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Bakgrund 

 

Utvändiga solskydd är det grundläggande i vårt projekt. Med företagskunder och privata 

kunder möter vi varje dag människor som har behov av solskydd. Vårt arbete är att lotsa 

kunden till rätt solskydd så att kunden blir nöjd. Det som styr kunden är olika faktorer, dels är 

det den estetiska biten. Här är det kvinnan som oftast håller i rodret. En annan aspekt är den 

ekonomiska, där träder mannen oftast in. Den tredje delen är behovet som nästan alltid 

kommer sist. Här måste vi träda in och lyssna av kunden så att vi vet vilket behov de har.  

Hon vill att det ska bli snyggt och han att det inte får springa iväg i kostnader.  

Med detta som grund har vi granskat de solskydd som finns, tittat ordentligt på för och 

nackdelar och dragit vissa slutsatser för att komma fram till det optimala solskyddet för att 

bidra till termisk komfort. 

 

Solskyddsförbundet har en väldigt bra hemsida där man kan få tips och idéer på olika 

solskyddslösningar och vad man skall tänka på. 

 

Svenska Solskyddsförbundet är en branschorganisation för företag verksamma som 

komponenttillverkare, grossister, producenter och detaljister inom solskyddsbranschen. 

Förbundet är rikstäckande med 85 medlemsföretag (2011) från Umeå i norr till Malmö i söder 

 

De bedriver även en egen solskyddstekniker-utbildning med hjälp av Mälardalens Högskola i 

Västerås där de utbildar Solskyddstekniker. Där de får lära sig mer om byggnadsteknik, 

hållbarhetsberäkningar, infästningsteknik, energibalans för fastigheter, ritningstolkning och 

beräkningar av livscykelkostnader. Detta för att att kunna erbjuda sina kunder kompletta 

solskyddslösningar för att minska kostnaderna för belysning, uppvärmning och komfortkyla. 

Solskydds förbundet har även ett samarbete med Lunds Tekniska Högskola där de har tagit 

fram ett program för solskydd som heter ParaSol. Detta program hjälper till att energiberäkna 

hur mycket olika solskydd påverkar byggnader och rum. Genom att använda detta program 

kan man göra energieffektiva lösningar med solskydd.  

Motor och automatik tillverkarna har också bra hemsidor som berättar om olika lösningar. 

Tex. så har Somfy en avancerad hemsida där man både som konsument, fastighetsägare eller 

återförsäljare kan gå in och få goda råd, både före, under och efter installation. 
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Syfte 

Vårt mål med detta projekt är att skapa en rapport som förklarar behovet och varför man 

behöver solskydd. Projektets innehåll har begränsats till det som är grundläggande för 

branschen solskydd. Projektarbetet ska påvisa fördelar och nackdelar med olika solskydd och 

dess påverkan på människan och dess inneklimat. Vi vill i detta projekt klargöra varför det 

termiska inneklimatet är så viktigt för människan och hur utvändiga solskydd kan ge positiva 

effekter på detta. 
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Vilka olika utvändiga solskydd finns det:  

 

Utvändiga solskydd finns både reglerbara och fasta.  

 

Fasta solskydd  

 

Solskärmar 

Solskärmar är ett fast solskydd i aluminium som skruvas fast i fasaden, oftast i natureloxerad 

aluminium men går att få målad i olika kulörer för bättre smälta in eller färgsätta husfasader. 

De kan sitta både horisontellt och vertikalt. Finns även sneda  

lösningar. De fasta lamellerna finns i olika bredder och monteras 

med olika vinklar beroende väderstreck med mera. Används främst 

till företagsmarknaden, kontor och stora lokaler.  

 

Fördelen är att den är underhållsfri, fungerar oavsett 

väderlek. Ger optimal sikt. Nackdelen är att man inte  

kan reglera den när man vill ha in mer ljus och värme. 

 

 

 

Solfilm  

Solfilm monteras direkt på fönsterrutorna in eller utvändigt beroende på fönster och produkt. 

Finns i flertal färger och reflekteringar. Solfilm reflekterar solvärmen direkt innan den 

kommer in i rummet. Den bästa filmen reflekterar upp till 80 % av solens strålningsvärme. 

