
Lågenergilampa: Låg
energilampan är ett energi
sparande och ekonomiskt 
alternativ. Den drar bara en 
femtedel så mycket el och 
håller upp till tio gånger så 
länge jämfört med en glöd
lampa. 

LED-lampa: LEDlampan 
kan dra upp till tio gånger 
mindre ström och håller upp 
till 50 gånger längre än en 
vanlig glödlampa.  

Källa: www.lightclub.inkclub.com 

■■ Lampfakta

En plafond i taket, kanske lite 
mysbelysning i fönsterkarmen.  
Funktionellt men andefattigt. 
    – En enda ljuskälla i taket ger ett 
jättetråkigt och platt ljus, säger 
ljusdesignern Susanne Wiklund. 
LJUS. Lever du i villfarelsen 
att en lampas främsta upp
gift är att du ska slippa fam
la i blindo när du kommer in 
i ett rum? Då har du mycket  
att lära av en ljusdesigner. 

– Man kan trolla och leka 
så oändligt mycket med ljus, 
säger SusanneWiklund. 

Än så länge är det mest  
i offentliga miljöer hon hjäl
per till att arrangera ljus källor 
men det blir allt vanligare att 
privatpersoner hör av sig. 

– Människor är duktiga på 
att inreda med tjusiga möb
ler och fräck design, men 
de glömmer ofta bort lju
set. Genom att tvista till det 

med olika ljuskällor kan man 
lyfta fram vissa inrednings
detaljer likväl som man kan 
dölja annat. 

För fyra år sedan påbörja
des utfasningen av energi
slukande glödlampor som 
lyst upp vår tillvaro i mer än 
hundra år. I stället inleddes 
en ny era av energieffektiva 
och miljövänliga ljuskällor.  
I dag är ledorden klimat
smart och kostnadseffek
tivt. 

Vi börjar vänja oss vid 
begrepp som halogen och 
LED samt diodslingor som 
är en form av LED. 

– Än så länge kostar LED
lampor mer än vad den gam
la glödlampan gjorde. Men 
väljer man billiga lösningar 
blir man ofta besviken. Man 
vinner i slutänden på att sat
sa på lite dyrare teknik, säger 
Susanne Wiklund.  

– Man ska inte stirra sig 
blind på färgtemperaturen, 
som anges i Kelvin. Minst 
lika viktigt är att se till att 
lampan har en bra färgå
tergivning, som förenklat 
anges  med Ratal, där 100 
innebär full färgåtergiv
ning. Om färgåtergivning
en är dålig så blir ljuset platt 

och tråkigt, färgerna får inte 
någon lyster.  

Jag har märkt att sedan 
jag bytte ut glödlampan 
mot lågenergilampa tar 
det en evighet från det att 
man trycker på strömbry-
taren tills det blir helt ljust. 
– Då har du en äldre eller 

sämre modell. Nu har tekni
ken utvecklats.  

LED är ett ord i tiden. 
– Fördelen med LED är 

att man kan skapa små lös
ningar, diodlösningar kan 
vara bara några millimeter 
tjocka vilket gör dem väl
digt smidiga att jobba med, 
speciellt om man vill bygga 
in lite smarta lösningar och 
ha dold belysning, till exem
pel bakom en soffa eller en 
bänk. De blir inte heller var
ma på samma sätt som till 
exempel halogen.  

Vad har du får råd till oss 
konsumenter för att vi ska 
hitta rätt? 
– Energieffektiva halogen

Mysigt hemma med 
miljövänliga lampor

Nyttja ljuset på bästa sätt

lampor ger ett ljus med bra 
färgåtergivning i hemmiljö. 
LED kommer mer och mer, 
men är fortfarande dyrare 
och man ska se till att det är 
god kvalitet. 

Ser du några speciella  
trender i lamp- och ljus-
världen? 
– Spottar, eller down

lights, är fortfarande väldigt 
poppis men till skillnad mot 
förr då man hade spottar  
i ett helt rum väljer alltfler 
att placera dem där de verk
ligen gör nytta, till exempel 

över köksbänken, eller när 
man vill belysa något spe
ciellt.  

– Många armaturer i dag 
jobbar med skuggspel, 
det vill säga skärmarna är 
mönstrade vilket ger ett 
jätte fint ljus på väggarna, 
men det är inte så bra om 
man till exempel ska belysa 
konst på väggarna.  

– Var inte rädd för att leka 
med ljuset. Ljus är så mycket  
mer än en lampa i taket, 
säger Susanne Wiklund.  
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 ’’   
Minst lika viktigt 
är att se till att 
lampan har en bra 
färgåtergivning.
Susanne Wiklund

TIPSAR. Susanne Wiklund under en av sina omklädda taklampor. ”Fundera över 
om du vill ha ljus som ska kunna dimras. Då ska du definitivt satsa på halogen 
eller en dyrare LED-lösning,” säger hon. Foto: Mikael Gustavsen

 AVSLAPPNANDE. Stämningsfull kombination av LED-belysning under bardisken och glödljuslampor i taket.

Annorlunda med gamla bordslampor 
som takbelysning.

Armaturer och levande ljus komplette-
rar den handplockade inredningen.

Nakna glödlampor glittrar  
i en ombonad vrå.


