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Sammanfattning 

I och med att mörkret tränger sig på blir utevistelsen och dagarna allt kortare. Det bidrar till 
att trädgårdarna finns där ute men de syns inte. För att råda bot på dagens mörka trädgårdar 
har jag i och med detta arbete gjort en inspirationsstudie. Syftet med studien är att visa hur 
man kan använda sig av belysning i en trädgård och att inspirera läsaren genom att ge 
förslag på belysning i två olika trädgårdsmiljöer, en skogstomt samt en modern stadstomt. 
Jag har studerat litteratur och tagit fram fakta om hur olika delar i en trädgård kan belysas. 
Därtill har jag gjort två exempelträdgårdar som visar metoder på belysning i olika 
trädgårdsmiljöer med hjälp av skisser och foton som förhoppningsvis väcker en nyfikenhet 
hos läsaren. 
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Inledning 
Alltför många fina trädgårdar står mörka om kvällarna. Med enkla belysningsmetoder eller 

mer avancerade är det möjligt att ”förlänga” rummet ut i trädgården eller bara få en fin och 

mysig utsikt i kvällsmörkret. Belysning ligger i tiden, många nya ”moderna” trädgårdar 

anläggs men ibland glöms belysningen helt bort. Inspiration, råd och tips kan vara lösningen 

på mörkret i dagens trädgårdar. Jag har valt att undersöka hur man kan belysa en trädgård, 

samt ta reda på varför det kan vara bra med belysning av hela eller utvalda delar av en 

trädgård. 

Syfte 
Syftet med studien är att:  

1. Visa hur man kan använda sig av belysning i en trädgård 
2. Inspirera läsaren genom att ge förslag på belysning i två olika trädgårdsmiljöer, en 

skogstomt samt en modern stadstomt.  
 

Frågeställning 
- Varför belysa en trädgård? 
- Hur kan man använda sig av belysning i trädgården?  
- Vad bör man tänka på? 

 

Avgränsningar 
Arbetet är avsett för trädgårdsmästare och anpassat efter en nivå som inte kräver utbildning 

i ljussättning/ljusdesign, därför behandlas inte installation, strömstyrkor eller fördjupning i 

olika lampor och armaturer. Historik om belysning samt budget och kostnadsinformation är 

inte heller medtaget i arbetet.   

Metod 
Eftersom detta är en inspirationsstudie valde jag dels att 

studera den litteratur som finns inom området men även 

bege mig ut i Gävle för att studera befintliga trädgårdar. 

Detta för att få en insikt i vad som prioriteras i en trädgård 

när det gäller belysning men också för att få tips och idéer 

om hur man skulle kunna belysa en trädgård. Litteraturen 

jag hittade var till stor hjälp och var lätt att förstå.  

Uppslag och lärdomar från litteraturen och mina exkursioner har jag försökt tillämpa i två 

exempelträdgårdar, till vilka jag gjort förslag på belysningsplan. Jag har använt 

inspirationsbilder i syfte att få tips och idéer till hur jag skulle kunna gå till väga i mina 

exempelträdgårdar. För att få fram den känsla jag ville uppnå med belysningen, och även 

kunna ge förslag på önskemålen, gjorde jag exkursioner till de båda tomterna både dagtid 
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och kvällstid. Jag fotade och snabbskissade på plats för att sedan kunna arbeta och utforma 

de båda förslagen.  

Eftersom det inte fanns några befintliga kartor eller 

ritningar att tillgå gjorde jag mina egna 

illustrationsplaner på trädgårdarna och stegade upp 

ungefärliga mått. Illustrationsplanerna är sedan 

uppdelade i mindre skisser för att ge en tydligare 

bild av hur och var belysningen är placerad.  

 

Bakgrund 
När sommaren lider mot sitt slut och höstkvällarna kommer blir utevistelsen i den mörka 

trädgården allt kortare. Detta kan man ändra på genom att göra något spännande av sin 

trädgård som inte tänker gå i ide riktigt än. Belysning kan vara svaret beroende på vad man 

vill, kan och vågar uppnå med sin trädgård. Möjligheterna är oändliga genom att lyfta fram 

olika moment som mystik, romantik, eller trygghet får man en spännande trädgård (Malm 

2010). Dagens teknologi erbjuder alla tänkbara lösningar för att få en trädgårdsmiljö att lysa 

och uppfylla de behov som finns.    