Solfilm är underhållsfritt, ger också fönstret ett visst splitterskydd. Solfilmen håller ihop 

glaset och därför minimeras skador av löst glassplitter. 

 

Nackdelen är att man solskyddet skyggar alltid, även när det är mörkare ute och om man vill 

utnyttja vår och höstsolsvärmen så kan man inte det. 
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Reglerbara utvändiga solskydd. 

 

Markiser  

Markiser ger fönster och fasader ett bra skydd mot sol och värme. Den ger fasaden ett snyggt 

utseende och ger ett behagligt inomhusklimat, den skyddar dig mot ovälkommen värme och 

blekning inomhus. De finns att få i många olika modeller och mängder med färger och 

mönster på väven. 

 

Fönstermarkiser  

De flesta fönstermarkiser har en skyddande kassett som skyddar väven mot regn och smuts, 

men det finns även billigare lösningar utan kassett. Markiserna manövreras med band in eller 

utvändigt, vev eller med motor. Fallarmarna hjälper duken att få en bra spänning och det  

finns även justerbara fallarmar för att ge optimal spänning.  

 

 
 

Korgmarkiser är en variant av fönstermarkiser för gavelfönster, vanliga fönster eller 

butiksfönster. En korgmarkis har man oftast nerfälld, den är inte gjord för att dras upp och ner 

lika mycket som en fönstermarkis. Fördelen är att den täcker även för sidosol, tål lite mer vind 

än en fönstermarkis. Nackdelen är att den är betydlig dyrare än en fönstermarkis.  
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Terrassmarkiser 

Det finns markiser anpassade för balkonger och terrasser. En Terrassmarkis finns i väldigt 

många hus idag. Den skyddar mycket bra på uteplatsen båda om man skall sitta under den och 

om man vill skydda stora fönsterpartier som man oftast har mot sin terrass. Markiserna 

skyddas oftast av ett tak i plåt eller aluminium. För att skydda markisväven och armarna säljs 

det mer och mer helt inkapslade markiser. Terrassmarkiserna är mer vindkänsliga och dyrare 

än fönstermarkiserna men har fördelen att man kan gå fritt under dem, sitta under dem 

eftersom de går längre och rakt ut, täcker inte utsikten lika mycket. 

 

Fördelen med markiser är också att man kan byta bara väven på markisen när den har blivit 

sliten eller man vill förnya utseende och färg. Om huset får nya ägare eller om man målar om 

huset kan byta väv och få en ”ny” markis för en billig peng. 
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Fasadpersienner 

Fasadpersiennen är ett diskret solskydd som ger ditt hus eller din fastighet en personlig stil. 

Fasadpersiennen skyddar dina fönster mot väder och vind samtidigt som den är mycket tålig 

under extrema väderförhållanden. Ger ett effektivt skydd mot solinstrålning, lamellerna 

avskärmar upp till 92 procent av solvärmen. Lamellerna finns normalt i två bredder 50 och 80 

mm. och är helt i aluminium som kan fås i alla färger. Regleras normalt med motordrift men 

går även att få med lin eller vevreglage. Går att bygga in bakom fasad eller plåt så att de 

nästan försvinner helt när de inte används. 

 
Screen  

Screen är ett perfekt alternativ för miljöer där man vill reducera det inströmmande solljuset, 

utan att förlora möjlighet att se ut. Väven är delvis transparant så man ser ut genom den på 

dagen men den hindrar trots det solvärmen lika effektivt som en markis. Screenen löper längs 

utsidan av fönstret på styrskenor i aluminium. Styrskenorna monteras antingen direkt mot 

fasad och fönster eller med distanser beroende på storlek och modell. Regleras utvändigt med 

motor eller invändigt med vev eller band. Screen är betydligt mindre vindkänslig än 

tradionella markiser, vilket gör den lämplig på höga höjder och vindutsatta ställen. 
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För att klara ännu större vindbelastningar så finns det Zip-screen.  

Väven på dessa går in i styrskenorna och hålls fast med ett påsvetsat lås, 

 som löper i en styrning i produktens sidoskenor. Detta gör att en  

Zip-screen klarar vindbelastningar på minst 20 m/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motor 

Motordrift är en bra investering, det gör du kommer att använda din markis, screen eller 

fasadpersienn oftare, och därmed dra bättre nytta av din investering. Du slipper det eviga 

vevandet eller upp och nerdragningarna. Motorerna håller normalt hela solskyddets livslängd 

och är underhållsfri. 

