KTH – Teknik & Hälsa

Lärares och elevers arbetsmiljö avseende luftkvalité
Teachers’ and Students’ Working Environment in Terms
of Air Quality
Examensarbete i teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling (HN203X), 15 hp

Jenny Modin och Elena Thelin

Examinator: Professor Jörgen Eklund
Handledare KTH: Docent Per Nylén
Stockholm 2016-05-27
TRITA-NR 2016:93

Jenny Modin och Elena Thelin,
KTH, Teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling,
Examensarbete, 15 hp.

Sammanfattning
Inomhusluftens kvalitet påverkas direkt av antal människor i lokalen och är ett
problematiskt arbetsmiljöområde, bl. a. i skolmiljöer. Antalet elever beräknas
fortsätta öka de närmaste åren i Stockholms skolor och det finns risk för att
befintliga ventilationssystem i vissa fall inte räcker till.
Syftet i detta arbete var att undersöka och analysera lärares och elevers
arbetsmiljö avseende luftkvalité. Frågor som var av extra intresse var bland
annat: hur CO2-halter, temperatur och luftfuktighet varierar i samband med
lektioner; om mätinstrument och mätmetoden som används i kommunens
projekt är tillräckligt pålitliga; samt om skolorna klarar den ökade
elevpopulationen utifrån bibehållen luftkvalité.
Teorianalysen i arbetet visade att många skolor inte får godkänt på OVKkontroller och har brister i ventilationssystemet. Det är svårt för skolorna att
klara ett ökat antal elever utan att förbättra ventilationen och för att kunna
uppfylla ventilationskraven från Arbetsmiljöverket.
Metoden som användes var mätningar som samlades in och analyserades
kvantitativt. Resultatet av mätningarna visade att temperatur och luftfuktighet
ligger på en bra nivå. Generellt överstiger CO2-halter inte 1000 ppm men
ackumuleras under dagen vilket kräver åtgärder, endast ett fåtal mätningar
uppvisade dock CO2-halter som översteg 1000 ppm. I vissa skolor som var med
i analysen bedömdes att ett ökat elevantal inte är möjligt med bibehållen
luftkvalité, fler åtgärder kommer krävas av kommunen.
Analys av mättekniken som använts visar att validiteten i mättekniken kan
förbättras liksom att flera mätpunkter bör användas i klassrummet.
Beräkningar av uteluftflöde som behövs för ett klassrum kan göras genom att
utgå ifrån krav som Arbetsmiljöverket ställer, men det är inte alltid möjligt att
öka uteluftflöde.
Detta arbete har hittat ett fåtal alternativ för ökat luftflöde, när
ventilationssystemet visar sig vara underdimensionerat för befintligt antal
elever.
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Abstract
Indoor air quality is directly affected by the number of people and is a
problematic area in school environments. The number of students is expected to
increase in coming years in the Stockholm schools and there is a risk that
existing ventilation system is not enough efficient.
Aim of this study was to investigate and analyse the teachers and students
working environment on the air quality. Questions of extraordinary interest
were for example: how does CO2 concentrations, temperature and humidity vary
during lessons; are measuring instruments and method used in municipal project
sufficiently reliable; and can schools handle the increased student population on
the basis of maintaining air quality.
Theory analysis in this study showed that many schools does not pass the OVKcontrols and that they have deficient ventilation. It will be difficult for the
schools to cope with an increased number of students, without improving the
ventilation to be able to meet the requirements for ventilation from the Swedish
Work Environment Authority.
The method used was measurements that were collected and analysed air quality
quantitatively. The results of the measurements showed that the temperature and
humidity is at a acceptable level. Overall, the CO2 concentrations did not exceed
1 000 ppm but accumulate during the day which require actions, yet a few
measured concentrations did exceed the limit of 1000 ppm. Some schools that
were included in the analysis will not be able to maintaining air quality show at
an increasing population of students, more action will be required by the
municipality.
Analysis of the measurement technique used shows that the validity of the
technique can be improved as well as the need for a number of measurement
points to be used in the classroom.
Measurement of outside airflow needed for a classroom can be made by
emanuate from the requirements of Swedish Work Environment Authority,
but it is not always possible to increase outside airflow in the existing
ventilation system.
This work points at a few options for increased airflow when the ventilation
system is found to be under-dimensioned for the existing number of students.
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Ordlista
 SBRD: Stockholm Business Region Development
 AFS: Arbetsmiljöverkets författtningssamling
 SINPHONIE: Schools Indoor Pollution & Health Observatory Network
in Europe. Europakommisionens projekt
 RF: Relativ luftfuktighet
 OVK: Obligatorisk Ventilationskontroll
 Komfortklimat: Inomhusklimat lämpat för stillasittande arbete vad gäller
temperatur, luftfuktighet och lufthastighet.
 CO2: Koldioxid
 PPM: Parts Per Million
 PPD: Predicted Percentage Dissatisfied
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Arbetsmiljö är den miljö som arbetstagare och arbetsgivare vistas i inomhus och
utomhus. Arbetsmiljöns fysikaliska faktorer regleras i Sverige av ett flertal lagar
och förordningar från olika myndigheter, varav luftkvalitén i inomhusluften är
en faktor. Allmänna krav och grundläggande bestämmelser som utgår från
helhetssyn på arbetsmiljön finns i Arbetsmiljölagen och förtydligas av
Arbetsmiljöverkets författningssamlingar (Prevent, 2015). Inomhusluftens
kvalitet är något som återkommande visat sig vara ett problematiskt
arbetsmiljöområde i skolmiljöer. Exempelvis påverkas luftkvalitén direkt av
antalet människor i lokalen (Spachos & Hatzinakos, 2016).
De senaste åren har antalet elever i svenska grundskolan fortsatt att öka.
Ökningen hänger samman med befolkningsstorleken i de aktuella åldrarna. Det
är fler elever som börjar i årskurs 1 än de som slutar i årskurs 9 (Skolverket,
2015). Samtidigt har det tillkommit ett stort antal unga nyanlända till Sverige
och Stockholm, som blivit elever i Stockholms skolor. Detta gör att klassrum
som kanske redan innan var fyllda nu har fått tillförsel av ännu fler elever. Detta
medför i sin tur att ventilationen såsom den är utformad, i vissa fall inte längre
är kapabel att ventilera tillräckligt för det antal personer som vistas i
klassrummen. Skolverkets statistik om grundskolan visar att under läsåret
2014/2015 gick cirka 950 000 elever i grundskolan vilket var en ökning med
drygt 28 500 elever eller med 3 %, jämfört med föregående läsår. Antalet elever
beräknas fortsätta öka till nästan 1 034 000 elever läsåret 2020/21. Det fanns
4 040 kommunala skolenheter läsåret 2014/15 där majoriteten av grundskolans
elever studerar. I grundskolan har varje lärare omkring 12 elever (Skolverket,
2016).
När verksamheter ändras, behöver vanligtvis även den befintliga ventilationen
ändras (Prevent, 2005), men i detta fall är möjligheten till åtgärder mer
komplexa relaterat till att varken tid eller budget finns för ombyggnad av
ventilation. Analys och åtgärder kommer därför behöva föreslås ur en mer
organisatorisk vinkel. Det åligger kommunerna, liksom andra arbetsgivare, att
jobba med att systematiskt förbättra arbetsmiljön för lärare och elever
(Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, 2 §). Därför kommer det möjligen
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att behöva vidtas åtgärder som inte faller inom dessa kriterier för
organisatoriska åtgärder, vilka även tas med i detta arbete.
I ett domstolsbeslut från 2012 fick Nynäshamns kommun i Stockholms Län
avslag på sin ansökan om att få frias från det vite som lagts på kommunen av
Arbetsmiljöverket på över 1 000 000 kr. Bakgrunden till detta handlade om att
kommunen inte installerade nytt till- och frånluftssystem för att förbättra
luftkvalitén i inomhusluften i skolor. Skolan hade nöjt sig med strikta
vädringsrutiner som all personal skulle utföra, vilket ej gav en tillräckligt god
luftkvalité utan personalen upplevde fortsatt dålig luft, och vid mätningar
uppnåddes halter av 1800 ppm CO2 (Förvaltningsrätten i Stockholms dom, Mål
nr 9572-11, 2012-03-09). Sålunda kan arbete för en god luftkvalité löna sig ur
flera perspektiv, ekonomiska såväl som en förbättrad arbetsmiljö.
Detta arbete har utkristalliserats som en förstudie till ett större projekt, vilket
görs som ett samarbete mellan Stockholms Lärarförbund samt Stockholm
Business Region Development (SBRD) med start hösten 2016. Det projektet
syftar till att ta fram lämpliga åtgärder för att förbättra lärares och elevers
fysiska arbetsmiljö, utifrån analys av 30 grund- och högstadieskolor i
Stockholmsregionen. För det projektet har mätare för analys av koldioxidhalt,
luftfuktighet, temperatur samt buller installerats i fyra skolor i
Stockholmsområdet. Installationen utfördes av konsult Tomas Wildig.

1.2 Avgränsningar
I arbetet studerades fyra skolor. Fokus var lärarnas och elevernas arbetsmiljö.
Begränsning fanns gällande placering av klimatmätare i klassrum som baserades
på tillgång till vägguttag och att klimatmätaren inte ska vara nåbar för elever,
dessutom gjordes valet av klassrum av kommunen. Främst förväntar sig
uppdragsgivaren åtgärdsförslag på en organisatorisk nivå på grund av tids- och
budgetbegränsningar. Dock påpekar Arbetsmiljöverket att arbetsgivare ska se
till att arbetsmiljön är tillfredsställande, därför kan även tekniska åtgärder
föreslås (AFS 2001:1, 2 §).
För detta examensarbete har avgränsningar gjorts utifrån tidsaspekten för
arbetet, vilket innebär att främst CO2-halter analyseras, men även luftfuktighet
samt lufttemperatur som lärarna och eleverna exponeras för i deras arbetsmiljö.
Övriga fysikaliska faktorer har inte inkluderats i denna undersökning.
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1.3 Syfte
Syftet med arbetet var att undersöka lärarnas och elevernas arbetsmiljö
avseende luftkvalité i flera grundskolor i Stockholm och utvärdera om
ventilationen klarar av att ventilera för fler elever, samt att föreslå beprövade
och möjliga åtgärder som kan leda till förbättrad luft i klassrum.

1.4 Frågeställningar
1. Hur varierar CO2-halter, temperatur och luftfuktighet i samband med
lektioner? Finns det skillnader i variationer under olika årstider?
2. Genomför skolorna obligatorisk ventilationskontroll?
3. Är mätinstrument och mätmetoden som används i kommunens projekt
tillräckligt pålitliga för att göra slutsatser om god luftkvalité?
4. Hur kan känsliga personer påverkas av luftkvalitén som råder i de
klassrum där mätningarna utförts i?
5. Klarar skolorna av att bibehålla god luftkvalité då antalet elever ökar i
klassrummen?