Bra att veta om ljus 
En vanlig missuppfattning som kan uppstå när det gäller belysning i trädgårdar är att den 

starkaste lampan ger mest ljus och det bästa ljuset. Då får man ofta en motsatt effekt av vad 

som var tänkt, när ljuset blir för starkt och bländande upplevs resten av trädgården mörkare 

och det resulterar i att du ser mindre av din trädgård (Engstrand 2004). 

Placering, avstånd och vinklar har stor betydelse när det gäller trädgårdsbelysning. För att 

skapa effekter och olika stämningar krävs kontroll av ljusets riktning. Genom att vinkla 

ljuskällan eller placera den under eller framför objektet skapas olika ljuseffekter beroende på 

vad man vill uppnå. Avstånd och ljusstyrka är också viktigt att tänka på, ju längre bort 

objektet är desto starkare ljus behövs. När en armatur är felriktad och ljuskällan träffar 

ögonen uppstår oftast ett obehag. Även indirekt bländning kan uppstå när en för stark lampa 

riktas mot en reflekterande yta. Vid användning av starkare ljus/lampor bör därför 

bländande effekter vara i åtanke. Det finns bländskydd att använda men riktning av 

armaturen har också stor betydelse (Engstrand 2004). Placeringen av armaturer är också 

viktigt eftersom viss belysning kommer att betraktas inifrån huset. Det man bör tänka på är 

vad man vill se en kulen höst- eller vinterkväll. Är det trädgården, vissa buskar, träd eller 

bara stora svarta fönster och den svarta natten (Malm 2009)?    

Genom att använda sig av kallt eller varmt ljus kan man uppnå olika effekter, det kan vara 

avgörande för hur en växt uppfattas. För att undvika att till exempel en röd blomma ser 

grådaskig ut bör man använda varmt ljus istället för kallt. Däremot får det kalla ljuset 
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sommarens grönska att framträda. Det är därför viktigt att planera sitt ljus och testa de olika 

möjligheterna (Engstrand 2004). Det kan också vara bra att tänka igenom och planera vilka 

gångstråk som kan behöva belysas om de ska användas på kvällen. Nivåskillnader i 

trädgården som uppmärksammas med belysning leder till ökad trygghet (Malm 2009). 

Säkerheten i en trädgård kan med hjälp av belysning bli bättre, antingen genom att mota 

inkräktare eller att leda oss förbi hinder. Dagens teknik erbjuder rörelsedetektorer som 

känner av kroppsvärme och sätts igång när till exempel en person närmar sig. Oftast är 

detektorn kopplad till en strålkastare som lyser upp infarten till gården. En nackdel kan vara 

att mindre djur kan få rörelsedetektorn att ge utslag. Säkerhetsljus kan varna för diverse 

hinder till exempel trappor, avsatser och dammar (Engstrand 2004).  

När det gäller att belysa trappor eller stenmurar finns det många olika metoder som har sina 

för- och nackdelar. En insänkt spotlight i trappsteget eller en sten i muren som bytts ut mot 

en lamparmatur bidrar till en behaglig och stilig belysning, men montaget kan bli krävande. 

Dessutom bör man tänka på att det kan vara svårt att byta lampa, LED-belysning som har en 

extremt lång brinntid är att föredra i dessa två exempel (Malm 2010).  

Belysning av uteplats/trappor  
När mörkret faller i trädgården behövs inte 

mycket belysning för att uppnå en mysig 

och inbjudande känsla. Ett par enkla 

solcellslampor kring till exempel 

sittgruppen, ovanför stödmuren, i rabatten 

eller som en slinga på gräsmattan gör 

jobbet. Man kan även låta trappan upp till 

sittplatsen/uteplatsen bada i ljus till 

exempel med hjälp av ett par insänkta spotlights i trappstegens ytterkant, eller med pollare 

på sidan av trappen. Detta ger både en inbjudande effekt, visar vägen upp samt minskar 

risken för snubbelolyckor. Metoden kallas för släpljus, med det menas att man placerar 

ljuskällan i marknivå och låter ljuset svepa över marken. Detta gör att färger och material 

framträder mycket tydligt. Effekten kan uppnås genom att till exempel använda sig av 

infällda spotlights i kantstenarna i en trappa, eller att belysa en kringliggande skärmvägg. Att 

belysa en mur eller ett staket på detta sätt ger en vacker effekt när ljuskällan letar sig uppåt 

(Malm 2010).  

