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4 enkla knep för att ljusa upp hallen 

Det är enkelt att hallen känns avlägsen i hemmet – för många förblir det ett 
mörkt och oinspirerande rum. Men det finns enkla åtgärder att ta till för att ljusa 
upp hallen och på så sätt skapa ett mer inbjudande första intryck av hemmet. 
Nedan är Essem Designs 4 främsta tips för att ljusa upp den murriga hallen. 

Vi går mot ljusare tider och sommaren närmar sig med stormsteg. Även hemmet 
blir ljusare och det naturliga ljusinsläppet är äntligen tillbaka. För många förblir 
däremot hallen murrig oavsett årstid. Med avsaknad av fönster och utrymme 
kan det vara en utmaning att ljusa upp hallen. Men det finns några enkla 
inredningsknep som kan underlätta – nedan listar Essem Design några av sina 
främsta tips för att ljusa upp hallen. 

För mer information kontakta Robert Bladh, VD och marknadschef, robert@essem.se 

Om Essem Design:
Essem Design är synonymt med hemmets första rum — hallen. Essem Design är det personliga företaget 
som ska utveckla, tillverka och marknadsföra hållbar, funktionell och designad hallinteriör för privata och 
offentliga miljöer på en global marknad. 
https://www.essem.se/sv/ 



Öppna upp hallinredningen
Öppna förvaringslösningar hjälper till med att ljusa upp i hallen. Att ersätta den 
stängda otympliga garderoben med kroklister alternativt en hatthylla kan öppna 
upp hallen och släppa in det ljus som finns tillgängligt. Det är viktigt att rensa bort 
de saker du inte behöver ha hängandes framme. 

Essem Designs klassiska 
kroklist med “skolkrokar” är en 
utmärk inredningsdetalj som är 
funktionell samtidigt som den 
öppnar upp i hallen. 

Se över färg- och materialvalen för hallen
Det är sen gammalt att ett rum med ljusa väggar, tak och golv upplevs luftigare 
och ljusare. Men även färg- och materialvalen i inredningen har stor betydelse. 
Blanka inredningsdetaljer hjälper till att reflektera ljus vilket gör att ditt rum 
kommer att kännas ljusare. Ta in blanka detaljer i exempelvis krokar i aluminium 
eller en hatthylla i mässing.

Blanka inredningsdetaljer 
tenderar att ljusa upp ett 
rum då de kan reflektera 
ljus. På bild är Essem 
Designs Dekorativ i vit 
och mässing.  



Speglar reflekterar och ljusar upp
Speglar får inte enbart utrymmen att upplevas större än vad de egentligen är – det är 
även en bra lösning för att ljusa upp hallen. Speglar fångar upp det ljus som kommer 
in i ett rum och reflekterar detta vidare vilket ljusar upp resten av rummet. Placera en 
stor spegel på väggen så kommer du få en ljusare och dessutom en mer praktisk hall. 

Speglar får inte enbart ett 
rum att upplevas större – 
det ljusar även upp. På 
bild är Essem Designs 
Tillbakablick spegel.

Samla förvaringsutrymmen
Att hålla samman de olika inredningsdetaljerna i hallen är viktigt för att öppna upp 
och låta ljus komma in i hallen. Ett bra tillvägagångssätt är så kallad vertikal förvar-
ing – genom att utnyttja rummets höjd istället för att sprida ut interiören i hela rummet 
kan ljus lättare ta sig in i hallen. Detta resulterar i att man kan skapa fler tomma 
utrymmen vilket gör att hallen känns både luftigare och ljusare. 

På bild är Classic 
hatthylla kombinerad 
med Mama krokar i en 
vertikal uppsättning. 


