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Sammanfattning 
På uppdrag av REQS som en del i deras projekt “IOTs möjligheter till bättre besiktningar och 

kontroller i fastigheter och byggnader” skulle mätdatan från deras speciellt framtagna 

sensorer jämföras med uppfattningen av luftkvaliteten i lokalerna där dessa är placerade. 

Syftet var att undersöka huruvida bra mätdata kunde garantera om luften upplevdes som 

positiv samt gav upphov till god hälsa. Sensorerna mätte temperatur, relativ luftfuktighet och 

TVOC, samt gav även ut en ekvivalent koldioxidhalt. 

 

En litteraturstudie gjordes för att undersöka betydelsen av dessa nyckeltal samt effekten de 

har på människan. I en tabell sammanställdes riktvärden och rekommendationer på de olika 

mätvärdena och dess eventuella symptom och biverkningar listades i de fall 

rekommendationerna överträddes. 

 

Intervjufrågor skrevs varpå intervjuer genomfördes på tre olika företag. De intervjuade 

personerna fick svara på frågor om deras allmänna uppfattning gällande luftkvalitet och 

temperatur, samt även om de upplever symptom som huvudvärk, trötthet, torrhet etc. Från 

samma lokaler togs sedan mätdatan från sensorerna. Denna mätdata jämfördes med resultaten 

från intervjuerna och det diskuterades vilka slutsatser och samband som kunde ses. Nedan är 

slutsatserna kortfattat: 

● Resultatet i denna studie visar på att majoriteten av personalen är nöjd med 

luftkvaliteten när nyckeltalen håller sig inom riktvärdena. 

● Temperaturen är avgörande för uppfattningen av luftkvaliteten. Överstiger 

temperaturen 25 °C kommer luftkvaliteten upplevas som dålig oavsett hur ren luften 

är. Förhöjd temperatur leder även till symptom som huvudvärk och trötthet. 

● En relativ luftfuktighet under 20 % kommer leda till att en del av personalen upplever 

torrhet. 

● Obehag som drag och nackspärr uppkommer trots att nyckeltalen uppvisar goda 

resultat. Det går alltså inte att säkerställa en dragfri miljö med hjälp av sensorerna. 
  



 

Abstract 

This study was made at the request of REQS as a part of their project “IOTs möjligheter till 

bättre besiktningar och kontroller i fastigheter och byggnader”. Data from their specially 

developed sensors was compared with the perception of the air quality in the locations where 

the sensors were placed. The purpose was to investigate whether how good data could 

guarantee a positive perception of the indoor climate and ensure good health. The sensors 

recorded temperature, relative humidity and TVOC, and it also presented equivalent carbon 

dioxide. 

 

A literature study was completed to evaluate the significance and effect these key values have 

on the human. Recommendations and requirements regarding the air quality was compiled 

into a table, where the eventual symptoms and side effects was listed in case the 

recommendations were violated. 

 

Interview questions were written, whereupon interviews were conducted at three different 

companies. The interviewees were to answer questions regarding their general opinion of the 

air quality and temperature, as well as if they experienced some kind of symptom like 

headache, tiredness, dryness etc. The sensor data was later collected from the same location. 

This data was compared to the interview results, and eventual conclusions were discussed. 

Below are the conclusions presented briefly: 

● The result in this study shows that the majority of the employees are satisfied with the 

air quality when the sensor data is satisfactory. 

● The temperature is decisive for the opinion of the air quality. If the temperature rises 

above 25 °C the air quality will be experienced as bad, no matter how clean the air 

actually is. Increased temperature will also result in symptoms like headache and 

tiredness. 

● A relative humidity below 20 % will result in some experience of dryness among the 

employees. 

● Discomfort such as breeze and stiff neck occur despite the sensor data is satisfactory. 

A calm environment can thereby not be guaranteed with the help of the sensors.  
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1. Inledning 
Inomhusklimatet är en viktig del av hur människor trivs och mår. Det påverkar inte bara den 

allmänna trivseln, utan kan även bidra till negativa hälsoeffekter om luftkvaliteten är dålig. 

Inomhusklimatet styrs därför vanligtvis med hjälp av ventilation. Syftet med ventilationen är 

att föra bort föroreningar som farliga ämnen, fukt och dålig lukt för att sedan tillsätta ren 

filtrerad utomhusluft. Förutom luftkvaliteten är det även viktigt att det termiska klimatet, 

alltså temperatur, drag etc är på en behaglig nivå. Krav finns för både ventilationen, för att 

minska mängden föroreningar i luften, samt för temperatur och relativ luftfuktighet. I Sverige 

ställs krav och regleringar för fastigheter av Boverket, Folkhälsomyndigheten och 

Arbetsmiljöverket. (Svensk Ventilation, u.d.) 

 

När de ställda kraven inte uppfylls kan det leda till en rad olika hälsoeffekter, samt försämrad 

komfort. Det kan vara t.ex. huvudvärk, försämrad koncentration- och arbetsförmåga, 

illamående, trötthet, uttorkning och andningsbesvär. De ställda kraven finns för att undvika 

detta, men det är även i arbetsgivarens intresse att se till att medarbetarna mår bra på jobbet, 

för att få ut den bästa möjliga arbetsprestationen. 

 

För att säkerställa att de ställda kraven uppfylls görs en så kallad OVK, Obligatorisk 

ventilationskontroll. Dessa besiktningar görs fysiskt på plats i byggnader för att kontrollera 

att kraven på luftkvalitet och luftflöden uppfylls. Dessa görs när ventilationssystemet tas i 

bruk samt efter var 3:e år i arbetslokaler. Eftersom kontrollerna görs sporadiskt har 

fastighetsägaren och arbetsgivaren dålig koll på hur luftkvaliteten är mellan kontrollerna. 

(Boverket, 2011) 

2. Problemformulering 
Projektet görs på uppdrag av REQS AB i form av ett kandidatexamensarbete på institutionen 

Energiteknik. Det görs som en del i det större projektet “IOTs möjligheter till bättre 

besiktningar och kontroller i fastigheter och byggnader”. Idag genomförs besiktningar och 

kontroller av fastigheter för att säkerställa att aktuella krav uppfylls. Dessa sker däremot 

sällan och ger endast en ögonblicksbild när den enskilda kontrollanten fysiskt är på plats. 

Syftet med projektet är därför att till viss del ersätta de fysiska kontrollerna med kontinuerlig 

övervakning med hjälp av sensorer. När data kontinuerligt samlas in fås en klarare bild av 
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byggnadernas behov och brister. Förhoppningen är att detta kan leda till ökad trivsel och 

lägre kostnader.  

 

Denna data ska sedan jämföras med hur luftkvaliteten och inomhusklimatet uppfattas av 

individer som dagligen befinner sig i lokalerna. Tanken är att undersöka om den insamlade 

datan räcker för att säkerställa att personalen trivs i klimatet. Vilka faktorer påverkar mest? 

Finns det ett klimat som passar alla? 

 

Projektet avgränsas till att fokusera på mätdata från arbetstid, samt under normala yttre 

omständigheter. Det ska alltså inte undersökas hur inomhusklimatet påverkas under extrema 

väderförhållanden, som kall vinter eller varm sommar. Projektet avgränsas även till mängden 

information som finns att tillhandahålla, då antalet arbetsplatser med aktuell sensor är 

begränsade. 

3. Metod 
Projektet startas med en litteraturstudie, där information om krav och rekommendationer 

gällande inomhusklimat införskaffas. Syftet med studien är också att samla information om 

hur bristande luftkvalitet påverkar människan samt vilka hälsoeffekter detta bidrar till. 

