
Starkt ljus. Stor 
och kraftig. Kan 
placeras på bord 
med mera. 

För stor för vissa 
platser. Går inte att 
stänga av. 

Starkt ljus. 
Mångsidig – lagom 
stor och kan ställas 
på bord.

Inte optimal 
spridning av ljuset. 
Kan inte stängas av. 

Smälter in
i omgivningen.
Stabil konstruktion. 
Mediumstor.

Relativt ljussvag
i förhållande till 
storleken.

Trevlig storlek 
och form. Ger 
solglitter under 
dagen.

Tänds inte förrän 
det blir mörkt. Myck- 
et svag belysning. 

Funktionell. Blir 
en mysig ljuspunkt
i mörkret. 

Inte så hållbar i 
längden. För ljussvag 
för vissa placeringar.

Gör sitt jobb utan 
att gå sönder på en 
gång. 

Upplevs svag, 
både i material och 
belysning. 

Lätt att montera 
och lyser som den 
ska.

Klarar inte av lite 
hård mark. Går ej att 
släcka. 

Hyfsat pris.

Förefaller gå 
sönder lätt.
Omysigt sken.

Cirkapris
Angiven lystid
Höjd
On/off-funktion

OMDÖME

Kvalitet
Kapacitet
Användning

Luxform
solar torino

Hammarö
Rusta

Haldefjäll
Plantagen

Krackelerad
boll

Bauhaus

Anslut
Jula

Bright
Askeby

Clas Ohlson
3-pack

East Import

Lampan är störst av 
alla i testet och 
känns robust, med 
ett kraftigt glas. 
Möjligen lite för stor 
för en del placeringar 
och kräver ett visst 
jorddjup. Men den 
kan också ställas på 
en plan yta, vilket 
ökar användnings- 
områdena. Ljuset 
sprider sig bra.

179 kr
6 timmar

58 centimeter
Nej

Stabil konstruktion 
och bra belysning. På 
håll lyser den 
starkare än 
Luxforms, vars ljus 
dock sprider sig mer. 
Plastpiken som 
sticks ned i jorden 
känns mer hållbar än 
den dyrare från 
Plantagen. Den övre 
delen kan placeras på 
ett plant underlag.

49:90 kr
8 timmar

27 centimeter
Nej

Förvånande svag 
belysning med tanke 
på storleken, men 
starkare än de 
mindre lamporna. 
Känns hållbar med 
ett hölje av glas, men 
går tyvärr inte att 
ställa på plant 
underlag. Den är 
dock stilren och 
lagom stor för 
många platser. 

79:90 kr
6 timmar

28,5 centimeter
Nej

Väldigt svag lampa 
som inte tänds under 
de ljusa sommar- 
kvällarna utan först 
när det blir mörkare. 
Den krackelerade 
glasbollen omsluter 
själva solcellen. 
Dagtid kan det se fint 
ut och ge solblänk
i rabatten. 
Konstruktionen 
känns relativt hållbar.

34:95 kr
6–8 timmar

35,5 centimeter
Nej

Julas solcellslampa är 
billigast av alla. Trots 
det är den högre än 
de andra 
lågprislamporna och 
upplevs ha något 
bättre kvalitet och 
ljusstyrka. Den går 
inte sönder vid 
användning och är 
lätt att sticka ned
i jorden. Ger ett 
strålande sken.

4:90 kr
6 timmar

36 centimeter
Ja

Lampan fyller sin 
funktion. Den går 
inte sönder direkt 
men känns inte 
heller särskilt hållbar. 
Något krångligare att 
montera än de andra 
i testet och ser lite 
annorlunda ut med 
sitt bredare stålrör 
och raka form. 
Lamphöljet är av 
plast.

10 kr
6 timmar

33 centimeter
Ja

Plastpiken, som inte 
är särskilt hård, böjer 
sig lätt när den sticks 
ner i lite stenig mark, 
vilket leder till att det 
är svårt att få lampan 
rak och att sedan 
placera om den.
I övrigt påminner den 
om Julas solcellsbe-
lysning, med 
skillnaden att lampan 
inte kan stängas av.

39:90 kr (13,30 kr/st)
7 timmar

23 centimeter
Nej

Dålig kvalitet. Den 
ena testade lampan 
satt snett och 
lossnade vid 
användning, den 
andra var sprucken
i plasthöljet. Trots 
det lyste båda 
ungefär med samma 
styrka som de övriga 
lågprislamporna, 
fast med ett kallare, 
blåare sken. 

10 kr
6 timmar

19,5 centimeter
Ja

Delbetyg (1–5 där 5 är bäst)

Solcellslampor


