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SAMMANFATTNING 

Denna studie är gjord av Tony Olsson och Tommy Sörgren, erco systems ab 
deltagare av kursen Diplomerade Solskyddstekniker i Mälardalens Högskola 
Eskilstuna Västerås regi där Solskyddsförbundet står som beställare av 
kursen. Studien ingår i ett projektarbete av kursen för godkänd tentamen. 

Studien innehåll är om solljusets påverkan i arbetsmiljön, där studien är 
gjord i form av faktasökning på internet samt känd faktalitteratur. 

Att solljuset påverkar individen är allmän vetenskap men hur påvekar den 
individen i arbete? I vilken form och i vilken grad solljuset medför en 
förbättrad eller försämrad stimulans av både kropp och själ är det många 
som har gjort studier och experiment om.  

Solljuset medför en stimulerande effekt av huden för att bilda melanin, som 
ger D-vitaminer och som motverkar bland annat benskörhet, hjärtattack, 
dåliga lungor, minskar risk för astma och cancer samt autism. Studier har 
även visat att det är inte bara är det fysiska som stimuleras utan även det 
visuella intrycket av en upplyst arbetsmiljö ger en mer positiv intryck av 
omvärlden och att det sedan ger positiva sidoeffekter i form av bland annat 
bättre sömnrytm, effektivitet, noggrannhet, högre inlärningsförmåga, 
samhörighet med mera. 

Solljuset har dock negativa egenskaper om det blir för koncentrerat ljust i 
form av direktljus eller i form av reflektion, exponeringstiden blir för lång 
eller i fel tidsrytm. Även här stimuleras effekter i både kroppsligt och visuell 
form men då i negativ form. Den negativa stimulansen kan då uttrycka sig i 
många former så som huvudvärk, ineffektivitet, minskad koncentration, 
hudcancer, sömnrubbning, irritation med mera. 

En välplacerad arbetsplats vid fönster eller en möjlighet att vistas i solljus 
ger många fördelar i arbetslivet samt aven för tiden före och efter arbetet. 
Solljuset har både en kortvarigt och långvarig effekt i individen. 

Att bli exponerad av solljus måste ske i rätt koncentration samt i rätt mängd 
för att kunna vara en god katalysator i både kropp och själ. Fel mängd och 
koncentration påverkar negativ.   

Frågan man kan ställa sig är vem som bestämmer/utformar direktiv för hur 
mycket solljus vi behöver under vår arbetsstund på dygnet för att endast få 
de positiva egenskaperna av solljuset. Olika individer kräver olika mängd av 
solljuset så som mörkhyade måste exponeras längre för att kunna bilda rätt 
mängd melanin, äldre behöver högre ljuskoncentration för synen, du och jag 
känner olika inför exponeringen av solljuset.  

Vad är den maximala positiva exponeringen av solljuset på en arbetsplats?     
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1 INLEDNING 

Projektrapporten behandlar solljusets påverkan på individen som arbetar 
inomhus. Som arbetande individ räknas även skolungdomar.  
Solljuset har en påverkan på människokroppen och dess funktion, både 
mentalt, fysiskt och psykiskt. Hur uppfattas eller visar sig denna påverkan i 
arbetsmiljön. Denna studie skall försöka påvisa hur det ligger till samt 
redogöra för den positiva samt den negativa påverkan.  

 

1.1 Bakgrund 

Projektet är en del av Diplomerad Solskyddstekniker kurs på Mälardalens 
Högskola där ett ämne som ingår i kursen skall bearbetas mer ingående som 
ett projektarbete och redovisas muntligt på tentamen dagen med inlämning 
för bedömning. 

 

1.2 Problem 

Att samla och bearbeta fakta omkring solljusets påverkan i 
människokroppen i arbetslivet i både pysiskt, fysiskt och mentalt samt 
förhållanden omkring detta har visats sig vara svår. 

Det är tidsödande att sammanställa info som finns utspridd i små portioner i 
många olika tidskrifter, sammanställningar, faktaböcker, nätupplagor o.s.v. 
gör att tidsaspekten för färdigställandet av ett övergripande 
projektslutanförande minimeras  

Målet blir att för att kunna uppnå ett så färdigställt projektarbete som 
möjligt tas fakta enbart från webben och ett fåtal fakta litteraturer och 
bearbetas till en allmän något fördjupad projekt sammanställning. 
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1.3 Avgränsning 

Avgränsningar är gjorda i studien i den form att hänsyn inte tas i vilken 
arbetsform man utövar, ålder, kön eller geografisk placering av arbetsort. 
Ingen ekonomiska värden bearbetas eller publiceras i förutsättningarna av 
solljuset påverkan i positiv eller negativ form.  
 