2. Teoretisk bakgrund
2.1 Inomhusklimat
Människor upplever inomhusklimat på olika sätt vid olika tidpunkter.
Människan har ingen förmåga att känna av ventilation, men känner däremot av
hur luftens temperatur och hastighet påverkar kroppsytors och kroppens
värmebalans, samt lukter och luftföroreningars irritation på slemhinnor. Barn är
mer känsliga för luftföroreningar än vuxna, därför måste ventilationen i skolor
vara utformad på så sätt att barnen vistas i en inomhusmiljö med god luftkvalité
(Prevent, 2005). Tillfredställande luftkvalité definieras av Arbetsmiljöverket
(Arbetsplatsens utformning, AFS 2009:2, 16 §) som en inomhusluft med en
maximal uppmätt halt av CO2 på 1000 ppm. Detta är den faktor som mäter
inomhusluften, den avspeglar hur pass bra ventilationen klarar av att ventilera
rummet, även vad gäller andra ämnen. I inomhusluften kan flera parametrar
3
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påverka luftkvalitén utöver CO2 såsom organiska och oorganiska kemiska
ämnen, fukt, temperatur och annat.
Inomhusklimatet har betydelse för prestationen i arbetet och klimatet är i sin tur
beroende av ventilationen. Men det är svårt att åstadkomma ett klimat som är
anpassat till varje individ (Prevent, 2005). Vid en bedömning av
inomhusklimatet lämpar sig parametrarna relativ luftfuktighet, lufttemperatur,
medelstrålningstemperatur och lufthastighet. Detta görs vanligen med
instrument anpassade för varje enskild uppgift. Därefter görs en sammanlagd
bedömning av hur pass många (i procent) individer som skulle gilla eller ogilla
klimatet, bedömning av s.k. predicted percentage dissatisfied (PPD) (Bohgard
et al., 2015).
En studie av Everett Jones, Smith, Wheeler och McManus (2010) påvisar hur
skolor med program för att systematiskt arbeta för en bättre luftkvalité inomhus,
hade ett mer utvecklat och implementerat arbete kring bättre luftkvalité än de
utan detta arbete.
Högt antal personer, utomhusföroreningar, otillräcklig lagstiftning samt
olämplig interiör är alla faktorer vilka påverkar inomhusklimatet i skolor
negativt (Chatzidiakou, Mumovic & Summerfield, 2012). De vanligaste
rapporterade problemen i svenska skolors fysiska inomhusmiljö har varit
relaterade till bristfälligt fungerande eller underhållen ventilation, mögel- och
fuktskador och felaktig användning av lokalerna (Institutet för miljömedicin,
2013).

2.2 Ventilation
Ventilationen ska vara dimensionerad utifrån vilket arbete som utförs i lokalen.
Vid stillasittande arbete i ett klassrum kan det behövas ett uteluftsflöde på
7 liter/sekund och person + 0,35 liter/sekund och m2 golvyta (AFS 2009:2,
kommentarer till 17 §). Ventilationen ska bland annat ventilera bort det som
människor utsöndrar som CO2 och kroppslukter, samt andra ämnen som CO och
andra flyktiga organiska ämnen, samt formaldehyd som kan avges från möbler
och byggmaterial (Prevent, 2005).
Många svenska arbetsplatser ska utföra en regelbunden ventilationskontroll, så
kallat obligatorisk ventilationskontroll (OVK). För skolor gäller detta vart tredje
4
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år (OVK1, BFS 2011:16, 3 §). Vid undersökning av OVK i några av landets
skolor visade resultatet att ca 40 % inte hade fått godkänt på OVK (Statens
energimyndighet, 2007). Var femte kommun saknar rutiner för uppföljning av
OVK-protokoll (Svensk Ventilation, 2014). Även i en studie av Smedje och
Norbäck (2000) rapporterades hur skolor brister i ventilationen. Enligt Prevent
(2015) är det vanligaste förekommande problemet med ventilationssystem
orsakat av undermåligt underhåll.
Regler kring utformning, inställning, hantering och skötsel av
ventilationssystem utfärdas av flera myndigheter; Arbetsmiljöverket, Boverket,
Socialstyrelsen samt Folkhälsomyndigheten (tidigare Statens Folkhälsoinstitut).
Socialstyrelsen har ett främsta ansvar vad gäller översyn av hälsoskydd i
allmänna lokaler såsom skolor. Den fysiska arbetsmiljön regleras av; Plan- och
bygglagen, lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, Boverkets
byggregler, Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets författningssamlingar,
Arbetsmiljöförordningen, Miljöbalken samt Tobakslagen (Prevent, 2005).
Enligt en forskningsrapport från Uppsala Universitet där enkäter gjordes med
landets kommuner, visade resultatet hur 7 av 10 kommuner hade rapporterade
besvär pga. dålig luft i grundskolor (Sandstedt & Hallberg, 2003).
Enligt 17 § och 19 § i AFS 2009:2, står det om hur tillräckligt med uteluft ska
ventileras in i lokaler, och att luften ska vara av sådan kvalité att tilluften
innehåller en väsentligt lägre halt av luftföroreningar än vad hygieniskt
gränsvärde anger. Utöver det får heller inte drag uppstå, vilket kan ske vid för
hög hastighet i ventilationssystem (AFS 2009:2, 20 §).
Allmän ventilation finns som omblandande eller som deplacerande, och behövs
för att skapa en sund miljö. En annan uppgift är att föra bort föroreningar som
människan skapar, och från mänskliga aktiviteter (Bohgard & Albin, 2015).
Allmän ventilation kallas även komfortventilation.
Det ökade antalet eleverna i skolor, pga. exempelvis migration, flykt och
urbanisering påverkar inomhusluften, med en ibland otillräcklig inomhusluft.
CO2-halterna blir för höga, vilket är indikation på en i övrigt undermålig
luftventilering. Orsaker till att detta inte åtgärdas kan vara att de ansvariga inte
har budget som täcker ombyggnation av ventilationssystemet, ett regelverk som
är kontraproduktivt för beslut om ombyggnader, och ibland okunskap eller
ovilja till att ta tag i problemet (Salthammer et al., 2016). I studien påpekas även
hur detta är ett ökande problem i många länder.
5
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Under åren 2016-2018 får kommuner totalt 1 miljard kronor i statligt bidrag
stöd för upprustning av skollokaler, bl. a. ventilation, men kommunerna behöver
då prioritera upprustningen i sin budget (Astma- och Allergiförbundet, 2015).
2.3 Koldioxid
För att få ett riktvärde gällande om luftkvalité är bra eller inte mäts CO 2-halter i
lokaler där människor vistas (Raatikainen, Skön, Turunen, Leiviskä &
Kolehmainen, 2013). CO2 mäts med instrument som beräknar koncentrationen
av CO2 i rummet och anges i Parts Per Million (PPM). Halten används som en
indikation på hur ventilationen fungerar och visar hur ventilationen klarar av
aktuell personbelastning. CO2-halter bör inte överskrida 1000 ppm. Detta är
främst en rekommendation på den tillfredställande luftkvalitén än ett mått på
ohälsosam halt av CO2 (AFS 2009:2, 16 §). Ett observandum råder dock
gällande hur CO2 påverkar människan. Höga CO2-halter har rapporterats
påverka människan direkt genom negativ påverkan på förmågan att fokusera på
sitt arbete (Satish et al., 2012). Studien tittade på symtombilden hos testpersoner
vid 600, 1000, och 2500 ppm CO2, och redan vid 1000 ppm kunde en del av
studieobjekten uppvisa nedsatt beslutstagande under de databaserade tester de
genomförde under exponering för en reglerad halt CO2. Ventilation och
luftfuktighet var konstanta och styrda under hela testet (Satish et al., 2012).
Detta trots att Arbetsmiljöverket (2013) informerar om att CO2 inte är farligt i
sig i inomhusluften där människan är främsta källan till luftföroreningar.
Däremot visar en annan studie av Zhang, Wargocki och Lian (2016) hur en
jämförelse mellan exponering av en halt på 500 ppm och en halt på 5000 ppm
inte gav några tydliga skillnader i symtom och prestationer. Denna studie
gjordes även den i ett avgränsat utrymme, studien gjordes på 10 personer i ung
vuxen ålder. Detta ger alltså olika svar på vid vilka halter CO2 faktiskt påverkar
människor negativt, vilket kan vara bra att ha i åtanke.
Det kan finnas fall då CO2-halten inte är så hög men att det ändå förekommer
föroreningar i luften som påverkar människan negativt, såsom formaldehyder
(Prevent, 2005). Formaldehyd är en baskemikalie som används i många typer av
tillverkningsprocesser, och det har både akuta och kroniska effekter såsom att
vara frätande, giftig och cancerframkallande (European Chemicals Agency,
2016).
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Enligt kommentarer till § 16 AFS 2009:2, ger CO2-halter ingen garanti för att
uppfattning av luftkvalitén blir tillfredställande eftersom faktorer som städnivå
och temperaturen även spelar roll. Men CO2-halter över 1000 ppm som
förekommer under längre perioder antyder att ventilationen sannolikt är
undermålig. Föreskriften om arbetsplatsens utformning gäller även elevernas
arbetsmiljö.
2.4 Temperatur och luftfuktighet
Ett problem som förekommer förutom höga CO2-halter är även för hög
innetemperatur (Wargocki & Wyon, 2013). I och med att hus och byggnader
utvecklas mot att bli mer energieffektiva, rapporteras också om att
innetemperaturen blir sämre, det vill säga för högt för ett bra inneklimat
(Larsen, 2011).
Lufttemperatur och luftfuktighet påverkar upplevelsen av det termiska klimatet.
Fläktar i rummet skapar stora luftrörelser, även om de inte kyler, och ger
känslan att lufttemperaturen är lägre än den i verkligheten är (Prevent, 2005).
Det finns en övre och undre gräns för temperaturer som människan fungerar och
jobbar bäst i. Detta varierar dock beroende på typ av jobb och aktivitetsgrad. Ett
stillasittande arbete såsom att sitta i skolbänken, är en låg aktivitetsgrad, och för
detta bör en inomhustemperatur ligga på 20-24 °C vintertid och 20-26 °C
sommartid (AFS 2009:2, kommentarer till 29 §). Enligt en reviewartikel av
Chatzidiakou et al. (2012) finns i en stor mängd studier grund för att en
inomhustemperatur på 20 °C bidrar till bibehållen hälsa och god produktivitet.
Vid för höga temperaturer inomhus kan solfilm sättas upp på fönsterrutor för att
minska värmeinsläpp, utan att reducera ljusinsläpp (Rongxin, Peng &
Pengyuan, 2011).
Låg luftfuktighet godtas i kontorslokaler vintertid vid ca 20 °C men förhöjning
av temperaturen kan ge upplevelse av att luften är torr, därför bör åtgärderna
vara inriktade i första hand på temperaturförhållanden. Städrutiner och
golvmaterial måste undersökas för att undvika samband mellan damm och
statisk elektricitet för att luften inte ska upplevas som torr. Hög luftfuktighet kan
leda till tillväxt av mikroorganismer. Låg luftfuktighet under vintertid brukar
accepteras om luften är ren från partiklar och gaser och inte är för varm.
(Centrum för arbets- och miljömedicin, 2015).
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2.5 Tidigare studier med fokus på uppmätta halter
Forskning och olika projekt har genomförts gällande hur den fysiska skolmiljön
fungerar. 2013 genomfördes en studie i Finland med samma utgångspunkt som
detta arbete, att undersöka luftkvalitén i inomhusmiljön i skolor, genom mätning
av CO2, temperatur, relativ luftfuktighet, och även total mängd flyktiga
organiska ämnen. I studien användes även enkäter. Resultatet visade hur
upplevelsen av luftkvalitén (CO2) ofta korrelerade med den uppmätta halten.
Majoriteten upplevde inte dålig luftkvalité, och mätresultaten visade en god
luftkvalité i majoriteten av fallen (Raatikainen et al., 2013).
År 2009 genomfördes i Danmark, Sverige och Norge mätningar i klassrum där
elever själva deltog i ett stort experiment. Dessa mätningar utfördes på CO2halter, temperatur, samt mögel. I Danmark deltog 743 klasser, i Sverige
238 klasser. Experimentet kom fram till att CO2-halterna skilde sig mellan
länderna där de danska klassrummen hade i genomsnitt en högre koncentration
av CO2 än klassrum i Sverige och Norge. 84 % av de svenska klassrummen
hade en acceptabel nivå av CO2 (under 1000 ppm), medan 16 % översteg
1000 ppm. Mätningar har sedan fortsatt utföras under flera år i Danmark då de
sett ett gott resultat till följd av mätningarna (Department of Civil Engineering,
2015).
Under åren 2004-2005 pågick även ett projekt som fick arbetsnamnet Health
Effects of the School Environment (HESE). Detta var utfärdat av
Europakommissionen och utfördes i fem europeiska länder varav Sverige var
ett. Detta var en del i ett större projekt under namnet Schools Indoor Pollution &
Health Observatory Network in Europe (SINPHONIE) och som pågick under
flera år och utfördes i flera europeiska länder. I ett delprojekt utfördes mätningar
av flera komponenter i skolmiljö, där CO2 var en komponent. I rapporten
framkom sedermera hur många skolor i Europa som brister i sin luftkvalité
inomhus, främst gällande bristfällig ventilation, men även brister i kunskap om
luftkvaliténs påverkan på människor. Dock visade resultatet på hur Norge och
Sverige hade kommit längst i sitt arbete med att få en god luftkvalité vad gäller
CO2, relativ luftfuktighet, temperatur, ventilationseffektivitet, samt mängd
utomhuspartiklar från industrier/vägar (European Comissions Directorate
General For Health and Consumers and the Joint Research Centre, 2014).
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År 2003-2004 pågick liknande studier i Minnesota (USA) då åtta skolor deltog
frivilligt och där luftkvalitén övervakades kontinuerligt i 85 olika lokaler.
Kontinuerlig övervakning är en bra analysmetod eftersom luftkvalitén ändras
under dagar, veckor, månader och att det inte räcker med bara korta enstaka
mätningar för att få helhetsbild (Schulte, Bridges & Grimsrud 2005).
2.6 Frånvaro
Höga CO2-halter kan leda till ökad frånvaro i skolan. Hypotesen var prövad i 60
skolor i Skottland och den undersökningen tydde på att en ökning av CO2-halter
med 100 ppm ger en ökning av frånvaron med 0,2 %, vilket motsvarar cirka en
halv dag per år. Temperatur och luftfuktighet var inte relaterade till frånvaro.
Denna studie har flera begränsningar och en av dem är att övervägning av andra
faktorer, som skulle kunna förknippas med frånvaro, inte var undersökta men
resultatet överensstämde dock med tidigare studier från USA. Några av
faktorerna är kroniska hälsoproblem, skolkning och mobbning. Slutsatserna är
att skolmyndigheter måste vara medvetna om att sämre ventilation skulle kunna
medföra ökad frånvaro (Gaihre, Semple, Miller, Fielding & Turner, 2014).

