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DEDIKERADE. Optikern Kristina Linderoth och
verkstadschefen Sara Hallén Anderson tycker att alla är värda ett par riktigt bra glasögon
i premiumsegmentet. För vem vill inte både se
bra och se bra ut? 
FOTO: AGNETA RENMARK

”Kundens näsa är det första jag ser”
SKRÄDDARSYR. På Brillor å
sånt i Malmö säljer man enbart
premiumprodukter och kompromissar aldrig med kvaliteten.
– Vi skräddarsyr g lasögonen
och får kunderna att vilja
investera i livskvalitet, säger
optikern Kristina Linderoth.

H

os oss kostar det lite mer men blir alltid
bättre.
Så står det på en stor skylt som möter
kunderna på Brillor å sånt – en fristående optikerbutik på Gustav Adolfs torg i Malmö.
– Vi står för det och är stolta över att bara jobba
med de bästa bågarna och glasen. Vi letar inte efter
bästa spotpris eller styr inköpen efter mängdrabatter av kollektioner som massproduceras. Här får
kunden alltid ett par bågar som är unika och som
passar perfekt, säger ägaren Kristina Linderoth.
Det är en utmaning att sälja premiumprodukter
inom optik, samtidigt som branschen oavbrutet
skapar ett beteende hos konsumenten att glasögon
blivit något man köper i samband med kampanjer
och rabatterbjudanden.
– Ordinarie priser förekommer knappt längre.
Men vi gör tvärtom och lockar med sådant som ”Nyinkommet”, ”Limited edition” och ”Bara hos oss.”
Redan när Kristina Linderoth startade verksam-

heten för 16 år sedan var siktet inställt på att enbart
erbjuda kunderna bågar i premiumsegmentet, från
ledande varumärken som amerikanska Barton Perreira och Moscot, och danska Ørgreen och Lindberg.
– Vi säger aldrig att vi säljer designbågar. Vi säljer
originalbågar från designer som enbart jobbar med
just glasögonbågar – inte med parfym och kalsonger, säger hon, och låter förstå att skillnaden vad gäller såväl hållbarhet som form, finish och färg är som
natt och dag.
När det gäller glasen är det exakt samma noggrannhet. Alla glas tillverkas och levereras av tyska Rodenstock medan formslipning och kontrollmätning
sker i egen verkstad i butiken.
– Det är en kvalitetsfråga och handlar även om att
behålla kontrollen och kunskapen inom företaget. Vi
vill inte att någon annan ska hantera bågarna oförsiktigt och fel eller kanske spilla lösningsmedel på dem.
Vi tar ansvar för produkten, från början till slut.

På Brillor å sånt börjar besöket aldrig med en
synundersökning utan med att välja ut rätt båge.
För ”när bågen är vald är köpet i princip klart”, förklarar Kristina Linderoth.
Det första hon tittar på när hon möter en ny kund
är näsan.
– Formen på näsan styr vilken typ av båge som
går att hänga upp på den. Det är ingen idé att jag visar kunden en viss typ av båge om den ändå inte
kommer att sitta bra.
Ansiktets form, frisyren och stilen rent allmänt
betyder också mycket i valet av den ultimata bågen.
– Vi försöker styra kunderna eftersom vi vill att
de ska bli så nöjda som möjligt. När man betalar flera tusen kronor bara för bågarna vill vi ju att kunden ska vara lika nöjd med sitt val efter tre år.
Den typiska kunden är enligt Kristina Linderoth ”en
modemedveten person med en mental ålder på
mellan 25 och 60 år”. För att denna aldrig ska behö-

va känna sig dum när det kommer till just plånboken finns det tydliga skyltar, där priset för olika typer av glas till varje båge framgår. Dessutom erbjuds alltid sex månaders räntefri avbetalning,
vilket många kunder nappar på.
– Ingen kund vill betala mer än nödvändigt och
alla vill känna att de gör ett bra köp. Vår styrka är
att vi hjälper dem att värdera kvalitet och design
och förstå skillnaden vad gäller olika typer av glas,
att man får vad man betalar för, säger Kristina Linderoth.
För att skapa den där premiumkänslan måste
man givetvis matcha utbudet med samma grad av
service och kundbemötande.
– Vi är genuint intresserade av våra kunder
och vill verkligen hjälpa dem att lösa deras
problem. Målet är att de redan i dörren ska
mötas av värme och familjär omtänksamhet
och få den där känslan att ”här vill jag handla”.

En bild betyder så mycket
Brillor å sånt använder sig av sociala medier för både marknadsföring och kundvård. Bland annat tillfrågas varje kund
om han eller hon vill bli fotograferad med sina nya glasögon på – sköna bilder som sedan läggs ut på Facebook och
Instagram, tillsammans med en kommentar av typen ”Åke
är redo för julens kalas i snygga brillor från danska Ørgreen.
Modell Havana klär Åke lika bra som den snygga kepsen.”
– De allra flesta säger ja, eftersom de är glada och stolta över sina nya bågar. Det blir en bekräftelse på att
de gjort ett bra val, säger Kristina Linderoth, och förklarar
att ingen är en så god ambassadör för butiken som en riktigt nöjd kund.