Arbetslivet ses i projektet något som utförs inomhus samt aspekter som 
glasets uppbyggnad i form av U- värde eller g-värde i fönster, ljus- 
lanterniner, glasatrier inte beaktas.  

Solljusets beaktas i studien som solljus som förs innanför en byggnads 
väggar i indirekt eller direkt transmission och därmed påverkar 
hälsotillståndet i människans arbetsmiljö. Ljusets våglängd spektra beaktas 
inte utan ses bara som transmitterat solljus.  
 
Tidsaspekten för projektarbetet avgränsar införskaffning samt bearbetning 
av material i ämnet som reduceras kraftigt och medför en mer allmän 
baskunskapsbild av solljusets påverkan i arbetslivet. 

 

1.4 Syfte 

Syftet med projektarbetet är att vilja uppnå en större insyn i solljuset 
positiva respektive negativa påverkan i arbetsmiljön. I vilken form den kan 
uppstå, utvecklas i samt dess inverkan i människokroppen i arbetslivet. Att 
få en fördjupad allmän syn på ljuset goda samt negativa påverkan på 
människans hälsotillstånd i arbetsmiljö. 

Att anskaffa information har mycket handlat om att söka på internet samt en 
del redan kända artiklar och litteratur. 
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2 SOLLJUS 

2.1 Dåtidens syn på solljus 

Mycket tidigt insåg man fördelarna med att ha kontakt med solljuset i 
arbetsmiljön. Tiden före 1940 sågs solljuset som en självklarhet i byggnader 
då man behövde ljus för att arbete. Artificiellt ljus fanns i en begränsad form 
och inte så utbrett.  Man såg ett klart samband med effektivisering av 
arbetsutförande och minskade fel i produktionen, men även så tidigt som 
1919 fastslog man att man botade benskörhet med solljus och det efter 
endast 29år efter upptäckten av sjukdomen. Hur det botade visste man inte 
men ett klart samband såg man. Senare framåt 1985 såg man samband 
mellan förebyggande och botande av benskörhet och solljuset. 

Tidiga studier och experiment inom olika företag har visat tydlig inverkan 
av olika ljusförhållanden på både produktiviteten och på arbetets kvalitet. 
Att solljus har en stor påverkan i arbetslivet och effektivitet insåg man 
tidigt. 

Även inom skolans sfär såg man tidigt (1930 talet) sambandet av 
effektiviteten av solljuset.  Inpå 70-talet såg man i studier att närsynthet var 
vanligt för studenter och studier gjorde att det kunde bero på många 
lästimmar under skolgången, där ljuset inte hade varit tillräkligt.  

1946 byggdes det första underjordiska fabriken utan fönster i Sverige och 
man fann att många anställda hade hälsoproblem efter att ha arbetat på 
fabriken. Det var symptom som huvudvärk, trötthet och många negativa 
synsätt. Man kom fram till bland annat att de anställda skulle ta längre raster 
i dagljus för att förebygga symptomen. 
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2.2 Nutiden syn på solljus. 

  

På ca 30-40år har man börja inse hur mycket solljuset påverkar individen i 
arbetsmiljön.  
Man har kunnat påvisa att solljuset medför en stimulerande effekt av huden 
för att bilda melanin, som ger D-vitaminer och som motverkar bland annat 
benskörhet, hjärtattack, dåliga lungor, minskar risk för astma och cancer 
samt autism o.s.v. Fler upptäckter sker varje dag om just solljuset positiva 
påverkan. 

Dock är det inte endast den fysiska som påverkas utan man har även sett i 
studier att det visuella intrycket som solljuset har en stimulerande effekt 
som ger hjärnan en positiv intryck och där med ger kropp och själ en 
stärkande stimulans för bearbeta exempelvis ångestsyndromer i samband av 
årstidsbundna depressioner (SAD).  Klara samband med för lite dagsljus har 
upptäckts och behandlig med solljus botar syndromen för många efter bara 
tre till fyra behandlingar.  

Rätt mängd dagsljus har även en påverkan på synen då ljuset gör att ögat 
uppfattar kontraster bättre och då inte anstränger/tröttar ögat vilket annars 
kan bidra till spänningar som i sin tur kan leda till värk. En 20årig individ 
behöver ca 5ggr starkare ljus när den är 60 år. En allt för exponering av 
solljus kan dock ge gråstarr där man har sett att ca 10 % av fallen är 
kopplade direkt mot exponeringen mot UV-strålning, eller att ögat tröttas ut 
av blänk som i sin tur ger värk i olika former i ex. nacke, huvud.  