 

Luftkvaliteten ska mätas på ett fåtal utvalda platser med hjälp av REQSs egentillverkade 

givare. Denna ska mäta lufttemperatur, relativ luftfuktighet och VOC. På dessa platser ska 

sedan intervjuer utföras på ett antal personer, där de svarar på frågor om hur de upplever 

luftkvaliteten och inomhusklimatet. I samband med intervjuerna samlas även information om 

koldioxidkoncentrationen i byggnaderna in.  

 

Resultatet från intervjuerna och luftmätningarna ska sedan sammanställas och jämföras. 

Eventuella skillnader mellan kvalitet och uppfattning ska analyseras. Till sist ska en slutsats 

sättas gällande hur stark korrelationen är mellan den verkliga luftkvaliteten och uppfattningen 

av denna. 

3.1 Sensor 

Sensorn som används för mätningarna i byggnaderna är CCS811. Sensorn kan känna av olika 

VOC baserat på sju olika kemikalier - alkoholer, aldehyder, ketoner, organiska syror, aminer, 
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alifatiska och aromatiska kolväten. Utöver TVOC kan sensorn känna av luftfuktighet och 

temperatur. Ingångar och utgångar kan ses i figur 1. Ett av värdena som fås ut är den 

ekvivalenta koldioxidhalten. Denna beräknas med hjälp av en algoritm som inte publicerad 

av tillverkaren. (Högdahl, 2018) 

 
Figur 1. Ingångar och utgångar för sensor CCS811 

4. Litteraturstudie 
Inomhusklimatet definieras som den miljön som personer vistas i inomhus, omringat av ett 

skal som utgörs av tak och väggar. Miljön påverkas av många olika faktorer som tillsammans 

utgör hur bra kvaliteten är. Förutom kvaliteten på luften, påverkas inomhusklimatet även av 

lukt, ljud och ljus. Det är även önskvärt att uppnå termisk komfort, vilket är hur ett utrymme 

upplevs med avseende till temperatur och drag. Det finns svenska lagar och 

rekommendationer för bland annat temperatur, luftfuktighet, luftflöden och CO2, (Svensk 

Ventilation, u.d.) men även VOC och drag kan komma att avgöra upplevelsen. 

(Socialstyrelsen, 2005) För att bestämma hur bra kvaliteten på luften är har ett antal nyckeltal 

använts, som tillsammans avgör vad som teoretiskt anses vara ett bra klimat. Nedan följer 

information om de olika nyckeltalen, samt hur de påverkar människan. 

4.1 Luftflöde och koldioxid 

I Sverige är det Boverket som bestämt de grundläggande kraven på luftväxling och 

luftkvalitet i olika byggnader. Folkhälsomyndigheten har sedan kompletterande regler om 

luftkvalitet och ventilation, med koppling till Miljöbalken. (Svensk Ventilation, u.d.) Syftet 

med ventilationen är att byta ut förorenad luft mot frisk uteluft. Ventilationssystemet styr hur 

luften tillförs och sprids i en lokal (Arbetsmiljöverket, u.d.). Dessa regler stadgar att luftflödet 

ej bör understiga 7 l/s per person vid stillasittande sysselsättning. Utöver detta ska 0,35 l/s per 

m2 golvyta läggas till för att kompensera för föroreningar som tillkommer av andra källor än 

människor. Denna rekommendation gäller för lokaler, för bostäder är kraven lägre. 
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(Folkhälsomyndigheten, 2014) Enligt Arbetsmiljöverket är det dessutom viktigt att placera 

tilluftsdon och frånluftsdon så att det inte uppstår kortslutning mellan tilluft och frånluft. För 

att få tillfredsställande luftkvalitet är det ofta nödvändigt med fläktstyrd ventilation. 

Rekommendationer säger att luftutbyteseffektiviteten bör överstiga 40%. (Arbetsmiljöverket, 

2009) 

 

Föroreningar i inomhusluft avges främst från människor, inredning och byggnadsmaterial. En 

del föroreningar är farliga och vissa är endast illaluktande. Människor avger både koldioxid 

och doftande föroreningar, men även damm och kemiska föroreningar ska ventileras bort. De 

flesta föroreningar är svåra att mäta, medan koldioxidkoncentrationen mäts väldigt enkelt. I 

arbetslokaler som inte är industriella, som t.ex. kontor, är människan den främsta 

föroreningskällan, och därmed blir koldioxidkoncentrationen en väldigt bra uppskattning av 

luftkvaliteten. Koldioxiden är därför den vanligaste indikatorn för om ventilationen är 

tillfredsställande. (Arbetsmiljöverket, u.d.) 

 

För att luften ska anses som tillfredsställande ska koldioxidhalten ligga under 1000 ppm. 

Överstiger koldioxidhalten riktvärdet anses det vara en olägenhet för människors hälsa. 

(Folkhälsomyndigheten, 2014) Utomhus ligger koldioxidhalten normalt på 300 - 400 ppm. 

(Folkhälsomyndigheten) Vid konstaterad allergi mot husdammskvalster, kan det vara ett skäl 

till att ytterligare kontrollera ventilationen. (Folkhälsomyndigheten, 2014) Även om 

koldioxidhalten är tillfredsställande kan uppfattningen om luftkvaliteten ändå vara negativ, då 

t.ex. lufttemperatur, drag och städnivå påverkar. (Arbetsmiljöverket, 2009) 

 

Vid bristande luftkvalitet kan luften upplevas som unken och ofräsch, vilket kan leda till 

trötthet och koncentrationssvårigheter. Folk med astma eller allergi är extra känsliga för 

föroreningarna och kan få hälsoproblem på sikt om luftkvaliteten inte är tillfredsställande. 

Den upplevda luftkvaliteten beror starkt på lukter. (Arbetsmiljöverket, u.d.) 

 

Vid kontroll av koldioxid är det viktigt att tänka på: 

● Välja ett representativt rum med normalt antal personer 

● Givaren ska vara placerad i andningshöjd, minst 2 m från närmaste person 

● Utföra mätningen under normal verksamhetstid 

● Övervaka resultatet under hela perioden 
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4.2 Lufttemperatur 

Rekommendationerna för inomhustemperaturen ligger enligt folkhälsomyndigheten på 20-24 

°C, men kan variera mycket mellan individer. Klädsel och aktivitet påverkar den optimala 

temperaturen, samt personliga preferenser. Därför finns ofta en optimal temperaturzon för 

olika aktiviteter. (Socialstyrelsen, 2005) På ett kontor där aktiviteten främst är stillasittande 

med enkla kontorskläder ligger den rekommenderade temperaturen på 21-22 °C. 

(Magnusson, 1989) För känsliga grupper ligger temperaturen på 22-24 °C. (Socialstyrelsen, 

2005) 

 

När ett inomhusklimat uppfattas som varmt eller kallt kan detta direkt och indirekt ge effekter 

på människans hälsa. För hög temperatur kan resultera i illamående, trötthet och huvudvärk. 