2.7 Studieresultat
Ventilation och luftkvalité har betydelse för studieresultat. Skolor med
mekanisk ventilation har lägre CO2-halter än de med självdrag, enligt utförda
mätningar i en studie där studieresultat, typ av ventilation och klassrummens
egenskaper jämfördes. Slutsatserna från undersökningen visade att
studieresultatet kan påverkas beroende på om skolorna har självdragsventilation
eller mekanisk ventilation. I denna studie var antalet inlämnade provresultat
lägre än förväntad. Dessutom tog inte studien i beaktande säsongvariation och
rumsvariation i skolor med självdrag då luften under vintern värms upp inomhus
och CO2-halterna blir högre. Slutsatserna blev att i de skolor som hade
självdragsventilation var resultaten på de nationella proven lägre än de hos
skolor med mekanisk (Toftum et al., 2015).
Luftkvalité och temperatur har stor betydelse för arbetsprestationerna i skolan
samt avgör hur arbetsmiljö uppfattas av lärare och elever (Svensk Ventilation,
u.å.).
Elevernas
prestationsförmåga
i
samband
med
ändrade
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ventilationsförhållanden undersöktes i åtta grundskolor i England i två klassrum
i respektive skola. Bara en skola hade mekanisk ventilation. Koldioxid och
andra parametrar övervakades under tre veckor i varje klassrum mellan år 2006
och 2008. Temperaturen behölls inom ett acceptabelt intervall med hjälp av en
specialbyggd portabel mekanisk ventilation och uteluft förbättrades från 1 l/s
per person till 8 l/s per person. Denna förbättring visade på ett ökat bildminne
med 8 %, ordigenkänning med 15 %, reaktion på att ge snabbare och mer exakt
svar ökade med 2,2 % hos de 200 deltagande eleverna i studien (Bakó-Birób,
Clements-Croome, Kochhar, Awbi & Williams, 2012).

2.8 Upplevd luftkvalité
En kohortstudie som var utförd i fem grundskolor i London (över ett läsår) med
376 elever pekar på betydelsen av att hålla CO2-halterna under riktvärdena och
en inomhustemperatur på 22 och 26 °C beroende på årstid för att förbättra
upplevd luftkvalité i skolorna. Egen rapportering av den upplevda luftkvalitén i
denna studie skedde i förhållande till inomhustemperaturen i området från 19 till
26 °C och CO2-halter i området mellan 500 till 2000 ppm. När temperaturen var
19 °C och CO2 500 ppm upplevdes luftkvalitén som bäst men försämrades vid
ökning av temperaturen och CO2-halter (Chatzidiakou et al., 2012).

2.9 Känsliga personer
Allergisnuva, astma och annan överkänslighet kan orsakas av pollen.
Pollensäsongen brukar delas in i olika perioder utifrån vilka besvär som
uppkommer. Vädring i lokaler borde därför ske då pollenhalterna är lägst
(Astma- och allergilinjen, 2014). Elever med pollenallergi presterar sämre under
pollensäsong.
Barn med astma har mellan 2-15 fler sjukfrånvarodagar jämfört med barn utan
astma. Bland tillfrågade medlemmar i Unga Allergiker uppgav 47 av 94 att de
missat undervisning p.g.a. detta, exempelvis idrott och slöjd (Astma- och
Allergiförbundet, 2015).
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Personer med redan utvecklad överkänslighet och allergier har redan
överkänsliga slemhinnor kan även förvärra sina symptom när de utsätts för
damm, parfymer och andra doftämnen i inomhusluften (Socialstyrelsen, 2006).

2.10 Städning
Undersökningen i 181 slumpvis utvalda klassrum i Sverige visar inverkan av
inredning och städning på luftkvalité. I studien gjordes mätningar av olika
luftföroreningar, bland annat respirabelt damm och formaldehyder. Det visade
att klassrum som hade möbler med öppna hyllor samt mycket textiler hade mer
samlat damm och högre koncentration av formaldehyd och dessutom
djurallergener. I klassrummen där gardiner och skrivbord rengjordes oftare var
koncentration av katt- och hundallergen i fast damm lägre (Smedje & Norbäck,
2011).

2.11 Åtgärder för att förbättra luftkvalité inomhus
En studie av Jones och Kirby (2012) utförd i 16 skolor i Storbritannien tar upp
vindfångare som använder naturlig ventilation. Detta är en god lösning på
frågan om hantering av en bristande ventilation (se figur 1). De syftar på en
tillbyggnad på taket där frisk luft av utomhusvindarna pressas in genom
takkonstruktionen, och undertrycket bakom konstruktionen drar ut förorenad
luft från rummet. Vindfångaren öppnas utifrån registrering av hög
inomhustemperatur. Dessa placeras vanligen på taket, så det skulle endast
eventuellt vara lämpligt i samband med omblandande ventilation och inte
deplacerande ventilation. Deplacerande ventilation för in nerkyld tilluft med låg
hastighet vid golvnivå, för att den ”smutsiga” luften ska hamna som ett övre
lager mot taket, och där ventileras bort. Vindfångare i samband med öppna
fönster visar på god ventilationsförmåga och kan ge en påtaglig förbättring av
luftkvalité i samband med öppnade fönster under sommar-halvåret. Under
vinterhalvåret ger det däremot inte samma effekt (Jones & Kirby, 2012). Detta
system med vindfångare är ännu inte väl beprövat men anses vara effektivt. Det
finns dessutom en hybrid-version av denna som specifikt är anpassad och
lämpad för vindfångare i kombination med från- och tilluftssystem, dessa sätter
dock mer krav på budgeten (Saadatian, Haw, Sopian & Sulaiman, 2012).
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Figur 1. Vindfångare i högra bilden, se skillnad i införsel av luft. Den kalla
luften sjunker till golvet för att sedan värmas och stiga upp genom utsläppet.

3. Metod
3.1 Genomförande
Vid uppstarten av arbetet kontaktades flertalet skolor för att undersöka vilka
som skulle visa intresse för att medverka i detta arbete. Huvudskyddsombud
blev tillfrågad om att vara med i de tänkta mötena med skolorna.
Kontakt med skolorna skedde främst via mail med rektor eller rektorns
sekreterare. Kontakt skedde även via telefon. Kontakt med tillverkare av ICMeter i Danmark skedde via mail.
Insamling och analys av mätdata skedde efter cirka en månad. Parallellt med
dessa moment gjordes litteratursökning och val av relevanta artiklar. Därefter
gjordes sammanställning av all information som framkommit, samt utformning
av åtgärdsförslag. Studien har en kvantitativ ansats.

3.2 Studieobjekt
De skolor som är med i detta arbete valdes utifrån de skolor som är tänkta att
ingå i Stockholms Lärarförbunds/ SBRD:s projekt under hösten 2016, samt
skolor i en förort till Stockholm där kommunen efterfrågat att IC-Meter-mätare
sätts upp. Skolorna skiljer sig vad gäller läge, antal elever i klasserna, och typ av
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område. I detta arbete skrivs skolorna utan namn, med benämningen “X”, “Y”,
“Z”, “Q”. Klassrummen skrivs med benämning av typen “X1”. Detta för att
skolorna ska få vara anonyma. 8 februari 2016 var författarna med då mätare
sattes upp på X- och Y-skolorna av konsulten Thomas Wildig. Det monteras en
mätare i fyra klassrum i varje skola. Z- och Q-skolor hade en mätare i varje
skola under år 2015 och mätdata från dessa skolor var tillgängliga på företaget
IC-Meters hemsida.

3.3 Förankring av studien vid skolorna
Skolorna och lärarna var tänkta att förhoppningsvis engageras i projektet utifrån
att deras arbetsmiljö skulle kunna förbättras.

