
 

 

 

Inomhus- och arbetsmiljön i 
grund- och gymnasieskolan 

En studie i Malå och Norsjö kommuner 

Ida Ohlsson 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ida Ohlsson 

Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd 15 hp 
Avseende kandidatexamen 

Rapporten godkänd: 11 november 2014 
Handledare: Lisa Redin 



 

 

 
  



 

 

Förord 
Förutsättningen för genomförandet av denna studie är grundad på ett samarbete med 
Malå/Norsjö Miljö- och byggavdelning. Till att börja med vill jag därför tacka er som gjort 
denna studie möjlig. Ett särskilt tack vill jag rikta till Cathrine Pålsson, miljö- och 
hälsoskyddsinspektör, som genom bidragande med sin erfarenhet inom området givit mig 
god handledning vid tillsynsbesök.  
 
Vidare vill jag tacka samtliga elever på Norsjöskolan, Nilaskolan, Bastuträsk skola samt 
Norsjö gymnasium för deltagandet i enkätundersökningen. 
 
Sist men inte minst, vill jag rikta ett stort tack till min handledare vid Umeå universitet, Lisa 
Redin, som under projektets gång bistått med mycket goda tips och idéer. 
 
Tack!  



 

 

Indoor environment in schools – a study in the 
municipality of Malå and Norsjö (Sweden) 
 
 
Ida Ohlsson 
 
 

Abstract 
 
The purpose of this study was to examine the school environment in the municipalities of 
Malå and Norsjö. The study focused on cleaning, ventilation, classroom noise and 
illumination which are the most important factors for a good indoor climate and a good 
working environment in school. The study was performed by inspection of school buildings, 
questionnaire among school children and measurements of CO2. The result showed that all 
the visited schools did not meet the Swedish standards for cleaning and ventilation, also 
sound environment and the illumination had inadequacies in some of the classes. The result 
also showed that the majority of the pupils were satisfied with the indoor climate and 
working environment. Of the total percentage of pupils surveyed, 35% of the pupils were 
unsatisfied with the cleanliness of the toilets and 44% reported that the sound level is 
perceived as disturbing. The measurements of CO2 showed that all schools had 
concentrations (ranging from 541-926 ppm) below the Swedish standard (1 000 ppm), 
nevertheless there was indications that these concentrations may increase during a day. In 
conclusion this study showed that the indoor environment in the visited schools had 
inadequacies which may have a negative impact of the pupils. To avoid unhealthy, and from a 
public health perspective, these inadequacies should be attended. 
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1 Inledning 
I skolors lokaler vistas många personer samtidigt på en relativt liten yta. Den höga 
persontätheten innebär bland annat höga krav på ventilation och städning för att en god 
inomhusmiljö ska upprätthållas (Institutet för miljömedicin 2013, Socialstyrelsen 2013). 
Flera faktorer samverkar och styr inomhusmiljöns kvalitet och hur den påverkar hälsan. 
Sådana faktorer är, enligt Folkhälsomyndigheten (2013), temperatur, buller, radon, fukt, 
belysning och luftens innehåll av olika ämnen.   
 
Skolors inomhusmiljö kan innehålla föroreningar som exempelvis damm, bakterier, mögel 
och lättflyktiga organiska föroreningar (VOC) (Norbäck et al. 2000). Vidare kan damm 
innehålla höga halter av husdjursallergener (Tranter 2005) och vid säsong även pollen 
(Annesi-Maesano 2013). Kemiska ämnen från emissioner från byggmaterial är ytterligare en 
luftförorening som återfinns i inomhusmiljön (Institutet för miljömedicin 2013). Enligt 
Socialstyrelsen (2006) är luftföroreningshalter generellt högre i skolor än i bostäder och det 
är främst större partiklar, kategoriserade som PM10, som påträffas i höga koncentrationer. I 
vilken form partiklar förekommer varierar i tid då de blandas med rumsluften, transporteras 
inom lokaler, virvlar upp samt fäster till varandra. Inomhusluftens partiklar deponeras på 
ytor, hålls svävande i luften eller vädras och ventileras ut ur lokalen (Socialstyrelsen 2006). 
 