Det kan även leda till minskad inlärningsförmåga och arbetsprestation då kroppen går in i ett 

viloläge för att undvika svettning. För låg temperatur kan resultera i hjärt- och kärlsjukdomar 

som följd av nedkylning. Studier har också visat att kyla kan påverka blodtrycket och 

blodproppsbildning. Vissa muskelsjukdomar kan ge ökade besvär vid nedkylning. Vissa 

grupper har även försämrad förmåga att reglera den egna kroppstemperaturen. Förmågan att 

producera värme är lägre hos grupper med t.ex. undernäring, ämnesomsättningssjukdomar 

samt ledgångsreumatism. Indirekta effekter kan vara minskad arbetsprestation samt 

försämrad komfort. (Socialstyrelsen, 2005) 

 

Låg temperatur kan bero på: 

● Att möbler/gardiner täcker fläktar eller radiatorer 

● Felprojekterat värmesystem 

● Luftläckage i byggnaden eller dåligt värmeisolerat 

● För hög ventilation 

 

Hög temperatur kan bero på: 

● Solinstrålning i byggnaden 

● Värme från maskiner och människor 

● Inte tillräckligt hög ventilation (Andningsförbundet, u.d.) 
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4.3 Luftfuktighet 

Relativ luftfuktighet är ett mått på hur mycket vattenånga luften innehåller i förhållande till 

den maximala mängden vattenånga luften kan innehålla vid den aktuella temperaturen. 

(SMHI, 2019) Den relativa luftfuktigheten varierar kraftigt under året, med höga värden 

sommartid och låga värden vintertid. Andning, svettning och matlagning påverkar 

fuktigheten. Rekommendationen ligger mellan 30-70%. Människan är dålig på att objektivt 

uppskatta luftens fuktighet. En grads skillnad i temperatur kan ge intrycket att fuktigheten 

ändrats mer än vad som är fallet. (Socialstyrelsen, 2005) Känslan av torr luft kan förstärkas 

av hög lufttemperatur, statisk elektricitet och hög dammhalt. (Magnusson, 1989) 

 

Torr luft är vanligt inomhus och besvär kan uppstå under 20% relativ luftfuktighet. 

Konsekvenser av torr luft kan vara uttorkning av ögon, näsa, läppar, hud och hals, vilket kan 

leda till irritation, obehag, allergi och andningsbesvär. (Socialstyrelsen, 2005) Människans 

påverkan av mikroorganismer är dessutom förhöjd vid låg luftfuktighet. (Magnusson, 1989) I 

fastigheter där luften förvärms kan den relativa fuktigheten vintertid bli mycket låg, och en 

luftfuktighet på runt 20% kan förekomma utan att orsaka besvär. En relativ luftfuktighet över 

70% kan orsaka fuktproblem och ökad risk för kvalster. (Socialstyrelsen, 2005) 

 

Torr luftfuktighet kan bero på: 

● Låg utetemperatur 

● Hög innetemperatur 

● Hög ventilation 

● Damm eller föroreningar i lokalerna (Andningsförbundet, u.d.) 

4.4 VOC 

VOC, “Volatile Organic Compound” eller “lättflyktiga organiska föreningar” är allmänna 

små föroreningar som finns i inomhusluft. Det finns många olika sorter och fler än hundra har 

identifierats. Koncentrationerna är låga och ligger generellt långt under arbetsmiljöns 

gränsvärden. Föroreningskällor är tobaksrök, annan förbränning, byggnadsmaterial, 

inredning, aktiviteter, människor, rengöringsmedel, hårspray och liknande produkter. 

Eftersom många ämnen har flertalet källor, är det svårt att ange ett specifikt ursprung för 

föreningarna. (Karolinska Institutet, u.d.) 
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För att sammanställa samtliga koncentrationer av VOC används TVOC - Total Volatile 

Organic Compounds. Denna anger däremot ingen information om fördelningen mellan olika 

typer, och kan därför vara missvisande. I svenska bostäder ligger genomsnittet på 200 - 300 

µg/m3. (Karolinska Institutet, u.d.) 

 

Det finns dåligt med information om vilka hälsoeffekter VOC har på människan, men 

betraktas främst som en irriterande lukt. I inomhusluft kan det även ge irritation i ögon och 

luftvägar, samt en “uppfattning” om dålig luftkvalitet. Det har även rapporterats om 

huvudvärk, trötthet, illamående och koncentrationssvårigheter, detta har dock inte bevisats. 

För vissa ämnen har cancerogena effekter visats, men i mycket högre koncentrationsnivåer än 

i inomhusmiljö. (Karolinska Institutet, u.d.) 

 

Enligt Boverkets byggregler gäller att inomhusluft inte får innehålla föroreningar som medför 

negativa hälsoeffekter eller besvärande lukt. (Boverket, 2018) Däremot är det endast 

formaldehyd som enskild VOC som har ett rekommenderat riktvärde på 100 µg/m3. 

(Karolinska Institutet, u.d.) Formaldehyd är en färglös gas som kan orsaka irritationer för 

andningsvägar. Inandning av gaserna kan orsaka cancer i näsa och lungor. I hem och kontor 

kommer största mängderna av formaldehyd från olika typer av träskivor som träfiberskivor 

och plywood. Formaldehyd sprids även i vår miljö genom pappersprodukter, brännbara 

produkter som naturgas, tobaksrök och fotogen, vattenavstötningsmedel, kosmetika, 

deodoranter och tygfärger. (Mason, u.d.) Enligt tyska motsvarigheten till Naturvårdsverket 

“Umwelbundesamt”, kan 300 µg/m3 av TVOC ses som en indikator där det inte utgör en risk 

för ohälsa eller olägenhet. (Langer, 2014) 

 

Danska EPA, Environmental Protection Agency, har undersökt ett stort antal olika 

hushållsprodukter och analyserat deras påverkan på inomhusklimatet. Undersökningen 

riktade in sig på tre olika typer av rum - barnrum, kök/vardagsrum och förråd/hall. 

Undersökningen mätte 8 olika VOC - formaldehyd, acetaldehyd, fenol, bensen, toluen, 

xylener, styren och limonen. SVOC, Semivolatile Organic Compounds, saknar doft och har 

en så pass hög kokpunkt att de inte löser sig med luft under rumstemperatur, detta gör att de 

gärna lägger sig med damm och kommer vanligtvis från pesticider, möbler och kokkärl.  

SVOC - ftalater, bromerade flamskyddsmedel och perfluoralkylerade föreningar undersöktes 

också i den danska studien. (Scientific Committee on Health and Environmental Risks, 2007) 

Ju lägre kokpunkt ett ämne har, desto flyktigare är det. VOC kan lösas med luft i 
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rumstemperatur. (Phoslab, u.d.) Utav 45 undersökta hushållsprodukter så visade det sig att 33 

av dem gav ifrån sig VOC. Uppmätta värden för SVOC uppskattades komma från damm i 

husen. De värsta produkterna som gav ifrån sig VOC var rökelse (bensen och styren), 

sprayfärg, utskrifter i bläck och elektrisk utrustning (toluen och xylener). (Scientific 

Committee on Health and Environmental Risks, 2007) 

 

Sensorerna som mäter TVOC använder enheten ppb (part per billion). För att omvandla 

mellan ppb och µg/m3 behövs densiteten av TVOC-sammansättningen. Dessutom används 

trycket 1 atm, temperaturen 25 °C samt ekvation [1].  (Boguski, 2006).  