3.4 Litteraturbas
I arbetet har litteratursökning genomförts. Databaser som använts är KTH Primo
och ScienceDirect, samt att sökningar har gjorts i sökmotorn Google för
rapporter och annan lämplig litteratur. Sökningarna av vetenskapliga artiklar har
begränsats till ett årsspann mellan år 2000 – 2016, eftersom det ansågs viktigt
med aktuell uppdaterad information inom ämnet inomhusklimat. Alla artiklar
söktes på engelska. I arbetet har även genomgång av lämpliga böcker och andra
litteraturkällor genomförts såsom Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Använda sökord: CO2, skola, elever, temperatur, luftfuktighet, städning,
ventilation, arbetsmiljö, inomhus, grundskola, luftkvalité, vädring, förbättring,
NDIR-mätare, solfilm.

3.5 Observationer
Osystematiska direkta observationer användes i början av studien då allt av
intresse noterades med hjälp av lösa anteckningar och kamera. Att själv vara
närvarande och iaktta med egna ögon för att samla in information om
arbetsmiljön är en objektiv metod. Dock ger inte den metoden kunskap om
bakomliggande orsaker och måste kompletteras med t.ex. intervjuer (Osvalder,
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Rose & Karlsson, 2015). Dessutom krävs det kunskap om hur man använder
den relevanta begreppsramen (Chalmers, 2007).
Mätningar har utförts i två kommuner inom Stockholm län, och i detta arbete
användes värden från fyra representativa rum i två skolor valda av kommunen.
Observationer på X- och Y-skolan skedde i samband med uppsättning av
klimatmätarna IC-Meter i fyra klassrum i varje skola den 8 februari 2016.
Mätarna sattes upp av konsulten Thomas Wildig. Bilder på klassrummens frånoch tilluft (omblandande ventilation), bilder på klasschema och bilder på ICMeters placering dokumenterades och fotades för att samla in information om
fysiska arbetsmiljön. Rumsdimensioner av klassrummen var dokumenterade på
X-skolan.
Observationer har inte varit möjliga på Z- och Q-skolan i samband med att
mätare installerats där eftersom mätningarna i de skolorna utfördes år 2015.
3.6 Mätinstrument och mätmetod
IC-Meter-boxen (se figur 2) är försedd med sensorer som mäter CO2,
lufttemperatur och luftfuktighet i realtid. Mätdata sammanlänkas i en
serverlösning och resultatet återkopplas på företagets hemsida. Enligt
tillverkaren kalibreras IC-Meter en gång per halvår. Uppsatta mätare i X- och
Y-skolor var nya och nykalibrerade på fabriken, men datum saknas. Ingen
information om kalibrering av mätare från Z- och Q-skolorna var tillgängliga.
Mätaren och den direktkopplade dataredovisningen ger ett objektivt resultat,
vilket hade kunnat påverkas om mätningar gjorts med handhållna instrument
och avläsning gjorts manuellt (IC-Meter a Scandinavian Company, 2014). Men
IC-Meter sitter uppmonterad för en längre tid i klassrummen.
Mätning av CO2 i luft görs med fördel av instrument som använder infraröd
teknik med beräkning av ppm. Denna typ av mätare uppvisar enligt
Hummelgård et al. (2015) en god noggrannhet vid mätningar. Vid de skolor
som medverkat i detta arbete, har mätaren IC-Meter med infraröd teknik
använts. Mätsensor i IC-Meter för CO2: I IC-Meter finns en inbyggd sensor,
SenseAir S8, vilken har ett mätområde av 400-2000 ppm, samt en noggrannhet
+/- 30 ppm +/- 3 % (IC-Meter a Scandinavian Company, 2014).
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Figur 2. IC-Meter är en fyrkantig vit dosa som monteras på väggen, höjd
14,5 cm x bredd 7 cm, bilden är från företagets hemsida www.ic-meter.com.
Mätsensor för luftfuktighet och temperatur som används i IC-Meter är en
inbyggd luftfuktighet- och temperatursensor, IC SHT21 som har mätområde 0100 % för luftfuktighet och -40 °C - 125 °C för temperatur. Noggrannhet i
luftfuktighetmätningar är +/- 2 % och +/- 0.3 °C i temperaturmätningar (ICMeter a Scandinavian Company, 2014).
Mätinstrumentet visar och registrerar data kontinuerligt. Vädringstid, baserad på
mätdata under de senaste 30 dagarna, beräknas av IC-Meter och då indikeras
den tid när den relativa luftomsättningen i rummet är över 3. Detta motsvarar
t.ex. två öppnade fönster vilket gör att luften i rummet ersätts snabbt. Dansk
klassificering som redan används av företaget användes av författarna för analys
av mätdata (IC-Meter a Scandinavian Company, 2014).
Klimatmätarna i olika klassrum är inte synkroniserade och skickar inte mätdata
vid samma tidpunkter - därför gick det inte att redovisa CO2-halter, temperatur
och luftfuktighet för fyra rum i varje skola på en och samma graf med
användning av punktmätningar. För att ha med alla fyra klassrum i varje skola
på en och samma graf användes medelvärden under varje timme (medelvärde på
12 punktmätningar under en timme).
På IC-Meters hemsida med inloggningsfunktioner kan sedan all uppmätt data
läsas av i olika varianter. Mätningarna skedde kontinuerligt och resultaten
samlades i en molntjänst och var tillgänglig på företagets IC-Meters hemsida.
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3.7 Jämförande testmätning
Klimatmätare för testmätning, IC-Meter, är avsedd för kommersiellt bruk.
Därför genomfördes jämförelsemätningar med en annan inomhusklimatmätare Q-Trak Plus modell 8552/8554 (tillverkningsår 2001) som är pålitlig och
beprövad (Comfort Control, 2004). Syftet med detta var att titta på validiteten
hos instrumentet, och även för arbetet – att det sanna värdet analyseras - samt att
reliabiliteten var god (Osvalder et al., 2015).
Q-Trak Plus har en sensor av typ icke-dispersiv infraröd (NDIR). Mätområde:
0 – 5 000 ppm, noggrannhet: +/- (3 % av avläst värde + 50 ppm) vid 25 °C,
(lägg till osäkerhet +/- 0,36 % av avläst värde per 1 °C av förändrad
temperatur). Upplösning 1 ppm.
Temperatursensor: Termistor. Mätområde: 0 - 50 °C, noggrannhet: +/- 0,6 °C,
upplösning 1 ppm.
Sensor relativ luftfuktighet: mätområde: 5 - 95%, noggrannhet: +/- 3 %,
upplösning 0.1 %.
För jämförelsemätningarna fanns endast tillgång till CO2-mätare Q-Trak Plus
avsedd för undervisningsändamål vilken var kalibrerad 2010.
Avläsning av mätdata från Q-Trak Plus skedde manuellt med intervall på
ungefär var femte minut, och var synkroniserade med mätintervall från ICMeter. IC-Meter skickade uppmätta värden via loggningsfunktionen.
Båda instrumenten var placerade bredvid varandra i ett klassrum på KTH i
Flemingsberg, rummet är dimensionerat för 20 personer. Mätningarna skedde
under lektioner samt raster för att fånga så mycket variationer i koldioxidhalter
som möjligt.
För att utföra jämförelsemätningar placerades Q-Trak Plus och IC-Meter
bredvid varandra. Det fanns begränsade möjligheter i placeringar av båda
instrumenten. Avstånd till närmaste personer var mindre än två meter, sålunda
kunde inte rekommendationen följas helt utifrån AFS 2009:2, kommentarer till
16 §, som är just två meter från närmaste person. Mätningarna utfördes under
cirka tre timmar. IC-Meter var placerad på väggen på 1,6 m höjd och Q-Trak
Plus låg på en stol på 0,8 m höjd, se figur 3.
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Figur 3. Placeringar av klimatmätarna.

Värdena från båda mätinstrument under mättiden jämfördes med varandra för
att analysera om det fanns skillnader i uppmätta data som kan beror på vilket
mätinstrument som används i mätningar.

4. Resultat
4.1 Resultat av klimatmätningar i fyra klassrum i X-skolan
Mätdata från fyra olika klassrum sammanställdes i en och samma graf. Det
förekom ett tillfälligt avbrott under fem dagar (under vecka 7 och 8) i mätningar
i klassrum X2. Rapporter finns tillgängliga från 9 februari 2016.
IC-Meter beräknar genomsnittliga vädringstiden under 30 dagar, baserad på
uppmätt data, då ett eller flera fönster var öppnade för att vädra.
För veckor 6, 7 och 8 visar följande tid för vädring:
● klassrum X1 25 minuter/dag
● klassrum X2 18 minuter/dag
● klassrum X3 35 minuter/dag
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● klassrum X4 35 minuter/dag
I figur 4, 5 och 6 visas medelvärden av CO2-halter, temperatur respektive
luftfuktighet under vecka 6 och visar återkommande mönster dag för dag.
Medelvärde med mätintervall var 5:e minut sker 12 gånger under varje timme,
mellan klockan 8.00 och 16.00.
Data för CO2-halter, temperatur och luftfuktighet för vecka 7 och 8 var likartade
och återfinns i bilaga 1.

Klassrum X1

Klassrum X2

Klassrum X3

2016-02-12 08:00
2016-02-12 09:00
2016-02-12 10:00
2016-02-12 11:00
2016-02-12 12:00
2016-02-12 13:00
2016-02-12 14:00
2016-02-12 15:00
2016-02-12 16:00

2016-02-11 08:00
2016-02-11 09:00
2016-02-11 10:00
2016-02-11 11:00
2016-02-11 12:00
2016-02-11 13:00
2016-02-11 14:00
2016-02-11 15:00
2016-02-11 16:00

2016-02-10 08:00
2016-02-10 09:00
2016-02-10 10:00
2016-02-10 11:00
2016-02-10 12:00
2016-02-10 13:00
2016-02-10 14:00
2016-02-10 15:00
2016-02-10 16:00
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2016-02-09 12:00
2016-02-09 13:00
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Figur 4. Variationer och toppar av CO2-halter mellan klockan 8.00 och 16.00
under fyra arbetsdagar (värde per en timme är medelvärde på 12
punktmätningar under en timme). Bakgrundshalter är ca 400 ppm. Notera
återkommande toppar klockan 11.00 och 13.00 i flesta fall.
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Figur 5. Temperatur (värde per en timme är medelvärde på 12 punktmätningar
under en timme) som ligger på ungefär samma nivå mellan klockan 8.00 och
16.00 under fyra arbetsdagar.
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Figur 6. Luftfuktighet (värde per en timme är medelvärde på 12 punktmätningar
under en timme) under fyra arbetsdagar mellan klockan 8.00 och 16.00 och är
låg då väderförhållanden spelade roll.
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4.2 Resultat av klimatmätningar i fyra klassrum i Y-skolan
Medelvärde med mätintervall var 5:e minut sker 12 gånger under varje timme,
mellan klockan 8.00 och 16.00. Grafer för CO2-halter, temperatur och
luftfuktighet för veckor 7 och 8 finns i bilaga 2. Klassrum Y4 är träslöjd. ICMeter beräknar den genomsnittliga vädringstiden under 30 dagar, baserad på
uppmätt data, då ett eller flera fönster var öppnade för att vädra snabbt. För
veckor 6, 7 och 8 visar följande tid för vädring:
●
●
●
●

klassrum Y1 var 10 minuter/dag
klassrum Y2 var 15 minuter/dag
klassrum Y3 var 18 minuter/dag
klassrum Y4 (träslöjd) var 0 minuter/dag