Det man bör tänka på när man belyser en trappa är i första hand säkerheten. Det är viktigt 

att inte rikta lamporna så att något trappsteg skuggas, försvinner eller att ljuset blir 

bländande (Engstrand 2004). 

Belysning av växter och träd 
Belyser man en växt, rabatt eller ett träd från olika vinklar uppnås många häftiga effekter. 

Med hjälp av en spotlight som placerats under ett träd kan man i kvällsmörkret skapa 

underverk, med i stort sett vilket oansenligt träd som helst (Malm 2010).  
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Det man bör tänka på om man bara belyser ett 

ensligt träd är att känslan kan bli kuslig och spöklik, 

därför kan det vara bra att belysa fler träd eller 

buskar intill. Val av ljus, varmt eller kallt kan 

påverka känslor. En stor ek till exempel som står på 

gården kan med hjälp av kallt vitt ljus ge en dimmig 

spöklik känsla. Om det istället är en stor tall som ska 

belysas bör man välja ett varmare ljus för att den 

ska lysa med sin grönska istället för att se 

konstgjord ut i ett kallt ljus.  

Armaturer som ska belysa träd bör vara placerade 

så att de inte syns, eftersom det är belysningen på trädet man ska se och inte armaturen på 

marken. Det kan vara bra om man har någonting som växer under trädet eller intill som en 

större perenn eller mindre buske för att täcka armaturen.  

Om man placerar flera ljuskällor runt ett mindre träd blir effekten att trädet ser ut att ha mer 

volym än det i själva verket har. Att belysa träden högt eller lågt kan ge spektakulära effekter 

så som månskensskimmer som letar sig ner genom bladverket. Nackdelen med att placera 

belysningen uppe i luften är att det blir svårt att byta lampa, det kan även ge en bländande 

effekt då man tittar upp i trädet. Vill man slippa effekten av att bladverket svävar i luften kan 

man komplettera med belysning från marken som lyser upp stammen på trädet (Engstrand 

2004).  

När det gäller ”gröna växter” i planteringar kan man placera ljuskällan under eller bakom 

bladen. Effekten av detta blir att växten ser ut att ”lysa”, den ser självlysande ut medan 

omgivningen fortfarande är mörk. Att placera pollare i till exempel en plantering skapar 

skuggor och dramatiska effekter. Då pollarna placeras i de främre delarna av planteringen 

kan det vara bra att komplettera med 

spotlights om man även har högre 

växter i planteringen. Eftersom 

planteringar förändras med tiden är det 

bra om belysningen är anpassningsbar 

och lätt att flytta på. Det underlättar 

med god planering av kabeldragning och 

inte för korta sladdar från armaturerna 

(Malm 2010).  

Vintergröna växter så som barrväxter och 

rododendron förtjänar att belysas året om. Växter 

med vackra höstfärger som till exempel lönn, 

rådhusvin, blodbok, berberis och oxbär förtjänar 

även dem extra belysning. Växter som är 
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silverfärgade eller vitblommande gör sig extra bra i ljuset, hit hör även buskar med färgade 

stammar och även vissa gräs. Under vintern är till exempel björk ett härligt blickfång med 

den vita stammen. Bara stammen i sig blir effektfull då den belyses, men också kronan eller 

någon häftig knotig gren kan ge en härlig effekt (Malm 2010).  

Belysning kan påverka växter, björk är ett bra exempel på att den reagerar på ljus. Grenarna 

intill eller under belysningen har ofta gröna blad kvar när trädet annars släppt alla sina andra 

blad. Det beror på att det bildas värme från belysningen och det hämmar 

invintringsprocessen. Växterna tar längre tid på sig och behåller därför bladen längre, 

växterna klarar av omställningen och tar sällan skada av den senare invintringsprocessen. 

(Engstrand 2004).  

Valet av armaturer är viktigt att tänka på då man ska belysa en trädgård. Dagens utbud av 

belysning bjuder på många olika sorters ljus. LED-belysningens lysdioder alstrar nästan ingen 

värme alls jämfört med till exempel glöd- eller halogenlampor som i sin tur blir så varma att 

de blir brandfarliga om de placeras för nära brandfarligt material (Malm 2010).  

