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Inledning 
 

Invändiga solskydd finns i stort sett i alla svenska hem, de sitter i 
skolor, sjukhus, affärer på arbetsplatser ja överallt finns det solskydd 
med olika funktioner och kvalitéer. Vi ska i detta projektarbete 
presentera fyra av de vanligaste invändiga solskydd vi har i Sverige, gå 
in lite på funktioner och ändamål. En stor sak som kommer att påverka 
invändiga solskydd under den närmsta tiden är den EU standard som 
Sverige valt att utnyttja. Standarden som kräver barnsäkra solskydd. 
Vad kommer att ändras och på vilket sätt? 
    
Små barn är nyfikna. Allt som hänger löst, rör sig eller går att smaka på 
måste bara undersökas.  
Invändiga solskydd har tyvärr orsakat skador och till och med många 
dödsfall runt om i Europa genom åren. Det är givetvis helt oacceptabelt 
då barnsäkerheten måste komma i första hand. Det är mot denna 
bakgrund de nya EU-reglerna om att invändiga solskydd måste uppnå 
full barnsäkerhet ska ses. 
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Syfte 
 
Ett syfte med detta projektarbete är att jämföra olika invändiga 
solskydd. Egenskaperna är olika. Praktiska lösningar passar olika 
ändamål. Vävar eller exempelvis lameller gör att solsyddet får olika 
funktioner och fungerar också olika när det kommer till 
värmeavskärmningen. 
 
Största syftet och fokus i detta arbete ligger dock på barnsäkerheten, 
hur man löser det praktiskt på respektive solskydd och hur fungerar 
standarden(lagen). 
Vilka berörs av detta, vilka skyldigheter har de olika tillverknings och 
försäljningsorganen. 
Berör detta montörer också? Frågorna är många.  
 
 

 

Invändiga solskydd 

 
Fokus i detta projekt är på de vanligaste solskydden i svensk miljö: 
• Persienner. 
• Lamell/vertikalgardin. 
• Plissè/Duettegardin. 
• Rullgardin. 

 

            

 



4 
 

Persienner; 
 
 

Blir aldrig omoderna, genom att persiennen är väldigt användarvänlig 
och anpassas efter dygnet, vädret och årstiden. 
Dagsljuset, solljuset styrs som man vill, antingen öppna för att möta 
solen, vinkla lamellerna för att sila ljuset upp i taket eller stäng den för 
att skärma av ifrån omvärlden. 
Genom att valmöjligheterna, nivåreglering samt vinklingsmöjligheten 
finns på persiennen, så kommer den aldrig att försvinna från 
marknaden vare sig vi vill eller inte. 
 

  
 
Om man till exempel tänker andelen hyreslägenheter där övervägande 
25mm persienner finns monterade. Och hyresgästen själv får bekosta 
solskydden, så blir säkert valet ganska lätt vid själva investerings 
tillfället, då persiennen fortfarande är den billigaste och mest 
användarvänliga ”standardprodukt” som den vanliga "Svensson" kan 
använda både dag som natt.   
Manövrering: 
Persiennen monteras frihängande eller mellan fönsterglasen, och 
manövreras med lina och vridstång, som är det mest vanliga 
alternativet. Men det finns också linspända modeller, tvåvägs 
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manövrerade som flyttas steglöst upp, ner eller båda delarna, och 
regleras med handtag eller vred. 
Andra manövreringsalternativ är kulkedja och motor. 
Material: 
Lamellerna är av brännlackerad aluminium som finns i mänger av 
kulörer och mönster. Lamellens tjocklek är oftast 0,15 eller 0,21mm. 
Lamellbredd på invändiga persienner:16,25,35,50,70 mm. 
Trä:35,50,68mm. 

 
Lamell/vertikalgardiner; 

 
Är eleganta. De skärmar av dagsljuset och kan enkelt regleras beroende 
av hur mycket ljus man vill ska sila in i rummet. Lamell/vertikalgardiner 
passar därför bra till stora glaspartier och ger ett vackert ljusspel. 
Gardinen är skjutbar i sidled och lamellerna är vridbara, vilket därmed 
också möjliggör sikt genom solskyddet samtidigt som viss avskärmning 
erhålles. 
Gardinerna kan regleras på olika sätt. Det vanligaste är en draglina för 
att flytta lamellerna in och ut, en kulkedja som vinklar lamellerna. 
Det går också att sätta dit en vrid/dragstång som du både skjuter ut och 
vinklar lamellerna med. 
Att motorisera produkten är ett tredje alternativ. 