Skaffar man sig en automatik till motorerna så slipper man tänka på om solskyddet är inne 

eller ute. De går ut av sig själva när det behövs, går in när det blir mörkt och när det börjar 

blåsa eller regna. Det ger ett ökat skydd för markisen, risken för att dina markiser blåser 

sönder minimeras.  

 

Livslängden på markisen ökar när automatiken ser till att köra in din markis när du själv 

glömt den ute i blåst och regn. Eventuella inbrottstjuvar som bevakar området ser att markisen 

ändrar läge. Det finns även tidsinställda automatiker och regnsensorer. Vill man även bygga 

ut sin automatik så kan man koppla in olika scenarier med hjälp av fjärrkontroller eller 

dataprogram.  

Man kan tom styra sina solskydd via app på sin mobiltelefon. 
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J 

Sammanfattningsvis kan man säga att ett fast solskydd är mer 

underhållsfritt, men ett reglerbart kan man utnyttja ljuset och värmen 

bättre, när det är mörkare och kallare. 
 

 

Vi kommer vidare att mest skriva om markiser, fasadpersienner och screen eftersom de är 

reglerbara solskydd, där man kan utnyttja solvärmen bättre. 
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Vad påverkar inomhusklimatet? 

Det är en mängd olika faktorer som påverkar vår innemiljö och hur vi upplever innemiljön. 

Vad är ett bra klimat? 

När det gäller inneklimat kan man skilja på fyra olika områden: 

• Termiskt inneklimat (lagom, för varmt, för kallt, dragigt?). Innetemperaturen 

(lufttemperaturen) är en förenklad beskrivning. 

• Luftkvalitet (dålig lukt, olika föroreningar, radon m m). 

• Akustik (buller, hur uppfattar vi tal, m m). 

• Ljusförhållanden (lagom, för ljust, för mörkt, bländning, kallt ljus, m m). 

 

Detta kapitel avgränsas till ljusförhållanden och termiskt inneklimat och hur kan ett utvändigt 

solskydd påverka dessa faktorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

 

 

 

Ljus: 

Forskning om vår biologiska klocka visar att rikligt med dagsljus har en positiv inverkan på 

vår hälsa, detta borde tolkas som att det är hälsosamt att ha mycket dagsljus i den lokal vi 

vistas mest i under dagtid, oftast vår arbetsplats eller hemmet. 

Oftast så tillför dagsljus mer ljus till rummet än vad enbart konstljus gör. På en arbetsplats så 

är rätt placering av arbetsytan i förhållande till fönstret också en bra källa till belysning. 

Studier har även visat att på arbetsplatser så väljer personal helst sin placering nära fönstret, 

detta både för ljusets skull men givetvis även för utsiktens skull, i och med detta så måste 

även bländning undvikas och detta hamnar då ofta i konflikt med insläppet av dagsljus.  

Speciellt fönster där man kan se himlen kan få en väldigt hög luminans som blir väldigt 

obehaglig och bländande. Detta kan förutom bländningen ge störande speglingar i datorer, tv-

skärmar med mera. Här märker man tydligt av behovet och nyttan med utvändiga solskydd. 

Bilden nedan visar hur dagsljuset vandrar i rummet när det kommer genom 

fönstret.

 
”Enligt kurslitteratur Diplomerad Solskyddstekniker 2012, Mälardalens högskola.” 
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Temperatur: 

Det är för varmt: säger man ofta men vad är det som är för varmt ?  

Det man ofta menar är att man upplever det som för varmt, denna upplevelse är människans 

termiska komfort, alltså hur pass tillfreds man är med den termiska miljön hos sig. 

 

Hur en person upplever den termiska komforten påverkas av sex olika faktorer samt ens egna 

personliga önskemål. 

 

Lufttemperatur 

Medelstrålningstemperatur 

Lufthastighet 

Luftfuktighet 

Människans fysiska aktivitet 

Klädernas värmeisolerande egenskaper 

 

Med hänsyn till ovanstående faktorer kan man konstatera att det är väldigt svårt att få alla 

människor lika nöjda med det termiska klimatet, även ett nästintill perfekt klimat kommer att 

få en andel klagomål eftersom man måste ta hänsyn till framförallt olika individuella 

önskemål, olika klädsel och att man utför olika aktiviteter. 