Vill man ge liv åt sin belysning i trädgården kan till exempel 

en lyktstolpe bli en fin grönskande pelare i kvällsmörkret. 

Med hjälp av till exempel humle och lyktstolpens egen 

belysning kan den nakna stolpen ges nytt liv. Vill man få en 

extra effekt går det att placera spotlights som lyser upp 

humlen nerifrån marken. Därmed får man två olika 

ljuskällor som ger en mer spännande och jämnare 

belysning (Malm 2010). 

Genom att manipulera verkligheten i en trädgård med hjälp av ljus kan en liten yta upplevas 

mycket större tack vare skuggor som blidas. Tanken med belysning är att trädgården skall 

bidra med njutning dygnet runt om man så vill. En trädgård kan få en helt annan karaktär 

med hjälp av belysning. I mörkret kan man välja vilka växter som skall synas, under dagtid får 

man själv urskilja alla växter. I mörkret kan man lyfta fram en växt till något alldeles speciellt 

för att visa en dekorativ och fantasifull sida. Belysningen bidrar även till att trädgården blir 

en tillgång året om, därmed förlängs utesäsongen (Malm 2010).   

Belysning av stenar och gångar 
Stenmaterial är tacksamt att arbeta med, det kräver inget underhåll och ser bra ut vare sig 

man väljer natursten eller betongsten. Priset kan vara avgörande för vad man väljer för slags 

sten, betong är billigare än natursten. Man kan även ta tillvara på befintliga stenar till 

exempel när man schaktar och gräver i sin trädgård. Befintliga större stenar i trädgården kan 

få en magisk förtrollning med en enkel belysning av till exempel en diskret spotlight. Att låta 

belysa en större sten från sidan eller direkt under en sida av stenen skapar mystik och en 

dramatisk kontrast i mörkret. Väljer man ett varmt ljus får man ett eldigt sken mot 

naturstenen (Malm 2010).  



S i d a  | 8 

 

Dagens teknik för att belysa gångar erbjuder många 

möjligheter, infällda armaturer i gångstenar eller i muren 

gör att man lätt kan passera utan att snubbla. Ett mörkt 

gångstråk kan bli dekorativt om man låter sig belysa var 

eller varannan sten med hjälp av infällda armaturer. Det 

finns armaturer som borras in i en sten eller som ersätter 

en hel sten. Fördelarna med infällbara armaturer är att 

storleken blir oberoende av ursprungsplattan, därmed blir 

urvalet av armaturer att välja mellan större. Eftersom det 

inte alltid är så lätt att byta en lampa som slocknat när den 

sitter i en mur eller nerborrad i gången är LED-lamporna 

att föredra. Dessa har en brinntid på 50.000 - 100.000 

timmar, det motsvarar lyse dygnet runt i minst sex år. 

(Malm 2010). Pollare är även ett bra alternativ. En pollare 

kan vara stilfull i sig där den står intill gången i planteringen eller i gräsmattan. Eftersom 

pollaren står öppet finns möjligheten att lätt byta lampor och därmed finns många 

alternativ. Halogenlampan som blir varmare än LED-lampan gör sig även fin i snön på 

vintern. Detta eftersom lampans värme smälter snön runtomkring pollaren. Då blir den 

heller inte översnöad och på så vis kan den bli ett dekorativt inslag i sig. Dock drar 

halogenlampan betydligt mycket mer ström än LED-lamporna (Malm 2010). 

En god belysningsplanering underlättar arbetet vare sig det är en nyplantering, stenläggning 

eller ett murbygge. Om man planerar in kabelmängden så att alla armaturer får tillräckligt 

med kabel på så kort väg som möjligt slipper man onödigt trassel. Kabeln kan ligga direkt 

under stenplattorna i sättsanden, bakom stödmuren eller dold på annat vis. Man bör även, 

där det går, tänka på hur kabeln dras under till exempel kantstenarna på gången. Det kan 

också vara bra att i belysningsplanen rita in var kablarna går så att man i framtiden inte 

gräver av kablarna vid nyplantering (Malm 2010).           