 
𝜇𝑔

𝑚! = 0,0409 ∙ 𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑝𝑝𝑏 ∙𝑚𝑜𝑙𝑒𝑘𝑦𝑙𝑒𝑛𝑠 𝑣𝑖𝑘𝑡     [1] 

4.5 Drag och strålningsdrag 

För att uppleva termisk komfort krävs ett samspel mellan temperatur och drag. (Boverket, 

2017) Om ventilationen ger upphov till drag kan det skapa obehag, då lokal avkylning av 

kroppsdelar kan medföra t.ex. nackspärr och muskelbesvär. Det som en person upplever som 

drag beror ofta på hög lufthastighet, men kan även uppkomma av strålningsskillnad. Det 

uppstår då det finns en stor skillnad i värmeavgivning i olika riktningar. Människan är varm 

och avger värme bl.a. i form av strålning mot omgivande kalla ytor som fönster och dåligt 

isolerade väggar. Det kan även bero på kallras som kan uppstå då en kall fönsteryta kyler 

luften som stiger uppåt, som sedan faller över personen som sitter i närheten. Detta kan 

undvikas genom att placera en radiator nedanför fönstret. Ojämn fördelning av kläder kan 

också ge uppfattningen av drag. (Socialstyrelsen, 2005) Andra saker som påverkar den 

termiska komforten är:  

● Riktad operativ temperatur 

● Golvtemperatur 

● Skillnad i riktad operativ temperatur mellan olika punkter (Boverket, 2017) 

4.6 Sammanfattning 

Nedan följer en tabell med en sammanfattning om de olika nyckeltalen, deras 

rekommenderade värden samt hur människan påverkas om de inte uppfylls. 
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Tabell 1: Sammanfattning av riktvärden och biverkningar för de olika nyckeltalen 

Nyckeltal Rekommenderat 
värde 

Påverkan människa och 
miljö 

Övriga 
kommentarer 

Luft-
temperatur 

20 - 24 °C* För hög: Illamående, trötthet, 
huvudvärk, minskad prestation 
och inlärningsförmåga. Kan ge 
intrycket av ‘torr luft’ och ’dålig 
luftkvalitet’. 
 
För låg: Hjärt- och kärlsjukdomar, 
blodtryck, påverkar muskler, 
minskad arbetsprestation och 
försämrad komfort. 

*22-24°C för 
känsliga 

Relativ 
luftfuktighet 

30 - 70 %* < 20 %: Uttorkning av hals, näsa, 
hud och ögon. Irritation, obehag, 
allergi och andningsbesvär. 
 
> 70 %: Risk för fuktproblem och 
kvalster. 

*20 % kan 
förekomma 
vintertid utan 
besvär 

Koldioxid 
(CO2) 

< 1000 ppm Anses orsaka olägenhet för 
människors hälsa. Trötthet och 
koncentrationsförmåga. 
 
Extra viktigt för folk med astma 
och allergier. 
 
Allmänt riktvärde på luftkvalitet 
och mängd föroreningar. 

Kan upplevas 
som negativ pga 
lukt, temperatur, 
drag och 
städnivå. 

VOC < 300 µg/m3 TVOC 
 
< 100 µg/m3 

formaldehyd 

Irriterande lukt, ögonirritation. 
Möjligtvis huvudvärk, trötthet, 
illamående och 
koncentrationssvårigheter. 
 
Uppfattning av dålig luftkvalitet. 

 

5. Intervju 
Intervjuerna genomfördes personligen på tre arbetsplatser - Vasakronans kontor, EnvokeITs 

kontor samt på en av SISABs skolor. Frågorna avser arbetstid som spenderas i lokalerna april 

2019. 

Frågorna som ställdes var följande: 



10 

1. Hur brukar din aktivitet se ut om dagarna? (Stillasittande, stående etc.) 

● Går ni ut eller sitter ni inne på rasterna?  

● Hur många raster tar ni per dag? 

● Röker/snusar ni? 

2. Vilken klädsel brukar du ha på dig? Ändras det under dagen? Är det samma som 

hemma? 

3. Har du på dig skor på arbetet? (Ja/Nej) 

4. Har du någon sjukdom som påverkar din känslighet? (Astma, muskelsjukdomar, 

blodtryck, ledbesvär, undernäring, ämnesomsättning, allmänt känslig) 

5. Hur upplever du temperaturen på arbetsplatsen? (-3 - för kall, -2 - kall, -1 - sval, 0 - 

neutral, 1 - lite varm, 2 - varm, 3 - het) 

● Morgon 

● Lunch 

● Eftermiddag 

a. Om 1 eller 3, upplevs detta besvärande? (Ja/Nej) 

6. Brukar du uppleva känslan av drag? (Ja/Nej) 

7. Upplever du någonsin muskelbesvär eller nackspärr? (Ja/Nej) 

8. Upplever du att det luktar illa? (Ja/Nej) 

9. Brukar du uppleva torrhet? (hud, ögon, hals) (Ja/Nej) 

10. Upplever du huvudvärk? (Ja/Nej) 

11. Upplever du trötthet? (Ja/Nej) 

12. Upplever du koncentrationssvårigheter? (Ja/Nej) 

13. Upplever du luften som “tung/kvav”? (Ja/Nej) 

14. Hur skulle du beskriva din allmänna uppfattning om luftkvaliteten? (-2 - väldigt dålig, 

-1 - dålig, 0 - neutral, 1 - bra, 2 - väldigt bra) 

● Morgon 

● Lunch 

● Eftermiddag 

 

För att resultatet ska få så statistisk trovärdighet som möjligt bör antalet intervjuer helst vara 

så många som möjligt. Där intervjuerna genomfördes fanns däremot ett begränsat antal 

anställda, vilket begränsade möjligheterna.  
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6. Resultat 

Intervjuerna genomfördes på tre platser; Vasakronans kontor, EnvokeITs kontor samt på en 

av SISABs skolor. Samtliga svar på intervjufrågorna finns att hitta i Bilaga 1. En visuell 

sammanställning av resultatet finns att hitta under respektive rubrik nedan. Där samlas även 

det uppmätta resultaten från sensorerna för en representativ dag. Mätresultatet visar hur 

mätdatan förändras under dagens gång. Intervjuerna och mätresultaten är inte tagna från 

samma dag, då det inte var tillgängligt. 

6.1 Vasakronan 

Vasakronans personal sitter i ett stort öppet kontorslandskap. Sensorerna har mätt luften i 

detta rum och det är detta rum som intervjuerna bygger på. Totalt 30 intervjuer har gjorts från 

olika delar av rummet. Resultatet presenteras i figur 2 - 5. 

 

 
Figur 2. Uppfattning av temperatur på Vasakronan 

Figur 2 visar att temperaturen uppfattas som lagom, sett till genomsnittet. Det visar en svag 

övervikt mot att rummet upplevs som svalt, samt att temperaturen upplevs som varmare mot 

eftermiddagen. Temperaturen upplevs inte som besvärande av en övervägande majoritet. 
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Figur 3. Upplevd luftkvalitet på Vasakronan 

Den uppleva luftkvaliteten visar ett gott resultat där majoriteten upplever luften som bra eller 

neutral. Det finns inga märkbara förändringar över dagen. 

 

 
Figur 4. Upplevda symptom på Vasakronan 

De upplevda biverkningarna var i regel få på kontoret. En del trötthet och torrhet kunde 

nämnas. Samtliga fall av drag och nackspärr kom från samma plats på kontoret, men 

upplevdes inte i övriga delar. Besvärande lukter upplevdes inte alls. 

 

Mätresultatet från sensorerna finns att läsa ur nedanstående figur. 
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Figur 5. Uppmätta värden på Vasakronan 

Egna mätningar runt om i lokalen gav en medeltemperatur på 23 °C och en koldioxidhalt på 

470 ppm. Av de intervjuade hade en del upplevt drag i en speciell del av rummet, i denna del 

uppmättes temperaturen till 22,7 °C. De egna mätningarna gjordes kl 11:00. Enligt 

mätvärdena för TVOC ligger vasakronans maxnivå strax under 70 ppb, används ekvation [1] 

med densiteten för formaldehyd, 0,8153 µg/m3, fås värdet 2,3 µg/m3.  