 
 
Vilken väv man använder har stor betydelse för vilken egenskap man 
vill ha.  
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Färg och material: 

 
Transparent 
En transparent väv är ett bra val när du både vill ha mycket ljus i 
rummet och behålla utsikten. En transparent väv skärmar inte av helt 
och hållet och passar därför fönster där den primära uppgiften inte är 
att stänga ute nyfikna förbipasserande. En transparent väv används 
normalt inte till fönster med söderläge, där solen är som starkast när 
den står på in i rummet. 
 
Halvtransparent 
Med en halvtransparent väv får du lagom mycket ljus in i rummet. Du 
är också rimligt skyddad för insyn. En halvtransparent väv kan 
användas i alla rum, oavsett väderstreck. Tänk dock på att rum med tv 
eller dataskärm oftast behöver en tät eller mörkläggande väv för att 
undvika bländning. 
 
Tät 
Väljer du en tät väv kommer förbipasserande inte att kunna se in och i 
de flesta fall kan man inte ens ana silhuetter eller skuggor genom 
väven. Väger insynsskydd tyngre än utsikt är det alltså den täta väven 
du ska välja. Dessutom är det ett utmärkt val till rum med tv eller 
dataskärm. I Sverige väljer man oftast en tät väv på grund av att skarpt 
ljus skapar bländning. 
 
Mörkläggande 
En mörkläggande väv ett utmärkt val i sov och barn rum där du vill 
stänga ute solljus eller gatulyktor. Med en mörkläggande väv undviker 
du att bli väckt av solens strålar, som tränger igenom gardinen och gör 
rummet ljust, en sommarmorgon. 
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Färgskala 
Färg 
Lamellgardiner finns i ljusa och mörka toner, enfärgade och mönstrade, 
jordnära och färgsprakande kulörer. Dessutom kan du oftast välja om 
skenan ska vara vit, svart eller aluminium. 
 
Tekniska 
Är du i behov av särskilt effektiva gardiner, är det bland de tekniska 
vävarna du ska titta. Här finner du de vävar som är speciellt framtagna 
för att reflektera solens strålar och värme, och som därmed ska 
förhindra rummet från att överhettas. De tekniska vävarna är olika 
transparenta beroende på kvalité, och lämpar sig särskilt bra i 
kontorsmiljöer eller andra miljöer där utsikt och höga 
solavskärmningsvärden är lika viktiga. 
 

Plissè/Duette gardiner; 
 

En stilig solskyddsgardin med flexibla möjligheter som kan anpassas till 
en rad olika fönstertyper, näst intill alla fönster. 
Plisségardinen är veckad, och liknar mellanskiktet i ett dragspel, och 
har synliga lin hål genom väven. 
Duettegardinen tillverkas med samma hårdvara som Plisségardinen, 
men med dubbla plisséringar och med horisontella luftfickor ”celler” 
för att vara mer energieffektiva än föregångaren plisségardinen, och 
därmed ett smartare klimatval, som kan spara energi både sommar och 
vinter. 
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Plissé- och Duettegardinen finns i olika utföranden och man väljer 
väven i produkten efter sina olika behov. 
Olika enfärgade med både mörka och ljusa toner. Härliga mönstrade 
för att matchas till alla olika rum och smaker. Hårdvaran i aluminium 
väljer man oftast om den ska vara vit, svart, grå eller naturanodiserad.   
Transparent 
 väljer man när du vill behålla ljuset i rummet och samtidigt njuta av din 
utsikt, väven passar inte om man tänkt skärma av för förbipasserande, 
då den är alldeles genomsiktlig. Normalt används inte heller väven i 
fönster i söderläge, där solen är som starkast och där av skulle släppa in 
för mycket (värmetransmission av solenergi och inte tillräckligt 
värmeavvisande.) 
Halvtransparent  
Halvtransparent väv används när man vill få in lagom mycket dagljus i 
rummet. Används med fördel i alla rum utom där det kan finnas tv- 
eller dataskärm då det kan uppkomma bländning och kan vara 
störande men är fullt användbar för att skydda sig från insyn, men 
skuggor och konturer kan förekomma kvällstid vid belyst bakgrund. 
Tät 
Tät väv är den vanligaste förekommande väven som väljs, då man 
skyddar sig från skarpt ljus som skapar bländning, insyn och att den 
fungerar väldigt bra i tv eller datarum. Väljer man en tät väv så går 
behovet förre utsikten. 
Mörkläggande 
Den mörkläggande väven är det bästa valet för att skapa god sömn och 
för att få total mörkläggning. Du slipper störande gatulyktor, du slipper 
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solstrålar en sommarmorgon eller om man vill ta en middagslur, passar 
i såväl sov- och barnrum. 
Tekniska 
Vid behovet av effektiva gardiner används med fördel en teknisk väv. 
Dessa vävar är speciellt framtagna för att reflektera solens strålar och 
värme. Tekniska vävar är olika transparenta beroende på kvalitén, och 
lämpar sig särskilt bra till kontorslandskap eller miljöer där utsikten är 
viktig men likaså solavskärmningsvärden. 
Duette vävarna är helt tvättbara i 30 grader men dock inte de 
mörkläggande vävarna. Plissévävarna rengör man enkelt med fuktig 
trasa eller försiktigt med en dammsugare. 
Manövrering 
Gardinen manövreras som frihängande och mellanglas montering med 
linor. Och så finns linspända tvåvägsmanövrerade som flyttas enkelt 
steglöst upp/ner med handtag. 
 Frihängande modellen Literise reglerar man steglöst med en enkel 
handrörelse upp/ner i produktens underlist. 
Frihängande modellen Smartcord pumpar man med dragsnöret för att 
dra upp och med en enkel sidorörelse åker den automatiskt ända ner 
om du inte stannar produkten. 