Processbeskrivning 

Uppmätning och ritning av trädgårdarna 
Efter första besöket i trädgårdarna skissade jag på en temporär planritning. Eftersom jag inte 

hade några mätinstrument stegade jag upp ungefärliga mått som kundes behövas. En 

lärdom är att ungefärliga mått är svåra att få till när det gäller en slutlig skiss, som tur är var 

inte måtten avgörande i mina förslag eftersom tanken med exemplen är att visa på hur man 

kan belysa de olika momenten i trädgårdarna. Kameran har varit till stor hjälp under 

processen. Man bör hellre ta flera bilder än för få. Att ta foton från olika vinklar, för att få en 

bra övergripande blick på objekten, är också viktigt. Jag gick runt i trädgårdarna för att 

inventera och fundera över vad som fanns i dem och för att tänka ut vad som skulle kunna 

vara en bra plats att belysa.  
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En skogstomt 
Skogstomten är ett sommarställe som 

ligger ute vid kusten, en mysig gård 

som ligger i skogskanten. Det är tre 

hus på gården, ett av dem används 

som sällskapshus och de andra två är 

sommarbostäder. Eftersom 

höstkvällarna blir mörka fick jag en 

förfrågan att ge exempel på hur man 

skulle kunna belysa gården kring ett 

av husen, ett hus som även används 

på vintern. Eftersom det inte fanns 

någon ritning över huset fick jag rita en egen illustrationsplan över tomten och huset. 

Önskemålen från ägarna av tomten var få, men ett var att kunna använda uteplatserna 

kvällstid och ge dem en inbjudande effekt. Att kunna ta sig fram på gården i mörkret 

eftersom dasset ligger separat ute på gården var ett annat önskemål. Ett krav var att det inte 

fick bli någon ”cirkuskänsla” med all belysning. Med det sagt fick jag sedan fria händer att ta 

mig an gården.   
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Baksidan 
Altanen (1) är ett trädäck med plats för utomhusvistelse. Tanken med belysningen är att 

platsen, även på kvällarna, ska känns inbjudande så att man faktiskt vill gå ut och sitta där. 

Belysningen på altanen är ljuslyktor som bilden nedan visar. Alldeles intill 

husväggen ligger en stor sten som är 

involverad i designen och sticker 

upp i trädäcket.  

Stenarna (2) som ligger strax 

framför skogskanten är 

mossbeprydda och ståtliga i sig, att 

låta dem skina även på kvällen i 

mörkret skapar en stämningsfull 

känsla. De två mindre stenarna är 

upplysta av en spotlight som är riktad 

mot stenarna. Den större stenen har en 

platt sida mot huset, därför är ljuskällan 

placerad nedanför intill stenväggen så 

ljuset letar sig upp efter den 

mossbeprydda stenväggen.  

Rabatten, stenen och blomkrukan (3) framför det lilla vedskjulet är belysta med 

tre spotlights som bjuder in skuggor och mystik i mörkret. Tanken är att 

skuggorna och ljuset ska synas mot väggen på det låga skjulet.  

Skogen tar vid (4) strax bakom de två belysta träden. För att få ett behagligare 

slut eller början på den svarta väggen som kommer i och med att skogen börjar 

har de två främre träden belysts. Tanken är att man ska kunna sitta ute på 

altanen i mörkret och känna sig trygg, inte att mörkret ska tränga sig på bortom 

altanräcket.  

Entrén 
Den stora björken (1) svalkar och skuggar på 

dagen och i mörkret på kvällen lyser den 

spännande med hjälp av två spotlights. Dessa 

är placerade nedanför trädet och belyser både 

stammen och bladverket. Björken syns väl från 

vägen och skapar ett riktmärke för gården.  

Rosbuskarna (2) är vildvuxna och trängs om 

att synas. För att undvika känslan av att allting 

lyser i entrén placeras en diskret pollare som 

kastar ljuset på de lägre delarna av rosen och 
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undervegetationen som är lupiner i det här fallet. Det är viktigt att inte få en bländande 

effekt på vägen till huset, eller när man kliver ut genom dörren (Engstrand 2004).   

Altanen (3) är belyst på samma vis som på baksidan, lyktorna har ett funktionellt ljus så 

uteplatsen blir upplyst och användbar kvällstid utifall att man vill vistas på framsidan och se 

ut över gården. Detta bidrar även till en inbjudande och välkomnande effekt.  