6.2 SISAB 
Intervjuerna genomfördes på Hägerstenshamnens skola, med låg- och mellanstadium. 

Svarande var från olika delar med olika rum och arbetssysslor, med bland annat rektor på 

kontor och lärare i olika klassrum. Totalt genomfördes 14 intervjuer. Resultatet är presenterat 

i figur 6 – 9. 
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Figur 6. Uppfattning av temperatur på SISAB 

Den upplevda temperaturen visade en större spridning än på Vasakronan. Snittet ligger 

fortfarande nära mitten, med en synlig variation över dagen med svala morgnar och något 

varmare eftermiddagar. 

 
Figur 7. Upplevd luftkvalitet på SISAB 

Även den upplevda luftkvaliteten visade en större spridning. En övervägande majoritet 

upplevde dock luften som neutral eller bättre. 



15 

 
Figur 8. Upplevda symptom på SISAB 

På skolan visades en stor tendens till huvudvärk, torrhet och trötthet. 50% upplevde de två 

förstnämnda medan tröttheten visade en något lägre frekvens. Koncentrationssvårigheter, 

drag och nackspärr var fortsatt låg. Upplevda lukter var minimala, men kunde märkas på 

måndagsmorgnar. 

 

Personalen på skolan har alla olika arbetsrum, vissa i klassrum och vissa i kontor. Nedan 

följer en redovisning av mätdatan från sensorerna från ett urval av dessa arbetsrum. Rätt 

person kan kopplas till rätt arbetsrum genom det fullständiga intervjuresultat i Bilaga 1. 

 
Figur 9. Uppmätta värden på SISAB 
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På grund av den stora variationen av arbetsplats gjordes ingen egen mätning under 

intervjutillfället. Enligt mätvärdena för TVOC ligger SISAB:s maxnivå strax under 550 ppb, 

används ekvation [1] med densiteten för formaldehyd, 0,8153 µg/m3, fås värdet 18,3 µg/m3.  

6.3 EnvokeIT 
EnvokeIT hade ett mindre kontor i form av ett öppet landskap. Kontoret hade stora fönster 

utan möjlighet till solskydd vilket ledde till mycket varma förhållanden under soliga dagar. 

Totalt 7 intervjuer gjordes, och resultatet presenteras i figur 10 – 13. Dessa intervjuer gjordes 

under en varmare dag, vilket återspeglas i resultatet. 

 
Figur 10. Uppfattning av temperatur på EnvokeIT 

Uppfattningen av temperaturen visade en tydlig förändring över dagen, där morgnarna visade 

på en lagom temperatur medan eftermiddagarna upplevs som “varma” och “väldigt varma”. 

 

 
Figur 11. Upplevd luftkvalitet på EnvokeIT 
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Uppfattningen av luftkvaliteten visade stor korrelation med den ökade värmen. Morgonen 

uppfattades som neutral eller bra, medan eftermiddagarna uppfattades som mycket dåliga. 

 
Figur 12. Upplevda symptom på EnvokeIT 

Den tydligaste avvikelsen från EnvokeIT var den utbredda tröttheten hos personalen, där mer 

än hälften kände symptom. Även huvudvärk, koncentrationssvårigheter samt torrhet var 

framträdande. Upplevelsen av lukter var också liten, men kunde upplevas när temperaturen 

steg. 

 

Nedan visas resultatet uppmätt av sensorerna. Det är taget från en dag som inte var lika solig 

som intervjutillfället. 
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Figur 13. Uppmätta värden på EnvokeIT 

Mätningar runt om i det stora arbetsrummet gav en medeltemperatur på 27 - 28 °C och en 

koldioxidhalt på 450 ppm. 

 

Enligt mätvärdena för TVOC ligger EnvokeITs maxnivå strax under 180 ppb, används 

ekvation [1] med densiteten för formaldehyd, 0,8153 µg/m3, fås värdet 6 µg/m3. 

7. Diskussion och analys 
Resultatet för de olika lokalerna kommer nedan att diskuteras separat för att se vilka trender 

och slutsatser som kan dras.  

 

Gemensamt för samtliga lokaler var att TVOC-nivåerna var låga. Sensorerna känner inte av 

vilka olika ämnen TVOCn består av, därför kommer denna studie fokusera på det värsta 

möjliga scenariot. Det antas vara ifall all TVOC bestod av endast formaldehyd, då det är det 

enda enskilda ämnet med ett tydligt riktvärde. Om TVOCn enbart bestod av formaldehyd 

skulle den ligga långt under riktvärdet på 100 µg/m3 i samtliga undersökta lokaler. Alltså 

anses halten av TVOC vara klart godkänd. 

 

Även gemensamt var en genomgående låg relativ luftfuktighet som låg strax under 20 %, 

alltså under rekommenderat lägstavärde. Detta verkar inte ha haft några större effekter 
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förutom en känsla av torrhet hos en del av personalen. Känslan av torrhet ser ut att öka med 

temperaturen, se EnvokeIT, vilket överensstämmer med litteraturstudien. 

7.1 Vasakronan 
Det bästa upplevda resultatet registrerades hos Vasakronan. En liten andel av de anställda 

upplevde fåtalet biverkningar, men sammanlagt var resultatet positivt. Detta visar sig också 

hos den uppmätta luftkvaliteten, som visar sig god. Den egenuppmätta koldioxidhalten låg på 

470 ppm. Denna skiljer sig mot den ekvivalenta koldioxidhalten uppmätt av sensorerna som 

ligger inom intervallet 400 - 850 ppm. Vad dessa skillnader beror på kan dels bero på att 

mätdatan representerar olika dagar, men även att sensorerna endast räknar ut en ekvivalent 

halt och därmed endast är ungefärlig. Oavsett ligger samtliga mätdata långt under riktvärdet 

på 1000 ppm, vilket är positivt. Den upplevda luftkvaliteten är med övervägande majoritet 

neutral, god eller mycket god och är liknande under hela dagen. Att luften upplevs som 

neutral tolkas även som positivt.  

 

Den egna mätningen av temperaturen visade 23 °C, medan sensorerna visar temperaturer runt 

25 °C. Detta beror främst på att de är uppmätta under olika dagar, och ger därmed en bättre 

bild av hur temperaturen varieras under längre tid. Trots att intervjuerna gjordes under en 

specifik dag, relaterar deras svar till hur det “brukar” vara, alltså ett slags medelvärde under 

tid. Under antagandet att temperaturen då ligger mellan 23 - 25 °C ligger det i överkant av det 

rekommenderade intervallet på 20 - 24 °C. Uppfattningen om denna var något spridd, men 

den genomsnittliga uppfattningen var ändå “lagom”, se figur 2. Det är svårt att göra samtliga 

nöjda när personliga preferenser får vissa att uppleva samma temperatur som “sval” och 

andra som “för varm”. Att snittet ligger på “lagom” får tolkas som lyckat. Figur 2 visar även 

att morgnarna upplevs som svalare än övrig tid vilket det finns svagt stöd för i den uppmätta 

datan. Enligt litteraturstudien kan en för hög temperatur leda till illamående, trötthet, 

huvudvärk, minskad prestation och en “känsla av dålig luftkvalitet”. Dessa symptom finns det 

endast svagt stöd för, och kan inte tydligt kopplas direkt till temperaturen. Upplevelsen av 

lufttemperaturen var dessutom övervägande positiv. 