 
Invändig rullgardin: 

 
På marknaden finns ett stort sortiment av rullgardiner, både 
måttillverkade såväl som standardrullgardiner. 
Ett brett urval av modeller, vävar och komponenter i olika färger och 
kvalitéer som ger alla möjligheter för såväl offentlig miljö som till 
hemmet.  
En rullgardin är både funktionell och kan vara vacker på samma gång.  
Den kan skärma av direkt insyn i ett fönster och hålla rummet svalt 
samtidigt som utsikt och dagsljus bevaras i rummet. Allt beroende på 
vilken funktion som rullgardinen ska ha. 
Med digitaltryckteknik finns det möjlighet att vara kreativ och själv 
välja hur rullgardin ska se ut. Du kan få egen bild tryckt, ett spännande 
mönster eller vad du vill på din rullgardin. 
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Rullgardin är en förhållandevis billig inredningsdetalj, som fungerar bra 
som ett alternativ eller komplement till gardiner.  
Den hindrar solens starka strålar och minskar inkommande ljus och 
värme, då skyddar den även möbler och tavlor från att blekas. 
Den är ljuddämpande och vissa vävar tar bort reflektering från 
datorskärmen. Finns att få med fjäder, sidodrag och 
motormanövrering.  

 
Material: 
 
Tekniska vävar 
Tekniska vävar filtrerar ljuset och stänger direkt solljus ute, vilket gör 
rullgardinen utmärkt i rum där du gärna behåller både utsikt och 
dagsljus. Samtidigt får du en behagligare temperatur i rummet.  
 
 
Mörkläggande 
En mörkläggande rullgardin stänger ute dagsljus och gör rummet mörkt 
samtidigt som den förhindrar insyn, då passar den utmärkt till sovrum. 
Bästa mörkläggande effekten får man om den är underrullad.  
Soliga varma dagar kan en mörkläggande rullgardin även hjälpa till att 
hålla rummet svalare. 
Finns även med aluminiumbaksida, som reflekterar bort solljuset. 
 
 
Semitransparent 
Semitransparenta vävar skyddar mot insynen och håller solstrålarna 
ute. 
De släpper genom dagsljuset beroende på färgställning och 
konstruktion. 
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 Bakgrund barnsäkerhet 
 
Antalet rapporterade olyckshändelser gällande barn och invändiga 
solskydd har ökat.  
Inom EU har 129 barn hamnat på sjukhus de senaste 15 åren. 
Dödsfall har också ökat och statistiken är skrämmande: 

• I Storbritannien har 5 barn omkommit i snitt dem senaste fem 
åren. 

• I USA har 119 barn omkommit de senaste 15 åren. 
• I Australien 10 strypningsolyckor sedan 2000. 

O.B.S. att många olyckor inte har rapporterats.  

De flesta dödsfallen gäller barn mellan 16-36 månader som lämnats 
obevakade i sina sovrum. 

Barnen har i denna ålder ett tungt huvud i förhållande till sin kropp, 
inte färdigutvecklad muskelkontroll och dessutom är luftrören inte 
helt utvecklade utan är trängre och mjukare.  