Tidigare studier har visat att många skolor i Europa inte uppfyller de krav som ställs på 
inomhusmiljön (Norbäck et al. 2000, Simoni et al. 2010, Annesi-Maesano et al. 2013, Gaihre 
et al. 2014). Resultatet från en studie av Simoni et al. (2010), innefattande skollokaler i 
Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Italien, visade att de flesta europeiska klassrum inte 
uppfyller den internationella standarden för god kvalitet på inomhusluft. I samma studie 
visades att luftkvaliteten i svenska skolor var något bättre än i övriga Europa då 
medianvärden för koldioxid och PM10 låg under det internationella riktvärdet (Simoni et al. 
2010). Dock har, enligt Socialstyrelsen (2013), ca 40 procent av svenska skolor en underkänd 
obligatorisk ventilationskontroll (OVK), ca 40 procent har en godkänd OVK och för ca 20 
procent saknas uppgifter på att OVK är utförd. Ytterligare ett problem kopplat till svenska 
skolors inomhusmiljö är bristfällig städning (Norbäck et al. 2000). Enligt Norbäck et al. 
(2010) kan bristande städning leda till högre exponering då luftföroreningar som fäster till 
damm, som exempelvis flera allergener, ansamlas i lokalerna och åter igen kontaminerar 
inomhusluften. 
 
Under 2014-2015 driver Folkhälsomyndigheten ett nationellt tillsynsprojekt med fokus på 
inomhusmiljön i skolor där städning och ventilation står i centrum (Folkhälsomyndigheten 
2014 a). Till bakgrund för projektet ligger resultat från Socialstyrelsens (2013) rapport 
”Allergi i skola och förskola”, samt Institutet för miljömedicins (2013) rapport 
”Miljöhälsorapport 2013”. Båda rapporterna visar på att svenska skolor har stora brister vad 
gäller inomhusmiljön. Folkhälsomyndighetens syfte med projektet är att inomhusmiljön för 
barn och ungdomar i landets skolor ska förbättras och att miljöbalkens krav på 
inomhusmiljön ska uppfyllas (Folkhälsomyndigheten, 2014 a). 
 
Ökad hälsa i arbetslivet är ett av de elva nationella folkhälsomålen vilket innefattar både 
inomhusmiljö och arbetsmiljö (Folkhälsomyndigheten 2014 b). I Sverige är skolan en 
arbetsplats för ca 125 000 lärare och ca 1 500 000 elever (Arbetsmiljöverket 2006). Särskilt 
viktiga faktorer för en god arbetsmiljö är, enligt Arbetsmiljöverket (2014), 
belysning/ljusinsläpp, ljudnivåer och luftkvalitet. Dessa faktorer är desamma som några av 
de faktorer som, enligt Folkhälsomyndigheten (2013), påverkar och styr hur inomhusmiljön 
upplevs samt påverkar hälsan. 
 

1.1 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka grund- och gymnasieskolornas inomhusmiljö 
samt elevernas arbetsmiljö i Malå och Norsjö kommuner. Mer specifikt innebär detta att 
undersöka hur väl skolorna i dessa kommuner uppfyller miljöbalkens krav på inomhusmiljö 
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vad gäller städning och ventilation med tillhörande egenkontroll samt arbetsmiljölagens krav 
på luftkvalitet. I studien ingår även en undersökning av elevers åsikter kring inomhusmiljön 
och arbetsmiljön vad gäller städning, ventilation/luftkvalitet, buller och belysning. Vidare är 
syftet att föreslå förbättringsåtgärder så att eventuella brister i inomhusmiljön kan åtgärdas 
samt så att arbetsmiljön för elever förbättras. 
 
1.2 Frågeställningar 

1. Uppfylls miljöbalkens krav på inomhusmiljö vad gäller städning och ventilation? 
2. Uppfylls arbetsmiljölagstiftningens krav vad gäller luftkvalitet, ljudmiljö och 

belysning? 
3. Vad anser eleverna om inomhusmiljön och arbetsmiljön i skolan? 
4. Finns det likheter eller skillnader mellan elevers åsikter och resultatet från de faktiska 

tillsynsbesöken och mätningarna? 
5. Hur kan eventuella brister åtgärdas så att miljöbalkens krav på inomhusmiljö vad 

gäller städning och ventilation uppfylls? 
6. Hur kan eventuella brister åtgärdas så att arbetsmiljölagstiftningens krav vad gäller 

luftkvalitet, ljudmiljö och belysning uppfylls? 
 

1.3 Avgränsning 
Examensarbetet som delvis utgår från de aspekter som beaktas i Folkhälsomyndighetens 
tillsynsprojekt om inomhusmiljö i skolor vilket pågår under 2014, är utifrån miljöbalkens 
regelverk, avgränsat till att omfatta städning samt ventilationens funktion. Detta innebär 
vidare att fukt- och mögelskador, radon samt åtgärder vid smittspridning inte omfattas av 
tillsynsprojektet eller examensarbetet. Projekten är ytterligare avgränsade till att endast 
omfatta lokaler där undervisningen i sig inte bidrar till föroreningar. Slöjdsalar, kemisalar, 
hemkunskap och verkstadsliknande lokaler omfattas inte. 
 