 

Något som ansågs besvärande på Vasakronan var känslan av drag. Denna upplevdes endast i 

en liten del av kontoret, och syns därför inte i den övergripande statistiken i figur 4. Detta gav 

upphov till både obehag och nackspärr, men är inte något som syns i mätdatan från 
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sensorerna. Det kan alltså vara värt att notera att sensorerna inte kan garantera termisk 

komfort hos personerna i lokalen. 

7.2 SISAB 
Då samtliga intervjuer på SISAB är gjord hos personal med olika arbetsrum blir dess resultat 

väldigt svårtolkat. Även om varje person kopplas till mätdatan i det specifika rummet ger det 

ingen statistisk trovärdighet, när åsikter skiljer sig stort mot varandra. Detta syns även på 

resultatet där både åsikter och mätdata är mycket spridda. 

 

Temperaturen ligger mellan 22 - 25 °C och den genomsnittliga uppfattningen ligger på 

lagom. Precis som på Vasakronan finns det fortfarande svarande som upplever det både för 

varmt och för kallt. Trots att Folkhälsomyndigheten rekommenderar en temperatur på 20 - 24 

°C bör kanske inte temperaturen understiga 22 °C, då somliga även upplever denna som sval. 

 

Uppfattningen av luftkvaliteten är generellt sett positiv, där endast ett fåtal svarande upplever 

den som negativ. Detta är dock svårtolkat, där både TVOC och koldioxidhalten skiljer sig 

tydligt mellan de olika rummen. Enstaka rum överstiger riktvärdet för koldioxid kort under 

lunchen samt sent på eftermiddagen. Att koldioxiden stiger kraftig vid slutet av dagen tolkas 

inte som ett problem då skolan förmodligen stängs vid denna tid och att ventilationen därmed 

stängs av, vilket bidrar till de förhöjda värdena.  

 

Undersöks resultatet separat kan det konstateras att personen i kontorsrummet 227 upplever 

luftkvaliteten som negativ och kan uppleva huvudvärk, vilket kan kopplas till den förhöjda 

koldioxidhalten under lunchtid. Temperaturen i detta rum ligger dock stadigt mellan 22 - 23 

°C, och bör därmed inte orsaka huvudvärken. Personen i klassrum 124 upplever däremot 

många symptom som huvudvärk, trötthet och koncentrationssvårigheter. Personen tycker 

ändå att luftkvaliteten är bra, och koldioxidhalten visar sig ligga på en bra nivå under hela 

skoldagen. Det som istället utmärker detta rum är den förhöjda temperaturen på över 24 °C, 

vilket kan vara det som orsakar biverkningarna.  

 

Undersöks biverkningarna var för sig märks det tydligt att en stor del av personalen upplever 

trötthet och huvudvärk. Med så spridda mätdata blir det dock svårt att peka på vad som är den 

utlösande faktorn i detta. Både temperatur och koldioxid ligger för det mesta inom rimlig 
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nivå, men går tillfälligt över rekommendationerna i vissa rum. Nämnvärt är även att dessa 

personer jobbar med små barn, vilket kan i sig vara en utlösande faktor för nämnda symptom. 

7.3 EnvokeIT 
Vid en jämförelse mellan den temperatur som uppmättes dagen för intervjuerna samt 

temperaturerna som uppmättes av sensorerna blir det tydligt att intervjuerna gjordes under en 

mycket varmare och främst soligare dag. Sensorerna mätte upp temperaturer runt 24 - 25 °C, 

medan intervjudagen levererade 27 - 28 °C. Det är alltså sannolikt att svaren på 

intervjufrågorna relaterar till dagar av det varmare slaget. Värt att observera är även att 

koldioxidhalten är låg i båda fallen, långt under riktvärdet. Det värdet som är uppmätt under 

besöket är dessutom lägre trots att temperaturen var högre. Detta kan såklart bero på 

variationer dagarna emellan, men kan även bero på att den ekvivalenta koldioxidhalten inte är 

helt trovärdig. Precis som på Vasakronan uppvisar sensorerna ett högre värde än 

koldioxidmätaren. 

 

Den upplevda luftkvaliteten hos EnvokeIT ändras kraftigt under dagen och blir mot 

eftermiddagen mycket negativ, se figur 11. Denna utveckling går att jämföra med den 

upplevda och uppmätta temperaturen som båda ökar kraftigt mot eftermiddagen. Intressant är 

däremot att den uppmätta koldioxidhalten under besöket ligger på ungefär 450 ppm, långt 

under riktvärdet på 1000 ppm. Luftkvaliteten är alltså inte dålig, men upplevs så. 

Temperaturen är alltså avgörande för hur luften upplevs, där varmare temperaturer bidrar till 

en försämrad uppfattning. Detta stöds även i litteraturstudien. Där anges även att en för hög 

temperatur kan ge biverkningar såsom huvudvärk, koncentrationssvårigheter, trötthet, 

“känslan av torr luft” samt “negativ uppfattning av luftkvaliteten”. Samtliga av dessa 

biverkningar syns tydligt hos personalen på EnvokeIT, se figur 12. Det går alltså lätt att 

härleda dessa biverkningar till den förhöjda temperaturen, med stöd i litteraturstudien. 

7.4 Trovärdighet 
Detta är en liten studie gjord på tre platser där antalet intervjuande var 30, 7, respektive 14. 

Det gör att resultatet är begränsat till få variationer av luftkvalitet samt att det inte är så 

statistiskt trovärdigt. På EnvokeIT skulle resultatet mycket möjligt se annorlunda ut om fler 

personer intervjuades. På SISAB är resultatet till och med svårt att tolka på grund av den 

spridda personalen. Resultatet i denna studie bör därför inte tas som sanning, och en 
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efterstudie med större antal medverkande bör göras. Efterstudien bör göras på fler antal fler 

lokaler, varav dessa bör förslagsvis inkludera platser med förhöjd koldioxidhalt, förhöjd 

VOC-halt samt lägre temperatur, då inga sådana lokaler ingick i denna studie. Studien bör 

också innehålla ett större antal efterfrågande i varje enskild lokal.  

8. Slutsats 
Alla människor är unika. Detta betyder att alla människor kommer att uppleva samma miljö 

på olika sätt. Det gör det väldigt svårt att hitta det optimala inomhusklimatet, då detta är olika 

för alla personer. Det kommer alltid att finnas de som inte trivs, men istället får målet vara att 

majoriteten är nöjda och att medeluppfattningen är bra. 

 

Under studien har det visats sig att temperaturen är starkt avgörande för hur luftkvaliteten 

upplevs. Under 25 °C upplevs den nästan genomgående som positiv, vilket snabbt växlas till 

negativ när temperaturen överstiger denna temperatur. Vid högre temperaturer upplevs luften 

mycket dålig och kommer med biverkningar som huvudvärk, trötthet och 

koncentrationssvårigheter, oavsett hur ren luften egentligen är. Detta förutsätter dock att 

koldioxidhalten ligger under rekommenderat riktvärde.  

 

Det finns bristfälligt med stöd i denna studie om hur personer påverkas av förorenad luft. 

Endast på SISAB uppvisar sensorerna tillfälligt förhöjda nivåer av koldioxid. Intervjuerna i 

dessa lokaler baseras däremot på enstaka personers åsikter om luftkvaliteten i deras 

respektive rum. Detta leder till bristande statistisk vilket gör det svårt att dra slutsatser om 

luftkvaliteten behöver förbättras eller om det endast är enstaka känsliga individer som 

tillfrågats.  