Resultat av mätdata från fyra klassrum under vecka 6 presenteras i figur 7, 8 och
9 och visar medelvärdena av CO2-halter, temperatur och luftfuktighet.
CO₂-halter, ppm, vecka 6
fyra klassrum, Y skola
1200
1000
800
600
400

Klassrum Y1

Klassrum Y2

Klassrum Y3

2016-02-12 08:00
2016-02-12 09:00
2016-02-12 10:00
2016-02-12 11:00
2016-02-12 12:00
2016-02-12 13:00
2016-02-12 14:00
2016-02-12 15:00
2016-02-12 16:00

2016-02-11 08:00
2016-02-11 09:00
2016-02-11 10:00
2016-02-11 11:00
2016-02-11 12:00
2016-02-11 13:00
2016-02-11 14:00
2016-02-11 15:00
2016-02-11 16:00

2016-02-10 08:00
2016-02-10 09:00
2016-02-10 10:00
2016-02-10 11:00
2016-02-10 12:00
2016-02-10 13:00
2016-02-10 14:00
2016-02-10 15:00
2016-02-10 16:00

0

DATETIME…
2016-02-09 09:00
2016-02-09 10:00
2016-02-09 11:00
2016-02-09 12:00
2016-02-09 13:00
2016-02-09 14:00
2016-02-09 15:00
2016-02-09 16:00

200

Klassrum Y4

Figur 7. Variationer och toppar av CO2-halter mellan klockan 8.00 och 16.00
under fem arbetsdagar (värde per en timme är medelvärde på 12
punktmätningar under en timme). Bakgrundshalter är ca 400 ppm. Nivåerna är
högre i träslöjdssalen.

20

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Klassrum Y1
Klassrum Y2
Klassrum Y3

Klassrum Y2

Klassrum Y3

21

2016-02-12 08:00
2016-02-12 09:00
2016-02-12 10:00
2016-02-12 11:00
2016-02-12 12:00
2016-02-12 13:00
2016-02-12 14:00
2016-02-12 15:00
2016-02-12 16:00

Klassrum Y1

2016-02-11 08:00
2016-02-11 09:00
2016-02-11 10:00
2016-02-11 11:00
2016-02-11 12:00
2016-02-11 13:00
2016-02-11 14:00
2016-02-11 15:00
2016-02-11 16:00

2016-02-10 08:00
2016-02-10 09:00
2016-02-10 10:00
2016-02-10 11:00
2016-02-10 12:00
2016-02-10 13:00
2016-02-10 14:00
2016-02-10 15:00
2016-02-10 16:00

2016-02-12 08:00
2016-02-12 09:00
2016-02-12 10:00
2016-02-12 11:00
2016-02-12 12:00
2016-02-12 13:00
2016-02-12 14:00
2016-02-12 15:00
2016-02-12 16:00

2016-02-11 08:00
2016-02-11 09:00
2016-02-11 10:00
2016-02-11 11:00
2016-02-11 12:00
2016-02-11 13:00
2016-02-11 14:00
2016-02-11 15:00
2016-02-11 16:00

2016-02-10 08:00
2016-02-10 09:00
2016-02-10 10:00
2016-02-10 11:00
2016-02-10 12:00
2016-02-10 13:00
2016-02-10 14:00
2016-02-10 15:00
2016-02-10 16:00

DATETIME…
2016-02-09 09:00
2016-02-09 10:00
2016-02-09 11:00
2016-02-09 12:00
2016-02-09 13:00
2016-02-09 14:00
2016-02-09 15:00
2016-02-09 16:00

0

DATETIME…
2016-02-09 09:00
2016-02-09 10:00
2016-02-09 11:00
2016-02-09 12:00
2016-02-09 13:00
2016-02-09 14:00
2016-02-09 15:00
2016-02-09 16:00

Jenny Modin och Elena Thelin,
KTH, Teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling,
Examensarbete, 15 hp.

Temperatur, °C, vecka 6
fyra klassrum, Y skola

25

20

15

10

5

Klassrum Y4

Figur 8. Temperatur (värde per en timme är medelvärde på 12 punktmätningar
under en timme) som ligger på ungefär samma nivå mellan klockan 8.00 - 16.00
under fyra arbetsdagar. I träslöjdssalen är värdet lägre än i övriga klassrum.
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Figur 9. Luftfuktighet (värde per en timme är medelvärde på 12 punktmätningar
under en timme) under fyra arbetsdagar mellan klockan 8.00 och 16.00 och är
låg då väderförhållanden spelade roll.
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4.3 Resultat av klimatmätningar i ett förskoleklassrum i Z-skolan
Inga okulära observationer genomfördes på Z-skolan, eftersom ingen möjlighet
till besök erbjöds av skolan. Resultat från mätningar på Z-skolan under en vecka
från fyra olika månader år 2015 visar på en variation som kunde relateras till
variationer i årstider. Information om vädringstider var inte tillgänglig.
I grafer i figur 10, 11 och 12 presenteras medelvärdena av CO2-halter,
temperatur och luftfuktighet under varje timme mellan klockan 8.00 – 16.00.
Variationen i CO2-halter under en vecka;
● i mars var mellan 418 ppm - 879 ppm
● i juni mellan 405 - 595 ppm
● i oktober mellan 426 ppm - 776 ppm
● i december mellan 437 ppm - 748 ppm, grafen visas i figur 10
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Figur 10. Variationer och toppar av CO2-halter i ett förskoleklassrum mellan
klockan 8.00 – 16.00 under fem arbetsdagar under olika årstider (värde per en
timme är medelvärde på 12 punktmätningar under en timme). Bakgrundshalter
är ca 400 ppm.
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Variationen i temperatur under en vecka;
● i mars var mellan 21,1 °C och 22,5 °C
● i juni mellan 20,1 °C och 22,8 °C
● i oktober mellan 21,3 °C och 30,6 °C
● i december mellan 19,1 °C och 20,7 °C, grafen visas i figur 11
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Figur 11. Temperatur (värde per en timme är medelvärde på 12
punktmätningar under en timme) i ett förskoleklassrum mellan klockan 8.00 –
16.00 under fem arbetsdagar under olika årstider. I oktober är
temperaturförhållanden sämre än övriga månader.
Variationen i luftfuktighet under en vecka;
● i mars var mellan 16,3 % och 31,8 %
● i juni mellan 26,7 % och 46,6 %
● i oktober mellan 15 % och 34,9 %
● i december mellan 23,4 % och 41,2 %, grafen visas i figur 12
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Figur 12. Luftfuktighet (värde per en timme är medelvärde på 12
punktmätningar under en timme) mellan klockan 8.00 – 16.00 under fem
arbetsdagar under olika årstider.

4.4 Resultat av klimatmätningar i ett förskoleklassrum i Q-skolan
Inga okulära observationer genomfördes på Q-skolan, då ingen möjlighet till
besök erbjöds av skolan. Resultat från mätningar på Q-skolan under en vecka
från fyra olika månader år 2015 visar på en variation som kunde relateras till
variationer i årstider.
I grafen i Figur 13, 14 och 15 presenteras medelvärden av CO2-halter,
temperatur och luftfuktighet under varje timme mellan klockan 8.00 – 16.00.
Information om vädringstider var inte tillgänglig.
Variationen i CO2-halter under en vecka;
● i mars var mellan 429 ppm - 1003 ppm
● i juni mellan 409 ppm - 794 ppm
● i oktober mellan 446 ppm - 757 ppm
● i december mellan 443 ppm - 760 ppm, grafer är presenterade i figur 13
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Figur 13. Variationer och toppar av CO2-halter mellan klockan 8.00 – 16.00
under fem arbetsdagar (värde per en timme är medelvärde på 12
punktmätningar under en timme). Bakgrundshalter är ca 400 ppm.
Variationen i temperatur under en vecka;
● i mars var mellan 21,1 °C och 23,4 °C
● i juni mellan 21 °C och 23,8 °C
● i oktober mellan 22 °C och 23,8 °C
● i december mellan 14,9 °C och 22,4 °C, grafen visas i figur 14
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Figur 14. Temperatur (värde per en timme är medelvärde på 12
punktmätningar under en timme) i ett förskoleklassrum mellan klockan 8.00 –
16.00 under fem arbetsdagar under olika årstider.
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Variationen i luftfuktighet under en vecka;
● i mars var mellan 15,6 % och 29,6 %
● i juni mellan 24,4% och 44,3 %
● i oktober mellan 23,5 % och 37,3 %
● i december mellan 22,3 % och 53,5 %, grafen visas i figur 15
●
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Figur 15. Luftfuktighet (värde per en timme är medelvärde på 12
punktmätningar under en timme) mellan klockan 8.00 – 16.00 under fem
arbetsdagar under olika årstider.

4.5 Resultat av jämförelsemätningar
Variationen i mätvärden mellan IC-meter och Q-Trak Plus: CO2-halter låg
mellan 11,1 % och 23 %; temperatur: mellan 0 % och 5,5 %; luftfuktighet:
mellan 0 % och 5,8 %. IC-Meter visade alltid högre värden än de som visades
av Q-Trak Plus.
Resultatet av uppmätt data från Q-Trak Plus och IC-Meter, när de var placerade
nästan bredvid varandra (IC-Meters var placerad på 1,6 m höjd och Q- Trak
Plus på 0,8 m höjd), redovisas i grafen (ingen hänsyn tagen till noggrannhet av
båda instrumenten) vilken visas i figur 16.
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Figur 16. Visar skillnader i uppmätta halter då IC-Meter och Q- Trak Plus var
placerade bredvid varandra.

Q-Trak Plus placerades därefter på flera olika ställen i klassrummet. Data från
båda klimatmätarna var synkroniserade. Resultatet visar att skillnader i
uppmätta data varierar och IC-Meter visar alltid värden som är högre än värden
från Q-Trak Plus: skillnaderna i mätningarna av temperatur var 1,3 % till 6,9 %
och skillnaderna i luftfuktighet varierade mellan 0,7 % och 12 %. CO2-halter
varierade från 5 % - 25 %. Dörren öppnades ibland under mätningarna.

4.6 Resultat av observationer på Y- och X-skola
Klimatmätarna placerades där det fanns tillgång till ledigt vägguttag i
kombination av att klimatmätarna var onåbara för elever. IC-Meter-boxen har
ett diskret utseende i form av en liten vit plastlåda och avläsning sker var 5
minut.
Y-skolan: Ingen information fanns att tillgå gällande klassrummens
dimensionering. Alla dessa rum var högre i tak än klassrum på X-skolan, och
generellt stora. En IC-Meter monterades i träslöjdssalen, resterande i klassrum.
Ett klassrum var helt tomt på grund av renovering. Det observerades att fönstren
på skolan har fönsterspringor, och möjlighet att öppna fönster finns. På skolan
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observerades dammpartiklar som kan tyda på inkorrekta städrutiner. I flera
klassrum fanns det mjuka soffor.
Enligt schema pågår lektioner i klassrummen mellan klockan 8.00 - 15.00 på Yskolan, och mellan klockan 8.00 - 15.30 på X-skolan.
X-Skolan: Skolan byggdes år 2002 enligt information från skolan. Enligt
tillgänglig information städas klassrummen varje dag, dock observerades
dammpartiklar i flera klassrum. Vid besök på skolan framförde en skolelev
missnöje angående kyla och drag från tilluftsdonet ovanför hennes sittplats i
klassrummet.
Y-skolans sista OVK-protokoll godkände inte Ventilationssystem nr A där
skolans verksamhet pågår, då med anmärkning på luftflöde: ”Uppmätta
delflöden låga och ojämna”. Ett annat ventilationssystem nr B, med också
skolans verksamhet, var inte besiktigad p.g.a. ombyggnation. Q-skolans senaste
OVK-protokoll var godkänt.
Tillgång till OVK-protokoll från andra skolor fanns inte tillgängliga.