Utveckling av standard 

EU-kommissionen har beslutat att ”alla invändiga solskydd måste 
vara säkra i enlighet med direktivet för allmän produktsäkerhet”. 

En uppdatering på standard 13120 har gjorts och slutförts under 
2014. Dessutom har två nya standarder tagits fram för att uppfylla 
kraven i denna standard. 

De tre standarden som berör barnsäkerheten; 

EN 13120: Funktionskrav, inklusive säkerhetskrav(uppdaterad 2014) 

EN 16433: Skydd mot strypfaktor – provningsmetoder(publicerad i 
november 2013) 

EN 16434: Invändiga solskydd – skydd mot strypfaktor – krav och 
provningsmetoder för säkerhetsanordningar(publicerad i november 
2013) 
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 Tillämpningsområde EN 13120 

Vad: Alla invändiga solskydd(finns undantag, presenteras längre 
fram) 

Vem: Spädbarn och småbarn mellan 0-42 månader 

Var: Utrymmen där det är troligt att barn mellan 0-42 månader 
kommer att vistas i eller ha tillgång till 

-exempelvis privata hem, hotell, sjukhus, kyrkor, affärer, skolor, 
förskolor och offentliga platser i allmänhet. 

-när platsen för användningen av solskydden är oidentifierad. 

 

 Tidpunkt 

Tidpunkten för när standarden(lagen)ska träda i kraft har ändrats 
och i skrivande stund så är det osäkert när lagen träder i kraft men 
att det kommer hända under 2014 tyder det mesta på. Solskydd 
som tillverkats innan detta datum berörs inte. 
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Viktiga krav 

Kraven på solskydden berör manövreringslinor/kedjor. Det finns 
olika parametrar att ta hänsyn till för att uppfylla dessa krav, en 
viktig förutsättning för att kunna tillverka solskydden barnsäkra är 
om man vet installationshöjden eller inte. Nedan presenteras vad 
som gäller om man VET eller INTE vet installationshöjden. 

 

Är installationshöjden OKÄND: 

 

• Med lin/kedjesträckare får längden på reglaget vara max 1 m. 
• Med tillbehör som får kedjan att brista vid belastning. Max 

2/3 av produkthöjden. 
• Med draglina max 1 m. 
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Är installationshöjden KÄND: 

 

• Med lin/kedjesträckare ska reglaget sluta 1,5 meter ifrån 
golvet. 

• Med draglina minst 1,5 meter ifrån golvet. 
• Med tillbehör som får kedjan att brista vid belastning så 

måste avståndet ner till golvet vara minst 0.6 meter. 

 

En enkel regel 

Du känner till installationshöjden: Fokusera på avståndet mellan 
golvet och linan/kedjans slut. 

Du känner inte till installationshöjden: Fokusera på solskyddets 
längd. 

 

Skyldigheter 

Om man inte följer standarden kan det få allvarliga konsekvenser 
för många inblandade. Barn kan dö eller skadas allvarligt. 

Företag kan åtalas för oaktsamhetsbrott eller vållande till annans 
död. Frihetsberövande straff kan komma att tillämpas. 
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Åtal kan omfatta: 

• Tillverkare 
• Säljorganisation 
• Återförsäljare 
• Montör/installatör 
• Designer etc 

 

En annan viktig skyldighet är varningar och produktmärkning. 

            

1. Tillverkarens namn på produkten för att kunna spåra 
produkten. 

2. Allmän varningsetikett. 
3. Monteringsinstruktion + varningsetikett på 

säkerhetskomponent. 
4. Varningsetikett på förpackningen. 
5. Varningsmanual i användarmanualen. 
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Reparationer/ersättningsprodukter 

Alla invändiga solskydd som antingen repareras eller ersätter ett 
befintligt måste anpassas till en barnsäker produkt om dem sitter i 
en miljö där barn 0-42 månader vistas eller kan komma att vistas. 

 

Barnsäkra solskydden 

För att solskydden ska bli klassade som barnsäkra så måste nya anpassade 
komponenter användas, detta för att uppfylla de nya kraven som ingår i 
standard 13120. Komponenterna ska eliminera farliga öglor och loopar. 
Komponenter som tagits fram är b.l.a. 

• Delbara linknoppar för 2-4 linor. 
• Tillbehör som får kulkedja att brista vid belastning. 
• Kedje/linstreckare.  
• Linsamlare som fixerar lösa linor. 

        

 

Källor 

• Ah:s GROUP www.ahsgroup.se 
• Hunter Douglas www.hunterdouglas.se 
• Nordic Light www.nordic-light.com 

 