 

Det finns även svarande som har lidit av drag och nackspärr. Detta resulterar i en negativ 

uppfattning av det termiska klimatet, även om luften för övrigt är riktigt bra. Sensorerna 

samlar alltså inte in mätdata för lufthastigheten i lokalerna samt hur personerna upplever den. 

 

Den relativa luftfuktigheten är genomgående låg på samtliga arbetsplatser. Detta visas även 

då närmare hälften av alla svarande upplever torrhet. Detta kan även bero på den förhöjda 

temperaturen som kan förstärka känslan av torr luft. Oavsett så ligger luftfuktigheten under 

riktvärdet i samtliga lokaler, vilket syns i resultaten. 
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Som slutsats kan det sägas att de uppmätta värdena överensstämmer ganska bra med 

uppfattningen. På Vasakronan visade det sig även att ett klimat med bra värden resulterade i 

en nöjd personal. Det går alltså att med hjälp av sensorerna att säkerhetsställa att majoriteten 

av personalen är nöjd. Däremot kommer det alltid vara vissa individer som upplever klimatet 

antingen som för kall eller för varm, oavsett temperaturen. De slutsatser som framkommit 

under denna studie är följande: 

● Resultatet i denna studie visar på att majoriteten av personalen är nöjd med 

luftkvaliteten när nyckeltalen håller sig inom riktvärdena. 

● Temperaturen är avgörande för uppfattningen av luftkvaliteten. Överstiger 

temperaturen 25 °C kommer luftkvaliteten upplevas som dålig oavsett hur ren luften 

är. Förhöjd temperatur leder även till symptom som huvudvärk och trötthet. 

● En relativ luftfuktighet under 20 % kommer leda till att en del av personalen upplever 

torrhet. 

● Obehag som drag och nackspärr uppkommer trots att nyckeltalen uppvisar goda 

resultat. Det går alltså inte att säkerställa en dragfri miljö med hjälp av sensorerna. 

 

Mängden mätdata, lokaler samt besvarade intervjuer har under detta arbete varit begränsade 

till vad som har varit tillgängligt. För att få mer trovärdig statistik samt noggrannare slutsatser 

bör en efterstudie göras där fler arbetsplatser ingår i studien, för att kunna undersöka fler 

variationer av luftkvalitet. Förslagsvis bör exempelvis platser med en temperatur under 22 °C 

samt en genomgående koldioxidhalt över 1000 ppm undersökas då inga sådana lokaler ingick 

i denna studie. Vid generellt missnöje bör en djupare undersökning göras på skolan eftersom 

dessa intervjuer gav ett tydligare tecken på besvär, alternativt att de klassrum med negativa 

uppfattningar även ska tillfråga elevernas uppfattning.  
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10. Bilagor 
Bilaga 1 - Sammanställning av samtliga intervjuer 



1

1 Skola 2 Skola
1. Hur brukar din aktivitet se ut om dagarna? (Stillasittande, stående etc.) Stillasittande Stående
● Går ni ut eller sitter ni inne på rasterna? inne inne
● Hur många raster tar ni per dag? nej nej
● Röker/snusar ni? nej nej
2. Vilken klädsel brukar du ha på dig? Ändras det under dagen? Är det samma som hemma? tjock tröja (mer än normalt) tjock tröja (mer än normalt)
3. Har du på dig skor på arbetet? (Ja/Nej) Ja Ja
4. Har du någon sjukdom som påverkar din känslighet? (Astma, muskelsjukdomar, blodtryck, ledbesvär, 
undernäring, ämnesomsättning, allmänt känslig) nej nej
5. Hur upplever du temperaturen på arbetsplatsen? (-3 för kallt, -2 kallt, -1 svalt, 0 lagom, 1 något varmt, 
2 varmt, 3 för varmt) svalt B224 (möterum B212 kallt) svalt B225 (mötesrum B212)
● Morgon, −1 −1
● Innan lunch, −1 −1
● Efter lunch, −1 −1
a. Om -2, -1, 1 eller 2, upplevs detta besvärande? (Ja/Nej) i mötesrum ja, annars nej i mötesrum ja, annars nej
6. Brukar du uppleva känslan av drag? (Ja/Nej) nej nej
7. Upplever du någonsin muskelbesvär eller nackspärr? (Ja/Nej) nej nej
8. Upplever du att det luktar illa? (Ja/Nej) nej nej
9. Brukar du uppleva torrhet? (hud, ögon, hals) (Ja/Nej) nej nej
10. Upplever du huvudvärk? (Ja/Nej) nej nej
11. Upplever du trötthet? (Ja/Nej) nej nej
12. Upplever du koncentrationssvårigheter? (Ja/Nej) nej nej
13. Upplever du luften som “tung/kvav”? (Ja/Nej) nej nej
14. Hur skulle du beskriva din allmänna uppfattning om luftkvaliteten? (-2, -1, 0, 1, 2) 0 0
● Morgon, 0 0
● Innan lunch, 0 0
● Efter lunch, 0 0



2

3 Skola 4 Skola 5 Skola 6 Skola 7 Skola 8 Skola 9 Skola 10 Skola
Stående Stillasittande Stående Gående Aktiv/rörlig Aktiv/Rörlig Stående Gående
inne - - - - - - -
nej - - - - - - -
nej Nej Röker nej nej nej nej nej
linne/kofta Tunn långärmat tunn långärmat tjock långärmat tjock långärmat tjock långärmat kortärmat tunn långärmat
ja ja ja ja ja ja ja ja

atros nej astma och allergi muskelsjukdom ledbesvär nej allergi nej

lagom (B224) B227 C124 och C125 Havsörnen C112 Bottenvåning Träslöjden C938
0 −1 1 1 0 −2 −2 −1
0 1 1 1 0 0 1 0
0 1 1 1 0 1 1 0

nej Ja nej nej nej ja nej nej
nej nej nej nej nej ja nej nej
nej nej nej ja ja ja nej nej
ja, på morgonen (möjligvis efter helg)(unket) nej nej nej nej nej nej nej
ja, ögon och händet ja ja ja nej ja ja nej
nej ja ja ja ja ja nej nej
nej nej ja ja ja ja nej ja
nej nej ja nej nej ja nej nej
nej ja nej nej nej ja nej nej

0 0 1 −1 0 −1 2 2
0 −1 1 0 0 −1 1 2
0 −1 1 0 0 −2 1 2



3

11 Skola 12 Skola 13 Skola 14 Skola 1 EnvokeIT 2 EnvokeIT 3 EnvokeIT 4 EnvokeIT 5 EnvokeIT
Stående Stillasittande Gående Stillasittande Stillasittande stillasittande stillasittande stillasittande stillasittande
- - - - Ute en gång om dannej ute 1 gång om daninne inne
- - - - nej 1 ja nej
snusar nej nej nej Nej nej ja, och ja nej ja, snusar
tjock långärmat tjock långärmat tunn långärmat tunn långärmat tjocktröja tjock tröja/långärmad blusskjorta tunn tröja skjorta
ja ja ja ja Ja, tar av ibland ja ja ja ja

ledbesvär nej nej nej nej nej nej nej nej

Sexornas klassrum 225 C945 C929B 2
0 −1 0 −2 0 −1 1 1 0
0 −1 1 −1 2 0 1 2 1
1 −1 1 −1 3 1 2 3 2

nej ja ja ja Ja nej nej ja ja
nej nej nej ja nej nej nej nej nej
nej nej nej nej nej nej ja nej nej
nej nej ja nej nej nej ja, när det är varmtnej nej
nej nej ja nej nej ja, torra händer ja nej nej
ja nej ja nej nej nej ja ja ja
nej nej ja nej ja, mot slutet nej (ja efter lång tid i stängt rum)ja ja ja
nej nej ja nej nej (ja pga öppet landskap)nej nej ja ja
nej nej ja nej nej nej (ja efter lång tid i stängt rum)ja, på eftermiddagenja nej