5. Analys och diskussion
5.1 Resultatanalys
Danmarks Tekniska Universitet har utvecklat en klassificering av
inomhusklimat avseende hälsa och det som är bra för byggnaden (IC-Meter a
Scandinavian Company, 2014). Tröskelvärden presenteras i tabell 1. Olika
månader har olika trösklar och presenteras i bilaga 3.
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Tabell 1. Klassificering av inomhusklimat, februari.
Dåligt

Mindre bra

CO2 ppm

Bra

Mindre bra

Dåligt

under 800

800–1 000

över 1 000

Temperatur C°

under 17,0

17,0–19,0

19,0–22,0

22,0–24,0

över 24,0

Luftfuktighet %

under 20,0

20,0–25,0

25,0–38,2

38,2–47,8

över 47,8

Mätvärden i detta arbete utgår ifrån den klassificeringen men istället för
punktmätningar används medelvärden på 12 punktmätningar under en timme.
Mätrapporten från IC-Meter “Indoor/outdoor - daily data” visar medelvärde av
CO2-halter (samt temperatur och luftfuktighet) under hela dygnets 24 timmar.
Om intresse finns gällande den operativa tiden, då aktiviteter i klassrum pågår
mellan kl. 8.00 - 16.00, måste hänsyn tas till det och då bör en annan rapport
används, t.ex. “Indoor - 5 minutes data”. Skillnaderna är inte så märkbara och
beror på att under den operativa tiden, då aktiviteter i klassen pågår, är halterna
som högst, resten av tiden samt under natten ligger halterna på samma nivå runt
400 ppm. Det kan finnas fel i bedömningen om man tittar på rapporten som
beräknar medelvärde under alla 24 timmar när bedömning görs av lärarnas och
elevernas arbetsmiljö.
Ett exempel på skillnader av CO2-halter visas i figur 17.
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Figur 17. Medelvärde under 24 timmar är lägre på grund av att 16 timmars
inaktivitet späder ut medelvärde.
Y-skolan: Klassrum 4 är en träslöjdssal, där förekommer CO2-halter som är
högre än i andra klassrum vilket sannolikt beror på att aktivitetsnivån är högre
där än i vanliga klassrum där elever arbetar stillasittandes.
Om det kan frigöras CO2 vid träbearbetning i slöjdrummet är svårt att bedöma
eftersom lämplig litteratur inte kunde hittas. Men vid träbearbetning bildas
trädamm och risk föreligger att man andas in fina trädammspartiklar vid
slipning. Information om punktutsug saknas. Träslöjdssalen vädrades inte under
de studerade veckorna men från grafer syns att CO2-halterna går ner av ej
klarlagd orsak. Kanske finns det möjlighet att öka inflöde av uteluft i slöjdsalen.
Medelvärde per timme för CO2-halter i alla skolor låg generellt under 1000 ppm
vilket är bra men klassrum vädrades under dagarna vid behov, vilket gav en
sänkt CO2-halt. Dock är i vissa fall en gräns nådd för antalet elever i
klassrummen. Detta skulle, då behov föreligger av att ytterligare elever behöver
skolplats, kunna slå över i att ventilationen är underdimensionerat för ökat antal
elever. Vid dessa fall kommer CO2-halterna och andra inomhusföroreningar att
passera gränsvärden, och inomhusluften bli undermålig. Dessutom var
klimatmätarna i några klassrum placerade rakt ovanför tavlan vilket kan ha
påverkat resultatet eftersom läraren befinner sig i närheten av IC-Meter-boxen
när denne skriver på tavlan.
Temperaturen i X- och Y-skolorna ligger mellan 19 - 24 °C under i princip hela
mättiden vilket är bra nivå. I träslöjdssalen ligger temperaturen på ca 17 °C,
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enligt dansk klassificering är det mindre bra men i klassrummet skedde högre
aktivitet vilket kan göra att en lägre temperatur kan tillåtas än vid stillasittande
arbete.
Mätdata vad avser luftfuktighet visar att luftfuktigheten är låg (mindre än 20 %)
i X- och Y-skolan under slutet av vecka 6 och i början av vecka 7 samt största
delen av vecka 8. Detta berodde på väderförhållandena påverkades av
luftfuktighet i utomhusluften i första hand. I kontorslokaler kan låg luftfuktighet
godtas vid temperatur på cirka 20 °C (AFS 2009:2, kommentarer till 29 §). I
träslöjdssalen i Y-skolan är luftfuktigheten högre än i andra klassrum och ligger
endast vid ett fåtal tillfällen under 20 %, det vill säga dåligt nivå enligt Dansk
klassificering. Med torr luft kan klåda, brännande känsla i huden, och problem
med ögon uppstå. Möjlighet finns att använda konstgjord luftfuktning under
vintermånader då problemet är ofta förekommande, men det är en dyr lösning
och dessutom finns det risk för att mikroorganismer växer i
luftfuktningsanläggningen (Centrum för arbets- och miljömedicin, 2015).
Temperaturen under mars och juni i förskoleklassen i Z-skolan låg ungefär på
samma nivå, i december låg den under 20 °C men går inte under 17 °C.
Temperaturen i oktober varierade mycket. Efter kl. 9.00 ökade temperaturen
fram till ungefär kl. 12.00, och sedan minskade den. Mellan kl. 10.00 och 15.00
låg temperaturen på över 24 °C, vilket är dåligt enligt dansk klassificering.
Under flera dagar gick den upp till 30 °C och en dag var över 30 °C, vilket är 6
°C högre än den högsta gränsen för temperaturklassificeringen ”dåligt”.
Luftfuktigheten i Z-skolan i mars och oktober var vid de flesta mätningarna
lägre än i december och juni, och i mars och oktober finns det dagar då den gick
under 20 %, vilket är undermåligt enligt klassificeringen. Det brukar vara lägre
luftfuktighet på vintern men inte i denna skola.
CO2-halter i Z-skolan låg under 1000 ppm, i mars var halterna lite högre än i
juni, oktober och december. I Q-skolan låg CO2-halter under 1000 ppm i juni,
oktober och december, vid ett tillfälle uppnåddes nivån 1000 ppm. Annars låg
nivåerna över lag på en liknande nivå.
Temperaturen i mars, juni, oktober låg på en bra och relativt jämn nivå. I
december under en arbetsdag var den lägre än 17 °C.
Luftfuktigheten i Q-skolan varierade mycket och i mars låg den på en bra nivå
första halva av veckan, resten av veckan i slutat av dagar låg den under 20 %
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vilket är dåligt enligt klassificeringen. I juni låg nivåerna på bra till mindre bra
nivåer. Den “bästa månaden” var oktober med en bra nivå hela tiden. I
december månad var luftfuktigheten lite för hög, över 48 %, men gick aldrig
under 20 %.
Sålunda låg temperatur och luftfuktighet i alla klassrum generellt på en bra nivå.
Luftfuktighet är dock beroende av väderleken och årstid. Temperaturen var lite
lägre och luftfuktighet högre i träslöjdslokalen med högre aktivitet. CO2-halter
översteg inte 1000 ppm men ackumulerade under dagen och vädring
genomfördes - troligen eftersom befintliga ventilationen inte klarade av att
ventilera för antalet elever.
Enligt Arbetsmiljöverket (2013) är CO2 i inomhusluften inte farligt i sig, utan
fungerar som en bra indikator för hur bra ventilationen ventilerar. I
teorisökningen till detta arbete har det dock hittats olika teorier om hur lägre
(< 1000 ppm) och högre (> 1000 ppm) CO2-halter eventuellt kan påverka
individers hälsa och prestationer, sålunda borde Arbetsmiljöverkets 1000 ppm
följas och gärna vara klart under (Satish, et al., 2012; Wargocki et al., 2016).
5.2 Metoddiskussion
I detta arbete har fokus varit att bedöma de mätresultat som uppkommit vid
mätningar i skolorna, samt att söka litteratur och tidigare forskning kring ämnet
luftkvalité i skolor mellan åren 2000-2016. Detta för att det vid uppstarten av
arbetet vid sökningar kom upp mycket litteratur, så för att begränsa
sökresultaten användes årsintervallet 2000-2016, och även för att se till att
forskningsresultaten i litteraturen var aktuell. Arbetet har utmynnat i en
sammanfattad text gällande vad kunskap och forskning säger kring hantering av
luftkvalité och påverkan på denna, vilket förhoppningsvis kan ge en god grund
till det kommande projekt Lärarförbundet och S.B.R.D. tänkt att starta hösten
2016.
I denna studie har syftet varit att använda en semikvantitativ metod, där
mätningar samlats in och analyserats kvantitativ, och enkäter lämnas ut till
lärare för insamling av erfarenheter av luftkvaliteten i skolorna. Detta för att
kunna analysera resultaten mot varandra.
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CO2-halter varierade mycket i de mätningar som studerades, och det räcker inte
att endast använda en IC-Meter i ett klassrum, mätaren placerades dessutom
utifrån andra kriterier (ej nåbar för elever, nära vägguttag) än de som fastställts i
AFS 2009:2, § 16. Detta gäller om syftet är att få en mer rättvis bild av lärarnas
och elevernas arbetsmiljö avseende luftkvalitén, då detta ger en grövre mer
översiktlig bild av förhållandet. Resultat av jämförelsemätningar visar sålunda
att för att få en mer pålitlig mätdata utav CO2-halter, temperatur och
luftfuktighet bör flera klimatmätare placeras i samma klassrum. En
klimatmätare skulle med fördel kunna placeras vid ett frånluftsdon.
Vid mätningarna förekom det att mätaren stängdes av på grund av att
eltillförseln stängdes av manuellt/automatiskt i klassrummet under tider då det
inte användes. Detta kan ses i flera figurer, där mätningarna skett periodvis och
inte konstant.
Det är svårt att dra slutsatser om hur pålitliga sensorerna som används i ICMeter för mätning av klimatfaktorer är. Q-Trak Plus som fanns tillgänglig för
jämförelsemätningarna var avsedd för undervisningsändamål och var kalibrerad
2010. Enligt produktinstruktionen ska kalibrering ske på årlig basis vid
professionella mätningar. Sålunda var det självfallet svårt att bedöma
reliabiliteten.
Problem med mjukvara i Q-Trak Plus uppstod i och med att den lagrade
datafilen i instruments minne inte kunde laddas ner till dator för senare analys.
Därför avlästes mätvärden manuellt.
Till detta arbete fanns behov av information om antal elever under varje dag då
mätningar gjordes i klassrummen, och den informationen skulle jämföras med
mätdata från IC-Meter under samma period. Ingen information inkom från
någon av skolorna trots påminnelser om detta. Det skulle ha gett författarna
möjlighet till att göra slutsatser om hur inomhusklimatet har påverkats av
befintligt antal elever.
I figur 18 finns ett exempel på hur data från en rapport från IC-Meter kan
presenteras. Syftet var från början en semikvantitativ metod, där lärarnas
upplevelser av luftkvalité från loggboken, som var planerad att användas i
arbetet, skulle jämföras med mätdata. Exempelvis om läraren bedömt att det
känns fuktigt (eller inte fuktigt) så syns det om denna upplevelse stämmer
överens med data i tabellen. Loggbok och enkäter för lärarna var tänkt att ge en
helhetsbild av klimatupplevelsen.
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Den ursprungliga idén var att låta lärare fylla i en 3-veckors loggbok över sitt
egna aktiva arbete för en förbättrad luftkvalité, såsom när läraren öppnar fönster
under dagen för att vädra ur klassrummet. Som tillägg var dessutom tanken att
låta lärare fylla i en enkät gällande luftkvalité i början och i slutet av
treveckorsperioden. Detta för att få dels en informativ bild av hur lärare arbetar
aktivt i klassrummet för att förbättra luftkvalitén, och dels för att få en
helhetsbild av upplevelsen av luften i skolorna.
Enkätfrågor utarbetades (se bilaga 4), och testades av en lärare som gav
återkoppling på frågorna. Detta för att se till att den slutliga versionen ska ha
testats innan användning för att öka validiteten (L. Rose, personlig
kommunikation, 20 april 2016).