 

Om ett rum har för hög inomhustemperatur leder det bl. a till försämrad prestationsförmåga, 

sämre koncentrationsförmåga och luften i rummet upplevs som torr och dålig. 

Danska studier har visat att elevers resultat i klassrum med 20 grader ger bättre resultat än i 

klassrum med 25 grader. 

 

Ett rum med för låg temperatur leder bl. a till sämre prestationsförmåga, försämrad 

fingerfärdighet och man blir även känsligare för luftens drag och rörelser. 

 

 

 



 14 

 

 

 

 

 

 

Studier visar att den optimala temperaturen för ett kontorsrum där man ska utföra 

arbetsuppgifter ligger på mellan 20 – 24 grader Celsius där 22 grader är det absolut 

optimalaste. 

 

Nedanstående bild visar på prestationsförmågan i procent i förhållande till temperaturen i 

kontorsmiljö. Bilden är baserad på 148 dataposter från nordeuropeiska och nordamerikanska 

studier 2006. 
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Solinstrålning 

För att skydda sig mot ovanstående problematik av obehagligt bländande ljus och för hög 

temperatur finns det en del mer eller mindre bra varianter. För att minska värmen både i 

kontorslokaler och bostäder blir det allt vanligare att installera komfortkyla. Detta är helt emot 

ett smart miljötänk eftersom man alltid strävar efter att minska energiförbrukningen, med 

komfortkyla höjs istället energiförbrukningen. Hade man istället använt sig av solskydd hade 

man minimerat behovet av komfortkyla och när det behövs kan man även använda 

värmeinstrålningen som energitillskott och på så vis spara energi. 

 

Givetvis spelar det även en stor roll i vilket väderstreck fasad och fönster är riktat emot. 

På en fasad i riktning ostnordost kommer 70% av infallande solenergi före klockan 8 på 

morgonen och drygt 25% under ”normal” arbetstid. Med fasad i riktning syd-sydost kommer 

40% av solenergin före arbetstid och 55% under arbetstid. 

I väst-sydväst kommer det mesta av solenergin under arbetstid men även 20% efter klockan 4 

på eftermiddagen. Ovanstående procenttal avser ett normalt förlopp för södra Sverige under 

sommarmånaderna. 

 

Modern arkitektur visar även att glasytorna har en tydlig tendens att bli större och större såväl 

i bostäder som kontorsbyggnader. 

Dagens byggnader har ofta god kvalitet och väldigt bra förmåga att bibehålla värmen innanför 

husets väggar. Detta kan vara en av anledningarna till att det är populärt att bygga bostäder 

med stora glaspartier i söder och västerläge. Detta kan utan solskydd ställa till med 

temperaturproblem redan tidigt på vårkanten. 
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Transmission, reflektion, absorption 

 

Vilket solskydd är att föredra 

 

Baserat på ovanstående kapitel kan man konstatera att solskydd i väldigt många fall är både 

behagligt och nödvändigt.  

När solenergi strålar mot ett vanligt klart enkelt floatglas passerar ca 83% av solenergin 

genom glaset, transmission. Ca 7% reflekteras bort och ca 10% absorberas i glasskivan. 

Solenergin som passerar direkt genom glas träffar ytor och föremål i rummet, t ex invändiga 

solskydd och värmer dessa. De värmda ytorna avger i sin tur värme till omgivningen vilket 

gör att temperaturen höjs i rummet. 

Detta gör att invändiga solskydd som t ex gardiner, rullgardiner eller invändiga persienner ger 

sämre sol avskärmning än utvändiga solskydd eftersom dessa absorberar nästan hela den 

transmitterade strålningen genom fönstret och tillför ytterligare värme till rummets luft. 

En viktig faktor för invändiga solskydd är hur de reflekterar den kortvågiga solstrålningen. 

Använder man blanka aluminiumpersienner som vinklas så att solstrålningen reflekteras utåt 

så kan man uppnå en ganska god solavskärmning. 

 

Ett bättre alternativ är då utvändig sol avskärmning eftersom denna fångar upp solljuset och 

solenergin innan den passerar genom glaset och in i rummet. 