0 0 −1 1 0 2 −1 0 1
0 0 −1 1 −1 2 −1 −1 0
0 0 −1 1 −2 0 −2 −2 −2
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6 EnvokeIT 7 EnvokeIT 1 Vasakronan 2 Vasakronan 3 Vasakronan 4 Vasakronan 5 Vasakronan 6 Vasakronan 7 Vasakronan
stående stillasittande Stillasittande Stillasittande Stillasittande Stillasittande Stillasittande/gåendeGående Gående
inne inne ute en gång ute på lunchen ute en gång ute på lunchen ute på lunchen ute 2-3 gånger ut på lunchen
nej nej 1 1 1 1 1 3 1
snusar snusar nej nej nej nej nej snusar snusar
skjorta, kavaj tröja tjock tröja mellan tjock tröja skjorta tjock tröja tjock tröja tjock tröja
ja ja ja ja ja ja ja ja ja

pollenallergi, astmapollenallergi nej nej nej nej nej nej nej

kallt i slottet, parken-1 måndag morgon
0 1 0 −1 0 0 −1 0 0
2 3 0 0 0 0 0 0 0
3 3 0 1 0 0 0 0 0

ja nej nej nej nej nej nej nej nej
nej nej nej nej nej nej (ja parken) ja nej nej
nej nej ja nej nej nej nej nej nej
nej nej nej nej (ja nära gatan)nej nej nej nej nej (ibland på morgonen)
nej ja nej ja nej nej nej nej nej
nej nej ja nej nej nej nej nej nej
nej ja ja nej nej nej ja nej nej
ja nej nej nej nej nej ja nej nej
ja ja nej ja nej nej nej nej nej

sporthallen dålig
0 0 0 0 1 1 1 2 −1

−1 −1 0 0 1 1 0 2 2
−2 −1 0 0 1 1 1 2 2
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8 Vasakronan 9 Vasakronan 10 Vasakronan 11 Vasakronan 12 Vasakronan 13 Vasakronan 14 Vasakronan 15 Vasakronan 16 Vasakronan
Stillasittande Stillasittande Stående Gående Stillsittande Stillasittande Stillasittande Stillasittande stående
inne inne ut på lunchen inne ut flera gånger ut på lunchen ut på lunchen halvdagar ut en gång

nej 1 nej 1
nej nej nej nej nej nej snusar nej nej
tjock tröja tjock tröja tunn långärmad tjock tröja skjorta kavaj tjock tröja tjock tröja långärmat
ja ja ja ja ja ja ja ja ja

nej nej nej nej nej nej nej astma nej

varmt i parken, slottet
0 0 −1 0 0 −1 0 0 0
0 −1 −1 0 0 0 −1 0 −1
0 −1 −1 0 1 0 −1 0 0

nej ja nej nej nej nej nej nej nej
nej nej ja nej nej nej nej nej nej
nej nej nej nej nej nej nej nej nej
nej nej nej nej nej nej nej nej nej
nej nej nej nej nej nej ja nej nej
nej nej nej nej nej nej nej nej nej
nej nej nej nej nej nej nej nej nej
nej nej nej nej nej nej nej nej nej
nej nej nej nej (ja i parken, slottet)nej nej nej nej nej

2 0 1 1 2 −1 0 2 0
2 0 1 0 2 0 0 2 0
2 0 1 0 2 0 0 2 0



6

17 Vasakronan 18 Vasakronan 19 Vasakronan 20 Vasakronan 21 Vasakronan 22 Vasakronan 23 Vasakronan 24 Vasakronan 25 Vasakronan
Gående Stillasittande rör sig ganska mycketStillasittande Stillasittande mycket stillasittande, försöker stå 1 timme om dagen.Stillasittande en tredjedel ståend sen sittandeMycket sittastillande springer runt mycket 2/3 stilla.
mycket ute mycket inne går alltid ut går ut oftast går ut på lunchensitter oftast kvar innenågra gånger i veckanminst 3 gånger i veckan uteSitter inne

knappt lunch knappt, lunch 1 lunch, 3 andra under veckanlunch lunch lunch
nej nej nej nej nej snusar nej nej nej
kavaj kofta och långbyxortjocktröja och långbyxortjocktröja långbyxorskjorta och tröja ofta skjorta pullover eller tjocktröjaskjorta och byxor tjocktröja långbyxorskjorta pullover
ja ja ja ja ja ja ja ja, sitter tar han ibland av demJa

nej nej astma nej nej nej nej nej nej

0 0 1 måndag tisdag kallaremåndagar för kallt
1 −1 −2 −1 på måndag -1 0 1 −1 0
1 −1 −1 −1 0 0 −1 0 0
1 −1 −1 −1 0 0 −1 0 0

ja vissa ställen ja är det för kallt fryser om händerna,för kallt ibland nej nej nej nej ibland, nej
nej ja i korridorren nej ja vissa rum, ja nej nej nej nej
nej nackspärr nej ja vissa rum, stel i nacken nej nej nej ibland i övre ryggen
nej tidigare va de spraydoft vid toaletternanej nej väldigt sällan nej nej nej nej
nej ögonen ibland ögon nej nej lite torr i ögonen iblandnej nej nej
nej ibland ja ganska mycketja väldigt sällan väldigt sällan nej nej nej
nej ibland ja efter lunch ja på eftermiddagarnanej nej nej nej i mellanåt
nej ibland nej ja händer nej kapaciteten går ner lite vid 3-4nej nej nej
nej nej nej nej nej båthuset är kvavt,nej nej nej

2 1 1 1 1 2 2 2 0
2 1 1 1 1 2 2 2 0
2 1 1 1 1 2 1 2 0
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26 Vasakronan 27 Vasakronan 28 Vasakronan 29 Vasakronan 30 Vasakronan
går runt i byggnad, varierar sittandes eller ståendeStillasittande Sitter oftast står iblandSitter mest Stillasittande
50/50 inne 50/50 ut på lunchen 50/50
lunch lunch lunch bara lunch ibland nån kafferastlunch och en fika
nej nej snusar nej nej
blus och kofta kofta och långbyxorblus, skjorta långbyxortjock tröja eller kavaj med långbyxortjocktröja byxor, alltid halsduk
ja ja ja ja tar ibland av plagg under dagenja

nej nej nej nej nej

0 måndagar -1
0 0 −1 −1 −1
0 0 −1 −1 −1
0 0 −1 −1 −1

nej nej nej nej ibland
nej ja, förut men känner inte det idagnej ja i bortre ändan ja
nackspärr nackspärr nån gångnej nej nacke och rygg
nej nej nej nej nej
ögon och händer ibland ögon och halsnej nej torra ögon
nej nej ja, ibland det händer
nej några dagar om året, specielltja när barnen sovit dåligtnej ibland
nej nej, överlag nej nej nej
ibland nej nej nej nej

1 2 2 1 2
1 2 2 1 2
1 2 1 1 2