Utedasset/Framsidan 
 Altanens (1) lyktor följer formen runt 

huset för att få en helhetskänsla samt 

för att ge en säker och trygg färd runt 

huset.  

Utanför utedasset (2) står en tall som 

sträcker ut sig över taket. För att 

framhäva den naturliga känslan av 

tallen är den belyst underifrån av ett 

varmt ljussken (Engstrand 2004). 

Stengången (2) till dasset är belyst 

med solcellslampor, ett bra och 

enkelt alternativ som i det här fallet 

ger ett charmigt intryck med sina 

räfflade glas (Malm 2010).  

Solcellslampor har valts för att minska ”cirkuseffekten” det vill säga att de genom sitt 

diskretare ljus minskar upplysningen av hela tomten, vilket var viktigt att det inte fick hända.  

De två mindre träden (3) är rönnar, för att få mer volym och känsla av att träden faktiskt är 

större än vad de är har belysningen placerats från två olika vinklar underifrån (Engstrand 

2004). Rönnarna är upplysta för att lätta upp den mörka gränsen till skogen och på så vis 

förlänga tomten, skapa en mer trygg och rogivande stämning när man tittar ut genom 

fönstren.  
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Stadsvillan  
Huset som är nybyggt sedan något år 

tillbaka ger ett modernt intryck med sina 

vitputsade väggar och stora fönster samt 

ett svart tak. Trädgården ser nyanlagd och 

ganska kal ut, trots det fångade den mitt 

intresse. Gården i sig består av ett par 

enstaka planterade träd, två rabatter och 

är dessutom inringad av en tujahäck. 

Önskemålet var även här att kunna få en 

mer inbjudande och välkomnande 

trädgård. Tack vare den täta häcken får man känslan av ett rum ute i trädgården, rabatten 

längs häcken får en grön och fin inramning. Trädet som står mitt i häcken sträcker sig högt 

och skapar höjd på den annars platta terrängen, även rabatten mitt i gräsmattan hjälper till 

med detta.  

Den här trädgården är ganska typisk för en nyligen bygd villa med trädgård utan 

höjdskillnader, uppväxta träd eller andra utmärkande karaktärsdrag. Den kan upplevas 

ganska platt och lite bortglömd. Kanske det inte är trädgården man först prioriterar när man 

är nyinflyttad? 
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Uppfarten 
Garageuppfarten (1) är i nuläget 

endast upplyst av de tre 

fasadlamporna (de orangea). Ytan är 

stenlagd, därför har jag valt att utnyttja 

insänkta spotlights i stenarna så man får 

en ljussträcka att följa i mörkret. Istället 

för att välja pollare som lyser upp marken 

lyser spotlightsen rakt upp i tomma intet 

och belyser därmed ingenting mer än var 

de sitter i stenarna.  

De två tujaplantorna (2) som står i de 

upphöjda odlingsbäddarna längs väggen 

har jag valt att belysa med spotlights som 

står under buskana så att både ljuset och 

skuggorna lyser upp längs väggen och skapar 

en effektfull stämning. 

 

På altanen (3) valde jag att komplettera den befintliga utebelysningen med ett par till av 

samma sort. Dels för att få ett mer sammanhängande ljus över hela altanen men också för 

att det smälter bra ihop med den resterande fasadbelysningen. Gången som leder till 

altanen från uppfarten har även den fått likadan belysning. 

Framsidan 
På framsidan finns en stor gräsmatta 

med tre nyplanterade fruktträd och en 

rund rabatt (3). Längs häcken ligger en 

större rabatt (1) med både buskar, gräs 

och perenner. Den täta tujahäcken runt 

gården skapar ett mörkt uterum som 

ger en bra bakgrund till belysningen jag 

valt i rabatten (1). Fyra rejäla pollare är 

placerade i rabatten som kastar sitt ljus 

på de kringliggande buskarna och 

växterna så de skapar skuggor och en 

mysig stämning (Malm 2010). 
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Mitt i tujahäcken står ett stort träd (2) som sträcker sig ut över planteringen och även in på 

grannens tomt. De yviga spretiga grenarna är belysta av en armatur som är placerad uppe i 

trädet, detta för att skapa en månskenseffekt på bladverket när ljuset tränger ner ovanifrån 

(Engstrand 2004).  