Dagsljuset påverkan på dygnsrytmen har visat sig vara stor. Vid dagsljus 
utsöndras stresshormonet kortisol, som påverkar vakenheten, vilket 
blockerar produktionen av sömn hormonet melatonin som gör en trött då det 
utsöndras när vi utsätts för mörker och gör att vi blir trött. 

Skulle man då utsättas för lite respektive för mycket ljus riskerar man att 
rubba dygnsrytmen vilket kan leda till nedstämdhet, stress, oro och 
depression. 

  

 

 

 

 

 

  Källa (Emissionsmemorandum Mars 2010, Parans Solar Lighting AB, (www.parans.com)  

http://www.parans.com/�
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3 LJUSBEHOVET 

Vårt ljusbehov är väldigt individuellt hur mycket vi behöver samt hur länge 
vi behöver utsätta oss för dagsljus för att tillgodose oss de positiva 
effekterna. 
Ljushyade har exempelvis en snabbare för farande medans mörkhyade har 
en långsammare förfarande att få en positiv effekt. Samma gäller åt motsatt 
håll då ljushyade är känsligare för en längre och för hög koncentration av 
dagsljus. 

Studie har dock visats att det dock inte behövs så länge var dag med dagljus 
för att få tillräckligt med D-vitamin samt att tillgodose sig de positiva 
effekterna.  

Det visuella intrycket och dess positiva synergi med dagsljus inströmmande 
i öppningar går förlorad om man endast får dagsljus i portioner under 
arbetstiden. 

 

4 NEGATIVT LJUS 

För mycket ljus kan ge skador precis som för lite. De fysiska skadorna är 
bland annat värk i nacke, huvud och skuldror på grund av spänningar i ögat, 
kortvarig men smärtsam hornhinneinflammation så kallad 
snöblindhet/svetsblänk. 

Även dygnsrytmen kan ta skada om man utsätter sig för mycket ljus och då 
uppstår samma symptom som vid för lite dagsljus.  

Även avsaknad av det visuella dagsljuset kan ge tillstånd som irritation, 
koncentrationsvårigheter, fel tidsuppfattning, samarbetsvårigheter. 
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5 SLUTORD   

Man kan väl konstatera att dagljuset har en väldigt stor inverkan på vårt liv 
överlag både i positiv samt negativ bemärkelse. Den positiva sidan är dock 
större än den negativa då den ger flera sidoeffekter som är positiva, förutom 
de rent fysiska, och smittar av sig på andra. Exempelvis vid glatt humör på 
en anställd på grund av kanske en solig dag ger sidoeffekter till de andra 
anställda då glatt humör smittar av sig. 
Sen är dagsljus ett måste för människan då både kropp och själ stimuleras 
både fysiskt och psykiskt så det klarar vi oss inte utan. 

Det som är det besvärliga är väl hur länge samt i vilken koncentration var 
individ skall utsätta sig för dagsljus då det kommer nya rön och studier om 
både positiva och negativa inverkan på människan, utan att få den negativa 
inverkan.  

En arbetsplats med utsikt över utemiljö samt möjlighet att skärma av 
individuellt för solinstrålningsmängden borde vara en lösning för att reglera 
så man endast får de positiva effekterna, men tyvärr så ser inte verkligheten 
ut sådan att alla har möjlighet till detta. Att inneha en arbetsplats placerad 
där dagsljus kommer in eller möjlighet att få tillgång till vistelse i dagsljus 
periodvis är inte varje individs möjlighet.    

Är det var individs uppgift att se till att få sitt behov av dagsljus eller måste 
det vara en lagändring via exempelvis Boverket eller AFS stagar för att vi 
skall få en så bra arbetsmiljö som det möjligen går. Hur bra skall vi må och 
hur bra måste vi prestera på arbetet?    

En annan tanke man kan ställa sig är hur påverkan är på individen när man 
befinner sig på olika longituder och därmed har tidvis perioder med både 
konstant ljus respektive inget ljus med varierande intensitet. Är behoven att 
få tillgång alternativt skärma av sig större här eller anpassar sig kroppen 
efter förutsättningarna?  

Efter att endast skrapat på ytan av all litteratur angående ämnet så är det 
klart att dagsljus måste vi ha annars mår vi inte bra! 
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