Utvändig sol avskärmning kan monteras i en mängd olika utföranden som vi berört tidigare, 

alla har sina för och nackdelar. 
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Fasta solskydd som t ex solskärmar ger en klar fördel gällande utsikten och när solen står högt 

under sommarmånaderna. Under vintertid och morgnar och kvällar när solen står lågt klarar 

de dock inte av att ta hand om solljuset, denna extravärme vill man dock oftast ta tillvara på 

men det kan bli ett negativt bländande ljus. 

 

Rörliga solskydd kan vara markiser, fasadpersienner eller screen. Fördelen är att de går att 

fälla ner och täcker hela glasytan även vid väldigt lågt stående sol, nackdelen med vinklade 

fasadpersienner och markiser är då att de skymmer utsikten.  

Screen är här ett väldigt bra alternativ som tack vare sin genomsiktliga väv ger en bra utsikt. 

Eftersom screen faller rakt ner är de även tåligare för vind än traditionella markiser. 

 

 

 

 

Exempel hur utvändiga solskydd förbättrar inneklimatet 

Om någon ställer frågan, ”med hur många grader sänker jag innetemperaturen om jag köper 

markiser” är extremt svårt, nästintill omöjligt att svara på exakt eftersom det är en rad olika 

faktorer som påverkar. 

Vilken temperatur är det ute, husets ventilation, värmeläckning, vädring med mera är faktorer 

som påverkar. 

 

I nedanstående exempel är där t ex inte tagit hänsyn till vädring. 

Undersökningar har bland annat visat att 75% av boende i lägenhet vädrar dagligen, 85% av 

dessa gör det för att få frisk luft medan resten gör det för att det är för varmt. Undersökningar 

visar också att antalet boende som vädrar på grund av värme ökar med 7% per grad högre 

innetemperatur. Dessutom så vädrar rökare i större utsträckning än icke-rökare och i 

lägenheter med många inneboende är behovet av vädring större än med färre inneboende.  

Sådana här boende vanor är väldigt svåra att uppskatta och ta hänsyn till i exempel som följer 

nedan. 

”Enligt artikel, energilotsen.se publ. 2009-11-30” 



 18 

 

Följande ska illustrera skillnaden för en byggnad med solskydd och utan solskydd under juli 

månad i ett väldigt förenklat exempel. 

 

Värmeförlust för ett småhus via transmission och ventilation kan variera kraftigt beroende på 

byggnadens storlek, värmeisolering, köldbryggor, ventilation med mera. Vi antar att 

värmeförlusterna är 100 W/grad. 

 

Medeltemperaturen i Juli månad antas vara 17 grader för södra Sverige där huset finns i detta 

exempel. 

Solvärmeinläckningen kan variera kraftigt och beror även det på bland annat boende vanor. 

Vistas t ex många människor hemma och använder mycket hushållsel blir 

solvärmeinläckningens andel mindre och tvärtom. Vi antar att solvärmeinläckningen 

motsvarar 60% av den passiva värmen för hela juli månad. 

Antaget att all passiv värme utgör i genomsnitt 1000W under juli månad, 60% av detta är då 

solvärme och resterande 40% från övrig passiv värme. 

 

Den passiva värmen höjer då innetemperaturen med i genomsnitt 1000W/100W/grad, alltså 

10%, förenklat innebär det att innetemperaturen blir 17 + 10 grader, 27 grader utan solskydd i 

juli månad. Innetemperaturen kan då variera mellan 24 – 30 grader inomhus. Optimal 

temperatur har vi tidigare beskrivit som 22 grader i undersökningar, 27 – 30 grader upplevs 

som obekvämt och obehagligt för de flesta människor. 

 

Om man i detta exempel skulle sätta markiser på samtliga fönster och uppskattar att 

solvärmeinläckningen skulle minska med 80% så innebär det att den passiva värmen skulle 

minska med 48%. Detta eftersom solvärmeinläckningen i juli utgör 60% av all passiv värme. ( 

0,80 x 0,60 = 0,48,) alltså 48%. 

 

Detta innebär att temperaturhöjningen genom passiv värme sjunker med nästan 50%, 5 grader 

istället för 10 grader. 