Trädet är även belyst underifrån för att komplettera ljuset ovanifrån och för att få stammen 

att lysa i mörkret. De två mindre träden på bilden är belysta med små spotlights som sitter i 

gräsmattan.  

Den runda rabatten (3) är belyst med fyra ljuspunkter som med sitt diskreta ljus sätter 

arrangemanget i fokus med sina stenar och det höga gräset som är planterat i rabatten. De 

infällda lamporna i stenarna lyser i en eldig varm färg som skapar mystik och framhäver 

stenarnas struktur och former. Detta skapar ett läckert inslag i rabatten som inte syns på 

dagen (Malm 2010). 

  

 

Uteplatsen/Altanen  
Altanen (4) är ett trädäck som är 

belyst av fasadlampor, dessutom 

sitter det infällda spotlights i 

kanten på trädäcket för att 

markera vart det slutar eftersom 

det inte finns något staket. Platsen 

är avsedd för mysiga utekvällar, 

med grillmöjligheter och matplats. 

Även för att kunna sitta och blicka 

ut över trädgården. Det 

nyplanterade äppelträdet (5) är 

belyst från två olika vinklar för att 

lura ögat och få det att se större ut 

(Engstrand 2004). 
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Diskussion 
Huvudsyftet med mitt arbete var att fördjupa mig i hur man kan gå till väga för att belysa en 

trädgård samt att inspirera läsaren genom mina två exempel med tips eller idéer om hur 

man kan belysa sin trädgård. Efter att jag studerat min litteratur kom jag fram till att det 

finns oändligt med möjligheter att belysa sin trädgård. Så länge man har fantasi och pengar 

är gränserna få. Det finns stor variation på dagens utbud av både lampor och armaturer för 

att stilla allas tänkbara behov.  

Läsningen gav mig ökad kunskap i området och bidrog till en större förståelse av hur man går 

till väga för att lyckas med sin trädgård när det gäller belysning i teorin och praktiken. En 

intressant del i litteraturen var den tekniska utvecklingen, eftersom det skiljde så många år 

mellan böckerna fanns inte LED-lamporna i den äldsta boken. LED-tekniken är i dagsläget ett 

av det mest populära alternativen av belysning i trädgårdar. Dels för sin enormt långa 

brinntid och låga energiförbrukning, men även att lamporna inte blir varma.   

Jag blev förvånad över hur pass många möjligheter och olika sätt man kan gå tillväga på för 

att få sitt ljus där det är tänkt. Med god planering och fantasi kan man göra mycket av 

arbetet själv vilket underlättar men visst arbete kräver fackman eftersom det är starkström 

som ska kopplas och dras ut i trädgården. Vill man ha ett billigt och enkelt alternativ är 

solcellslamporna att föredra, i stort sett alla välsorterade affärskedjor säljer dem. De är bara 

att placera ut i trädgården och slå på ON-knappen sen sköter de sig själva. Brinntiden i 

solcellslampor varierar beroende på läge, kvalitet och tillgång på ljus så de kan laddas under 

dagen. Är det skuggigt där solcellslamporna placeras minskas brinntiden, i sådana lägen är 

de elektriska lamporna att föredra om man vill få ut så mycket som möjligt av belysningen på 

just den platsen.   

Exempelträdgårdarna var spännande och faktiskt utmanande att planera, eftersom jag inte 

var speciellt insatt i trädgårdsbelysning. Jag har lärt mig otroligt mycket under arbetets gång. 

Det jag har saknat är att kunna testa mina idéer i praktiken mer än med fick- och 

bygglampor. En belysningsutrustning att tillgå skulle ha inneburit en mer ingående förståelse 

i hur olika lampor ter sig på olika platser, med växter och material. Då hade jag även kunnat 

fota mer. Exkursionerna gav visserligen ett antal bilder men det var inte lätt att hitta 

trädgårdar som faktiskt lyste med sin prakt även i mörkret.  

Tanken med min inspirationsstudie var att locka fram ett intresse hos den nyfikne, därför 

valde jag att begränsa arbetet och fokusera på de delar man lätt kan ta in och tillämpa 

eftersom det faktiskt finns högskoleutbildning på flera år i just ljussättning.  