Figur 18. Exempel på data från klimatmätningar som redovisas på IC-meters
hemsida (rött < 20 %, gult 20-25%, grönt 25-38,7 %).

5.3 Förslag till åtgärder
Kommunerna brister ofta i tillsynen av skolornas inomhusmiljö. Var femte
kommun saknar rutiner för uppföljning av OVK-protokoll. Utav de två
tillgängliga OVK-kontrollerna från X- och Q-skolorna hade ett av
ventilationssystemen fått underkänt. Ett problem tycks vara att kommunerna,
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vilka ofta är byggnadsägarna, saknar tillräckliga resurser vilket påverkar
eftersom OVK-åtgärder är mycket kostsamma (Svensk Ventilation, 2014).
Genomförda ventilationskontroller skedde i de aktuella skolorna med 2-4 års
mellanrum. Detta ska enligt Boverket (BFS 2011:16, 3 §) göras vart tredje år.
Det vanligaste problemet med ventilationen är undermåligt underhåll (Prevent,
2015). Gjordes ventilationskontroller inom skolorna med snävare tidsintervall
skulle brister i luftkvalitén kunna upptäckas och åtgärdas snabbare.
Ventilationskontroller är som tidigare nämnts inte prioriterade hos en del
kommuner. Undersökning av OVK i några av landets skolor visade att ca 40 %
inte hade fått godkänt på OVK (Statens energimyndighet, 2007). Det kan bidra
till en ytterligare försämring i fattiga kommuner som redan satsar minst på
arbetsmiljön. Författarna anser att duktiga lärare, på grund av detta, och en
kanske redan dålig arbetsmiljö, kan tänkas söka sig till andra skolor i rikare
kommuner. Detta kan slå hårt, speciellt i redan utsatta områden. Därför
rekommenderas att de undersökta skolorna utökar arbetet med att förbättra
ventilationssystem och kontroller av dessa. Det finns också ett samband mellan
de
förbättrade
ventilationsförhållandena
och
elevernas
ökade
prestationsförmåga (Bakó-Birób et al., 2012). Det finns förslag, bl.a. från
Svensk Ventilation (2014), om att byggnadsägarna borde kunna få bidrag från
staten för att rusta upp skolmiljöerna till bättre nivåer. Detta skulle kunna vara
en åtgärd för att snabbt kunna förbättra inomhusmiljön i skolan utifrån de
problem mätningarna visat i de undersökta skolorna. Kommuner kan söka
statligt bidrag för upprustning av skollokaler (BFS 2015:7, 1-4 §§).
De två besökta X- och Y-skolorna har mekanisk ventilation. Skolor som har
mekanisk ventilation har vanligen ett försprång vad gäller god ventilation
jämfört med de med självdrag (Toftum et al., 2015). Detta ger dock effekt så
länge antalet personer i klassrummet är inom ramen för det antal personer som
ventilationen är beräknad för. Det är väsentligt att skola och lärare har kunskap
om detta, och sålunda kan försöka placera större klasser i klassrum anpassade
för många personer.
I inledningen redovisades en studie om hur skolor med program för att
systematiskt arbeta för en bättre luftkvalité inomhus, hade bättre luftkvalité än
de utan detta arbete (Everett Jones et al., 2010). Detta rekommenderas av
författarna som ett sätt att implementera arbete kring förbättrad luftkvalité i det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Alla arbetstagare, i detta fall skolledning och
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lärare, blir förhoppningsvis på så sätt mer involverade i det systematiska
miljöarbetet kring förbättring av luftkvalité. Detta kunde likaväl inkludera
eleverna.
Problemet med den låga luftfuktighetsnivån i de undersökta skolorna skulle
kunna lösas genom att installera luftfuktare i ventilationssystemen eller i
klassrummen. Detta ska dock endast göras om stort behov finns, eftersom det
lätt sker tillväxt av mikroorganismer. Om det finns pollenallergiska barn i
klassrummet finns det en rekommendation om att vädra på morgonen, kvällen
eller efter regn eftersom pollenhalterna då är lägst (Astma- och allergilinjen,
2014). Men problemet är att det är under dagen som CO2-halterna är höga och
det är då vädring måste ske. Men är det verkligen möjligt att vädra så sällan om
t.ex. CO2-halterna överstiger 1000 ppm? Och kan skolorna upprätthålla sådana
vädringsrutiner? Med tanke på lärarnas befintliga arbetsbörda rekommenderas
inte ett ytterligare åtagande i form av regelbunden vädring, utan andra åtgärder
rekommenderas.
Med redan utvecklad överkänslighet och allergier, kan eleverna få förvärrade
symtom av damm, parfymer, och andra doftämnen i inomhusluften
(Socialstyrelsen, 2006). För att minska risker för personer med allergi och
överkänslighet, kunde sålunda detta avhjälpas något med god och regelbunden
städning samt förbud i skolor mot parfymer och dylika kemiska, adderade
kroppslukter. Observationer i samband med uppsättningen av klimatmätarna
visade att städningen i skolorna inte sker noggrant eller tillräckligt ofta och att
damm fanns på hyllorna. Goda städrutiner skulle även kunna hjälpa mot
partiklar i inomhusluften, eftersom damm har en samlande effekt för partiklar i
luften (Arbetsmiljöverket, 2013).
I en av de besökta skolorna fanns det mjuka soffor i flera klassrum, som
författarna rekommenderar att ta bort eftersom textilerna, enligt Smedje och
Norbäck (2001), samlar mycket damm och därmed ökar koncentrationen av
partiklar av formaldehyd samt sällskapsdjurs allergener.
Finns möjlighet till mindre ombyggnationer skulle en åtgärd kunna vara att
installera en vindfångare som använder naturlig ventilation. Detta skulle bidra
med en ökad luftutväxling och förbättrad temperatur under varma
sommarmånader, utan krav på ventilationskontroll (Jones & Kirby, 2012). Detta
skulle avhjälpa hög värme i salen. Om det avgörande problemet är att salen blir
för varm under sommarhalvåret, kunde även uppsättning av adekvat solskydd
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avhjälpa detta, såsom solfilm på fönster (Rongxin et al., 2011). Solskydd var en
brist som uppmärksammades under observationer i några av de klassrum som
besöktes under detta arbete.
Under observationer klagade en elev på drag från tilluften ovan. Vid diskussion
om inomhusklimat, ska det tilläggas att det alltid bör tas i beaktande att en viss
procent av populationen kommer vara missnöjd med klimatet. 5 % är ansett som
lägsta möjliga procent missnöjda personer enligt Bohgard et al. (2015). Detta
kan utredas genom bedömning av ett antal klimatparametrar; lufttemperatur,
medelstrålningstemperatur, luftfuktighet och lufthastighet, och därefter
bedömning av s.k. Predicted Percentage Dissatisfied (PPD), alltså förväntat
antal missnöjda utifrån klassrummets mätresultat. För att uppnå bästa möjliga
komfortklimat krävs det att ventilationen fungerar som tänkt vid utformningen
och att individer har möjligheter att påverka klimatet (Bohgard et al., 2015).
En möjlig alternativ lösning till åtgärd, om inga tekniska och organisatoriska
åtgärder är möjliga, skulle kunna vara att Arbetsmiljöverket tillfälligtvis medger
undantag vid inspektion på grund av det svåra läget i vissa skolor med högt
elevantal och de många nyanlända eleverna. Resultat av uppmätta CO2-halter
visar att befintliga ventilationen inte klarar av en garanterad luftomsättning. En
av möjliga orsakerna kan vara för stor antal elever redan nu.

5.4 Svårigheter i samarbete
I detta examensarbete har det uppkommit en del svårigheter. Det har i kontakt
med skolor varit svårt att skapa ett intresse för arbetet, trots att stor möda lagts
på att sprida information om detsamma. En återkommande faktor som
framkommit vid kontakt med skolorna, vilken påtagligt hindrat samarbetet, har
varit lärares redan befintliga, tunga arbetsbörda. Detta har framkommit som den
främsta orsaken till varför rektorer inte låtit arbetets författare ta kontakt med
lärare för fortsatt samarbete, utan kontakten har brutits redan då. I övrigt har det
varit svårt att finna ut de kausala sambanden gällande svårigheterna i samarbetet
med skolorna.
Författarna har vid arbetets framskridande själva insett att ett annat
förhållningssätt i kontakten med lärarna i uppstarten kanske kunde gett ett annat
resultat. Därför framhåller författarna att det vid liknande arbeten kunde vara av
fördel att i ett tidigt skede ta kontakt med huvudskyddsombudet för
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Lärarförbundet inom Stockholm. Detta för att få med dennes kunskaper om
vikten av god arbetsmiljö och kunna påverka kontakten med skolorna i en mer
positiv riktning. I och med att Lärarförbundet även är partner i det kommande
större projektet under hösten, kan det i sig även underlätta samarbetet.
Gällande den låga svarsfrekvensen från skolorna och varför det inte blev något
samarbete med lärarna går att diskutera, en hypotes som också framkommit från
andra inblandade var tidsbristen. Det framgick väldigt tydligt från person A som
arbetar i Stockholms Lärarförbund att lärarnas arbetssituation är pressad och att
arbetsmiljöfrågor inte prioriteras. Efter att mail skickats till person A om
arbetets upplägg, återkom tyvärr A inte vid något mer tillfälle. Därför kunde
inte mer information om skolfrågor heller inhämtas därifrån.

Tack till
Författarna vill tacka handledare Per Nylén vid KTH för hjälp och handledning i
detta arbete, samt konsult Tomas Wildig för hjälp i kontakten med skolor och
aktuella informationskällor.