Innetemperaturen blir då istället 17 + 5 grader, 22 grader istället för som tidigare utan 

markiser 27 grader. 
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Nedanstående bild visar en förenkling över exemplet, kom ihåg att detta exempel är väldigt 

förenklat för att ge en ungefärlig bild över hur man kan besvara den inledande frågan i detta 

kapitel, ”med hur många grader sänker jag innetemperaturen om jag köper markiser”. 

 

 
”Ovanstående exempel är hämtat från kurslitteratur Diplomerad Solskyddstekniker 2012, 

Mälardalens högskola. Observera att detta är ett kraftigt förenklat exempel som ska visa 

principen för hur det termiska inneklimatet sommartid kan bli behagligare med solskydd. 

Siffervärdena ska tolkas som ett försök att visa vad som kan hända, alltså inget facit. I 

verkligheten så varierar solinstrålning, temperatur med mera kraftigt och t ex vädring kan ha 

stor betydelse. Ovanstående visar månadsmedelvärden.” 
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Automatisering av solskydd 

 

Eftersom solen vandrar under dagen så varierar behovet av solskydd på fasader i de olika 

väderstrecken under dagens lopp. För att slippa tänka på detta och hålla reda på sina solskydd 

är det väldigt effektivt att automatisera sina solskydd, detta gäller både i hemmet och på 

arbetet. 

 

I hemmet ger det fördelen att när man inte är hemma under dagtid så styr automatiken 

behovet av solskydd och ger på detta vis en behaglig temperatur i huset när man återvänder 

hem. 

Kommer solen och värmen fram efter en mulen morgon och man har struntat i att dra ner sina 

solskydd så kör automatiken ut dem. Skulle vädret vara kanon på morgonen så kanske man 

kör ner sina solskydd och kör hemifrån, några timmar senare drar ovädret in och automatiken 

drar då upp solskydden så att de inte blir fördärvade. 

 

I arbetsmiljö på t ex kontor är det viktigt att tänka på hur man utformar ett automatiserat 

solskydd. Undersökningar visar att många kontorsarbetare har dålig erfarenhet av automatiska 

solskyddsanläggningar. 

En trolig orsak till detta är att ofta så kommer solskydd med som mindre noggrant specificerat 

på nybyggen och byggherre och ansvarig byggare prioriterar då enklast möjliga lösning. 

Väldigt ofta är det också inköpspris och inte funktion som ligger i fokus och styr valet av 

solskydd och automatisering. Detta innebär att det ofta blir anläggningar med för stora 

grupperingar av t ex solskydd med vindsensorer vilket kan göra att hela fasader blir utan 

solskydd för att det blåser mycket på endast en liten del av fasaden. 

Ofta har de personer som jobbar på kontoren inte heller tillgång till individuell styrning vilket 

gör att de känner irritation över att de inte kan kontrollera ”sitt eget” solskydd.  

Här finns det mycket att tänka på och informera om för att skapa brukarvänliga system som 

gör att de som använder solskydden får en positivare upplevelse och känner tillfredsställelse 

över solskydden. 
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Slutsats/Analys 

Solen har stor inverkan på oss människor. Blir det några grader varmare så förlorar vi 

effektivitet och presterar sämre, fel inomhus klimat påverkar vårt humör och hur vi agerar 

Dansk forskning visar att om man ökar temperaturen med 5 grader i ett klassrum så uppstår en 

klar märkbar resultat förändring, negativt. . Det termiska inneklimatet är viktigt även utan 

hänsyn till hur vi presterar, eftersom en upplevelse av att det är alltför varmt eller kallt inne 

medför att vi känner ett allmänt missnöje oavsett hur vi presterar.       

Med vetskap om detta så kommer vi fram till att vi bör skydda både vårt hem och vår 

arbetsplats med solskydd för att skapa ett bra klimat för mänskans välmående och bra 

effektivitet.  

För att skapa ett bra inomhus klimat tog vi reda på fördelar och nackdelar med dom olika 

solskydd som finns. Det yttre solskyddet som vi granskat är indelat i två delar, justerbara 

solskydd och fasta solskydd. När vi jämfört dessa blev vår slutsats att dom fasta är mer 

underhålls fria än dom justerbara, men med dom fasta kan man inte vara lika flexibel när det 

gäller ljus och värme. Justerbara solskydd i kombination med motorer och automatisering blir 

det optimala solskyddet 
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