Enkätundersökningen är avgränsad till att innefatta 130-150 elever i årskurserna 2, 4 och 8 i 
grundskolorna samt år 3 på gymnasiet. 
 
Vad gäller arbetsmiljö och arbetsmiljölagstiftningen är examensarbetet avgränsat till att 
innefatta, de enligt Arbetsmiljöverket, tre viktigaste faktorerna för en god arbetsmiljö; 
belysning och ljusinsläpp, ljudnivåer och buller, samt luftkvalitet. Då mätning av belysning 
och ljudnivåer inte ryms inom ramen för detta projekt kommer endast egna iakttagelser på 
plats att utföras, faktorerna ingår också i enkätundersökningen bland skolornas elever. Vad 
gäller ventilation och luftkvalitet utförs mätning av koldioxidhalter, dessa begränsas till att 
innefatta de klassrum som också berörs av enkätundersökningen. 
 
 

2 Bakgrund 
2.1 Faktorer som påverkar inomhus- och arbetsmiljön 
2.1.1 Städning 
Städresultatet påverkas av städbarheten vilken i sin tur påverkas av lokalens utformning, 
ytors material, valet av inredning samt förekomst av fria ytor (FoHMFS 2014:19). Öppen 
förvaring av skolmaterial och textil inredning innebär svårigheter i städningen och samlar 
dessutom damm och allergener (Socialstyrelsen 2013). För att hålla nere partikelhalter i 
inomhusluften är städningen viktig då damm fungerar som reservoarer från vilka partiklar 
ständigt virvlar upp (AFS 2009:2). Små partiklar (< 5 µm) kan vara luftburna under en 
relativt lång tid vilket innebär att koncentrationen av små partiklar i inomhusluften därmed 
kan minskas med hjälp av god ventilation (Tranter 2005). Enligt Tranter (2005) har stora 
partiklar en relativt kort uppehållstid i luften på grund av dess tyngd, dessa samlas därför i 
större utsträckning som damm. Koncentrationen av stora partiklar i en lokal påverkas 
därmed inte i samma utsträckning av god ventilation, utan kräver att lokalen städas (Tranter 
2005). 
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2.1.2 Ventilation och luftkvalitet 
För att uppnå en god luftkvalitet inomhus är byggnadens ventilation en av de viktigaste 
faktorerna (Simoni et al. 2010 och Smedje et al. 2011). Ventilationen är särskilt viktig för 
reducering av luftburna partiklar (Tranter 2005). Undermålig ventilation kan också bidra till 
höga koldioxidhalter i inomhusluften (Simoni et al. 2010). Skolbyggnader ventileras oftast 
med hjälp av mekaniska till- och frånluftssystem vilka kan tillföra luft på två sätt; genom 
omblandande respektive deplacerande ventilation (Liddament 2000). Enligt Liddament 
(2000) bygger omblandande ventilation på att tilluften förs in i lokalen i takhöjd med en 
relativt hög hastighet så att en omblandning av rumsluften sker och eventuella föroreningar 
späds ut. Den befintliga luften i rummet, som har en högre temperatur än tilluften, stiger upp 
mot taket där frånluftsdonet bör vara placerat. Deplacerande ventilation bygger på att 
tilluften förs in i lokalen nära golvet med en relativt låg hastighet. Efter hand som luften 
värms upp kommer den sakta att stiga mot taket där frånluftsdonen bör vara placerade 
(Liddament 2000). 
 
2.1.3 Ljudmiljö 
Ljudnivåmätningar i svenska klassrum har visat på höga ljudnivåer, över 70 dB(A) (Institutet 
för miljömedicin 2013). En studie av Lundquist et al. (2000) visade att mer än en tredjedel av 
eleverna upplevde att ljudnivåerna i klassrummet inte gav tillräcklig arbetsro. Höga 
ljudnivåer i skolan orsakas främst av barnens egna aktiviteter (Wålinder et al. 2007, 
Institutet för miljömedicin 2013), men också av bullerkällor som trafik och 
byggnadsinstallationer (Wålinder et al. 2007). För att uppnå en god ljudmiljö i klassrummet 
ställs inte bara krav på ljudnivåer och bekämpning av bullerkällor utan också på rummets 
akustik (Klatte et al. 2010). 
 