En nyttig erfarenhet jag lärt mig var hur man illustrerar ljussättning på ett enkelt sätt. Dagens 

ritprogram erbjuder enkla metoder som faktiskt uppfyllde mina förväntningar.  

Först när jag satt och funderade över hur jag skulle illustrera belysning, hade jag planer på 

olika perspektivskisser samt att rita på svartpapper för att kunna visa hur jag tänkte med 

belysningen. Mina skisser visar i och för sig inte känslan eller stämningen jag ville uppnå på 
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de olika platserna, de visar var och hur jag placerat mina lampor. Att illustrera just känsla och 

stämning ligger både bortom min kunskap i belysning och konstnärlig förmåga. Istället valde 

jag att beskriva mina tankar i text och ord, för att ge förståelse hur jag tänkt och varför jag 

placerat belysning på de olika ställena. Det hade även underlättat att ha haft foton som 

visade liknande effekter av vad jag ville åstadkomma, men eftersom det var så pass svårt att 

faktiskt hitta trädgårdar med någorlunda belysning blev det inte så många foton att använda 

sig av.  

Exkursionerna bjöd även på en del humoristiska inslag med hur vissa valt att belysa sin 

trädgård. Jag såg till exempel en rabatt vars belysning var så pass stark att den bländade på 

håll innan jag ens hade kommit fram till gården. Som jag tidigare tagit upp i mitt arbete är 

det här med bländande effekter ett problem som man helst bör undvika, eftersom tanken 

med belysning ”oftast” är att belysa och underlätta utevistelsen så att exempelvis 

snubbelskador förhindras. Har man en lampa som lyser starkt och bländande ser man inte 

hindret. Att ta ett extra varv i trädgården när man har satt ut sin belysning för att kolla hur 

det ser ut och att prata med grannar om hur det ser ut från deras gård när större 

arrangemang monteras upp är att rekommendera.  

Trots det moderna samhälle vi lever i idag tycker jag att majoriteten av alla trädgårdar man 

ser eller åker förbi kvällstid saknar någon form av ”extra” belysning utöver fasad lampor som 

verkligen har slagit igenom och ligger i tiden. Oftast är det solcellslampor man stöter på i 

trädgårdarna. Solcellslamporna är riktigt billiga i jämförelse med elektriska lampor men man 

uppnår inte alls samma effekt. Om några år tror jag att även de elektriska lamporna har letat 

sig ut i trädgårdarna och inte bara fastnat på fasaderna. Det känns som om trenden ligger i 

tiden men ändå inte riktigt blommat ut än, kanske för att det inte skrivs så värst mycket om 

just belysning i trädgårdsmiljöer i dagens trädgårdstidningar och böcker. Det brukar vara 

solcellslamporna som även där dyker upp och får en liten spalt i någon trädgårdstidning om 

hösterbjudanden eller kampanjer . Det var svårt att hitta litteratur med den information jag 

faktiskt letade efter, men de böcker jag tillslut hittade inom området belysning gav mig bra 

information. Ett läs tips som jag stötte på under arbetet var en uppsats skriven av Therése 

Hjalmarsson (2007) ”Ljussättning av det lilla trädgårdsrummet” även Moviums Gröna Fakta 

har ett par nummer som handlar om belysning, till exempel: "Ljus utomhus för trygghet och 

skönhet i staden", nr 8-2000 om man vill läsa mer om belysning.  

Nu så här i efterhand skulle jag velat ha intervjuat en ljusdesigner för att få med så mycket 

matnyttigt som möjligt i mitt arbete. Det hade varit önskvärt med ett eller flera studiebesök 

på platser som är ”professionellt” ljussatta och fått en guidning i hur/vad som var tänkt med 

ljussättningen.  

Jag är mycket nöjd med min inspirationsstudie, eftersom jag intresserat mig för kreativa 

trädgårdsmiljöer med belysning, byggnationer, murar och stenläggning kommer jag att ha 

stor nytta av min studie i framtiden.   
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Foton: 

Samtliga bilder, skisser och foton är tagna eller gjorda av författaren. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Illustrationsskisser 
 

                                                                                             Exempelträdgård Nr 1 ”En skogstomt” 
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Exempelträdgård Nr 2 ”Stadsvillan”  

 

 