Slutsats
Syftet med detta arbete var att undersöka och analysera luftkvalitén i ett antal av
skolorna inom Stockholms län, se om kommunerna genomförde
ventilationskontroller, att titta på om befintlig ventilation räckte eller inte, samt
föreslå möjliga åtgärder för förbättring av luftkvalitén. Resultatet visar att
många skolor inte får godkänt på OVK-kontroller och har brister i
ventilationssystemet. Utav de två tillgängliga OVK-kontrollerna hade ett av
ventilationssystemen fått underkänt. Temperatur och luftfuktighet i alla
klassrum ligger generellt på en bra nivå. Luftfuktighet är beroende av väderlek
och årstid. Temperatur är lite lägre och luftfuktighet högre i lokalen med högre
aktivitet. CO2-halter överstiger inte 1000 ppm men ackumuleras under dagen
och vädring krävs eftersom befintliga ventilationen inte klarar av att ventilera
för antalet elever. Det blir sålunda inte tillräckligt att endast vädra ifall antalet
elever ökar. Det är svårt för skolorna att klara ett ökat antal elever med dagens
38

Jenny Modin och Elena Thelin,
KTH, Teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling,
Examensarbete, 15 hp.

förutsättningar och samtidigt kunna uppfylla kraven på ventilation från
Arbetsmiljöverket. Beräkningar av uteluftflöde som behövs för ett klassrum kan
göras genom att utgå ifrån krav som Arbetsmiljöverket ställer, men det är inte
alltid möjligt att öka uteluftflöde p.g.a. exempelvis buller eller drag på elever
som sitter nära ventilationsdon. Försämrad luftkvalité kan medföra att symptom
för känsliga elever, som redan har utvecklad överkänslighet och allergi kan
förvärras. Detta arbete har funnit ett fåtal alternativ för ökat luftflöde. När
ventilationssystemet visat sig vara underdimensionerat för antalet elever kan
alternativen vara förbättrad städning, regelbundet genomförda OVK-kontroller
samt ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
Validiteten i mättekniken som använts i samband med denna studie kan
förbättras om uppsättning av klimatmätarna görs enligt Arbetsmiljöverkets
föreskrifter 2009:2, kommentarer till 16 §, samt att flera mätpunkter används i
klassrummen. Mätinstrumentet och data-redovisningen på företagets hemsida
ger en snabb tillgång till mätdata och olika möjligheter att bearbeta data. Hur
pålitligt instrumenten mäter är utifrån arbetets tester svårt att bedöma, eftersom
jämförelsemätningarna borde utförts med en kalibrerad klimatmätare som
dessutom skulle haft loggfunktion.
Variationerna i utomhusklimatet är stora under ett år i Sverige vilket påverkar
inomhusklimatet. Därför rekommenderas mätningar gällande inomhusklimatet i
skolorna även andra årstider, för att få en fullständig bild över inomhusklimatet.
Utifrån vad denna studie visade kan inte ytterligare åtgärder i form av
systematisk vädring läggas på lärarna på grund av deras befintliga arbetsbörda.
Snarare handlar det om ett organisatoriskt arbete kring kontroller och
upprustning av ventilationssystem. Kommuner behöver vetskap om att de själva
kan söka statligt bidrag för upprustning av skollokaler, där i bland
ventilationssystem.
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Bilagor
Bilaga 1 Mätdata från X-skolan
Vecka 7

CO₂-halter, ppm, vecka 7
fyra klassrum, X skola
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Figur 19. Variationer och toppar av CO2-halter mellan klockan 8 och 16 under
fem arbetsdagar (värde per en timme är medelvärde på 12 punktmätningar
under en timme). Bakgrundshalter är ca 400 ppm.
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Temperatur, °C, vecka 7
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30
25
20
15
10
5
0

Klassrum X1

Klassrum X2

Klassrum X3

Klassrum X4

Figur 20. Visas temperatur (värde per en timme är medelvärde på 12
punktmätningar under en timme) som ligger på ungefär samma nivå mellan
klockan 8 och 16 under fem arbetsdagar.

Luftfuktighet, %, vecka 7
fyra klassrum, X skola
30
25
20
15
10
5
0

Klassrum X1

Klassrum X2

Klassrum X3

Klassrum X4

Figur 21. Luftfuktighet (värde per en timme är medelvärde på 12
punktmätningar under en timme) under fem arbetsdagar mellan klockan 8 och
16 och är låg då väderförhållandena spelade roll.
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Vecka 8

CO₂-halter, ppm, vecka 8
fyra klassrum, X skola
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Figur 22. Variationer och toppar av CO2-halter mellan klockan 8 och 16 under
fem arbetsdagar (värde per en timme är medelvärde på 12 punktmätningar
under en timme). Bakgrundshalter är ca 400 ppm.
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Figur 23. Visas temperatur (värde per en timme är medelvärde på 12
punktmätningar under en timme) som ligger på ungefär samma nivå mellan
klockan 8 och 16 under fem arbetsdagar.
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Figur 24. Luftfuktighet (värde per en timme är medelvärde på 12
punktmätningar under en timme) under fem arbetsdagar mellan klockan 8 och
16 och är låg då väderförhållandena spelade roll.
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Bilaga 2 Mätdata från Y-skolan
Vecka 7

CO₂-halter, ppm, vecka 7
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Figur 25. Variationer och toppar av CO2-halter mellan klockan 8 och 16 under
fem arbetsdagar (värde per en timme är medelvärde på 12 punktmätningar
under en timme). Bakgrundshalter är ca 400 ppm.
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Figur 26. Visas temperatur (värde per en timme är medelvärde på 12
punktmätningar under en timme) som ligger på ungefär samma nivå mellan
klockan 8 och 16 under fem arbetsdagar.
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Luftfuktighet, %, vecka 7
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Figur 27. Luftfuktighet (värde per en timme är medelvärde på 12
punktmätningar under en timme) under fem arbetsdagar mellan klockan 8 och
16 och är låg då väderförhållandena spelade roll.

Vecka 8

CO₂-halter, ppm, vecka 8
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Figur 28. Variationer och toppar av CO2-halter mellan klockan 8 och 16 under
fem arbetsdagar (värde per en timme är medelvärde på 12 punktmätningar
under en timme). Bakgrundshalter är ca 400 ppm.
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Figur 29. Visas temperatur (värde per en timme är medelvärde på 12
punktmätningar under en timme) som ligger på ungefär samma nivå mellan
klockan 8 och 16 under fem arbetsdagar.
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Figur 30. Luftfuktighet (värde per en timme är medelvärde på 12
punktmätningar under en timme) under fem arbetsdagar mellan klockan 8 och
16 och är låg då väderförhållandena spelade roll.
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Bilaga 3 Klassificering av inomhusklimat
Tabell 4. Klassificering av inomhusklimat, juni.
Dåligt Mindre bra
Temperatur C°

Under

17,4–19,4

Bra
19,4–22,4

Mindre bra
22,4–24,4

17,4
Luftfuktighet % Under

Dåligt
Över
24,4

20,0–25,0

25,0–46,2

46,2–57,7

20,0

Över
57,7

Tabell 5. Klassificering av inomhusklimat, mars.
Dåligt

Mindre

Bra

bra
Temperatur C°

Under

Mindre
bra

17,0–19,0

19,0–22,0

22,0–24,0

17,0
Luftfuktighet % Under

Dåligt

Över
24,0

20,0–25,0

25,0–37,6

37,6–47,1

20,0

Över
47,1

Tabell 6. Klassificering av inomhusklimat, oktober.
Dåligt

Mindre

Bra

bra
Temperatur C° Under

Mindre
bra

17,1–19,1

19,1–22,1

22,1–24,1

17,1
Luftfuktighet % Under

Dåligt

Över
24,1

20,0–25,0

25,0–45,3

20,0

45,3–56,6

Över
56,6
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Tabell 7. Klassificering av inomhusklimat, december
Dåligt

Mindre

Bra

bra
Temperatur C° Under

Mindre
bra

17,0–19,0

19,0–22,0

22,0–24,0

17,0
Luftfuktighet % Under

Dåligt

Över
24,0

20,0–25,0

25,0–38,7

20,0

38,7–48,4

Över
48,4

Bilaga 4 Enkätfrågor
(Dessa är testade. Har ej använts i arbetet. )
Upplevelser av luftkvalité
Frågorna nedan handlar om Dina upplevelser av inomhusklimatet i Ditt
klassrum under den senaste månaden.
När upplever du att det är varmt/kallt/kvavt/fuktigt/torrt/dragigt/dammigt i
klassrummet. Du kan välja flera svarsalternativ.
Tabell 2. Frågor om klimatupplevelse.
Före första Före
lektionen
lunch

Efter
lunch

Varmt
Kallt
Kvavt
Fuktigt
Torrt
Dragigt
Dammigt
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Hur ofta har du upplevt undermålig luftkvalité i klassrum under senaste
månaden?
● Varje dag
● Varannan dag
● Var tredje dag
● En gång i veckan
● Aldrig
● Övrigt:
Hur upplevs luftkvalité efter städning?
● Mycket bra
● Bra
● Ingen skillnad
● Försämras
● Mycket dåligt
Upplevelser i relation till olika faktorer
Frågorna nedan handlar om samband mellan antal elever i ditt klassrum och
olika faktorer.
Hur upplever du luften i klassrummet om antal elever är färre än vanligt? Du
kan välja ett svarsalternativ
Tabell 3. Frågor om samband mellan klimatupplevelsen och antalet elever.
Minskar
betydlig

Någon
Ingen
Ökar
minsknin skillnad något
g

Värme
Kvavt
Fuktigh
et
Torrhet
Damm
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●
●
●
●
●

Hur ofta upplevde du koncentrationssvårigheter under senaste månaden?
(flera svarsalternativ)
Aldrig
Varje dag
Någon gång i veckan
Hela tiden
Övrigt:

Sätt att förbättra luftkvalité
Frågorna nedan handlar om organisatoriska åtgärder i ditt klassrum. Välj bara
ett svarsalternativ per fråga!
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Hur många gånger (uppskattningsvis) vädrar du klassrummet per dag?
>3 ggr
1-3 ggr
Aldrig (möjligheter att vädra finns)
Finns inga möjligheter att vädra
Förekommer det att personer är inne i klassrummet under rasterna
Ja, varje rast
Ja, flera raster per dag
Ja, någon rast per dag
Ja, någon gång per vecka
Nej, aldrig
Övrigt:
Ange hur många personer som är inne i klassrummet under en rast i
genomsnitt:

Direkt återkoppling
Frågorna nedan handlar om Dina föreställningar. Hur skulle Du kunna påverka
undermåligt inomhusklimat i ditt klassrum om tillgång till mätdata fanns?
Föreställ dig att du har tillgång till realtidsdata om luftkvalitè i ditt klassrum.
Hur troligt är det att du anpassar arbetspasset för att förbättra luftkvalité t.ex.
genom att
Ta en paus i lektionen för att vädra klassrummet?
● Inte troligt alls
● Troligt
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● Mycket troligt
Planerar in att hålla arbetspasset i utemiljö?
● Inte troligt alls
● Troligt
Mycket troligt
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