2.1.4 Belysning och ljusinsläpp 
De belysningsarmaturer som i de flesta fall förekommer i skolors klassrum är lysrör (Küller 
och Laike 1998, Winterbottom och Wilkins 2009). Lysrör kan vara en god ljuskälla men 
också orsaka arbetsmiljöproblem som blinkningar och blänk på whiteboardtavlor och 
elevernas skolbänkar (Winterbottom och Wilkins 2009). Lysrör kan vidare orsaka ett ej 
synligt flimmer vilket kan orsaka ohälsa (Küller och Laike 1998). Enligt Winterbottom och 
Wilkins (2009) förekommer flimmer från lysrör främst från äldre lysrörsmodeller som lyser 
med låg frekvens. För att undvika flimmer kan lysrör med högfrekventa kopplingsdon 
användas, vilka oftast installeras vid nybyggnationer och renoveringar (Küller och Laike 
1998). Vidare är placeringen av belysningsarmaturer viktig för att minska blänk samt uppnå 
tillräcklig ljusstyrka (Winterbottom och Wilkins 2009). Enligt Winterbottom och Wilkins 
(2009) kan blänk orsakade från fönster samt mönsterbildning från neddragna persienner 
också påverka arbetsmiljön, samtidigt som dagsljus och möjligheten till utblick genom 
fönster är viktigt för arbetsprestationen och även ett krav från Arbetsmiljöverket (AFS 
2009:2). 
 
2.2 Hälsoeffekter kopplade till ej tillfredsställande inomhus- och 
arbetsmiljö 
Kliande ögon, irriterade slemhinnor, ökade besvär hos astmatiker och allmän trötthet är 
exempel på symptom som kan kopplas till bristande städning (Folkhälsomyndigheten 2014 
d). Vidare kan bristande städning, speciellt i hygienutrymmen samt av tagytor som 
lysknappar och dörrhandtag, bidra till ökad smittspridning (Folkhälsomyndigheten 2014 d). 
 
En undermålig luftkvalitet inomhus kan ge upphov till såväl akuta som kroniska 
hälsoeffekter (Annesi-Maesano et al. 2013). Dessa symtom är, enligt Annesi-Maesano et al. 
(2013), identiska med de symptom som kan kopplas till bristande städning. Ytterligare 
symptom är heshet, torr hud, koncentrationssvårigheter samt värk i axlar och nacke (Annesi-
Maesano et al. 2013). 
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En ej tillfredsställande ljudmiljö kan orsaka störningar i talförståelse och inlärning samt 
bidra sömnproblem och fysiologisk stress (Institutet för miljömedicin 2013). Enligt Wålinder 
et al. (2007) är höga ljudnivåer också starkt kopplade till symptom som nedsatt hörsel, 
trötthet och huvudvärk samt påverkan på kroppens naturliga kortisolvariationer. Klatte et al. 
(2010) har i sin studie visat att efterklangstiden i ett rum har stor betydelse för möjligheten 
att uppfatta ord. 
 
Symtom orsakade av ej tillfredsställande belysning är främst huvudvärk, trötthet, 
överansträngda ögon samt påverkan på inlärning och arbetsprestation genom en ej 
komfortabel arbetsmiljö (Winterbottom och Wilkins 2009). Vidare kan flimmer från lysrör 
vara en källa till stressreaktioner i kroppen (Küller och Laike 1998). Barn har visat sig vara 
extra känsliga för flimmer från lysrörsarmaturer (Winterbottom och Wilkins 2009). 
 
Barn är känsligare än vuxna vad gäller exponering för luftföroreningar (Bennet et al. 2008, 
Institutet för miljömedicin 2013). Detta beror, enligt Bennet et al. (2008), på att 
andningsvolymen hos barn är större i förhållande till lungvolymen, vilket innebär att barns 
lungor utsätts för högre koncentrationer av luftföroreningar. Att barn är känsligare beror 
också på att lungornas bronker och alveoler inte är färdigutvecklade vilket innebär att en 
större del av de partiklar som andas in också deponeras i lungorna i stället för att följa med 
utandningsluften (Socialstyrelsen 2006). Barn spenderar en stor del av sin tid i skolan, 
uppskattningsvis mer än 1 000 timmar per år, vilket innebär att en tillfredsställande 
inomhusmiljö i skolan är av stor vikt för skolbarnens hälsa (Institutet för miljömedicin 2013). 
 
Astma är, enligt Institutet för miljömedicin (2013), den vanligaste kroniska sjukdomen hos 
barn. Risken att utveckla astma ökar med ett flertal miljöfaktorer och däribland exponering 
av luftföroreningar. Barn med astma är också särskilt känsliga för luftföroreningar. Pollen- 
och pälsdjursallergi är de vanligaste allergibesvären i befolkningen. Hos 12-åringar 
förekommer pollenallergi hos ca 12 procent medan pälsdjursallergi förekommer hos ca 7 
procent (Institutet för miljömedicin 2013). 
 
2.3 Lagstiftningens krav och allmänna råd 
2.3.1 Miljöbalken, tillhörande föreskrifter och allmänna råd 
Hälsoskyddskrav på inomhusmiljön regleras i miljöbalken (SFS 1998:808) 9 kap. 3 § om 
olägenhet för människors hälsa, samt genom hänsynsreglerna i 2 kap. 
 
I miljöbalken (SFS 1998:808) samt i tillhörande föreskrifter finns inga paragrafer som 
preciserar krav på exempelvis städfrekvens, städmetoder eller städresultat. För att 
kontrollera lagefterlevnad vad gäller städning krävs därför en ständig bedömning i om det 
kan föreligga risk för människors hälsa, samt om hänsynsreglerna i miljöbalkens (SFS 
1998:808) 2 kap. följs. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning (FoHMFS 
2014:19) är vägledande för tillämpning av miljöbalken (SFS 1998:808) samt förordning (SFS 
1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Utförd städning, städrutiner och 
städmetoder bör, enligt Folkhälsomyndigheten (FoHMFS 2014:19), ligga till grund för 
bedömning om det föreligger risk för människors hälsa. Enligt Folkhälsomyndigheten 
(FoHMFS 2014:19) bör städfrekvensen och omfattningen anpassas utifrån verksamheten och 
städmetoderna bör vara effektiva för att minska förekomst av damm, mikroorganismer och 
andra föroreningar. Vidare bör entréernas utformning förhindra att smuts kommer in i 
byggnadens lokaler. Städning av klassrum, korridorer och grupprum bör enligt 
Folkhälsomyndigheten (FoHMFS 2014:19) ske dagligen. Den dagliga städningen bör 
innefatta lättåtkomliga ytor som golv, bord, bänkar, stolar, stoppade möbler och mattor, samt 
tagytor som lysknappar och dörrhandtag. Hygienutrymmen som toaletter och duschar bör 
också städas minst en gång om dagen. Storstädning, innefattande golv, inredning, väggar 
med grov struktur, höghöjdsstädning samt textil inredning, bör i skolors lokaler ske 
återkommande under året (FoHMFS 2014:19). Enligt Smedje (muntl.) bör ”återkommande 
under året” likställas med två till tre gånger per år. 
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I miljöbalkens (SFS 1998:808) 26 kap. 22 § samt förordning (SFS 1998:901) om 
verksamhetsutövarens egenkontroll 5 §, ställs krav på att utrustning, som exempelvis 
ventilationsanläggningar, fortlöpande ska kontrolleras av verksamhetsutövaren så att 
olägenhet för människors hälsa kan förebyggas. Enligt Folkhälsomyndigheten (FoHMFS 
2014:18) är en koldioxidhalt understigande 1 000 ppm, tillsammans med luftflödet (7 l/s per 
person plus 0,35 l/s per kvadratmeter golvarea), de riktvärden som används vid denna 
bedömning. Vid bedömning av risk för olägenhet innefattas även känsligare personer än 
normalt, som exempelvis allergiker (FoHMFS 2014:18). Personer som har överkänslighet 
klassificerad som en medicinsk funktionsnedsättning, omfattas däremot inte av miljöbalkens 
(SFS 1998:808) krav vad gäller risk för olägenhet. 
 
2.3.2 Arbetsmiljölag, tillhörande föreskrifter och allmänna råd 
Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) ställer krav på tillfredsställande luftkvalitet, ljudmiljö samt 
belysning och ljusinsläpp i skolors lokaler. Liksom Folkhälsomyndigheten (FoHMFS 
2014:18) anger Arbetsmiljöverket (AFS 2009:2) att koldioxidhalt och luftflöde kan användas 
som indikatorer på om ventilationen, och därmed luftens kvalitet, är tillfredsställande. Även 
AFS 2009:2 anger att en koldioxidhalt under 1 000 ppm ska eftersträvas samt att lokaler ska 
tillföras luft i tillräcklig mängd. Vidare ställs krav på att ventilationsanläggningen ska 
kontrolleras och underhållas. Krav ställs också på skriftlig dokumentation av kontroll och 
underhåll, samt att dokumentationen finns tillgänglig (AFS 2009:2). 
 
Arbetsplatser, vilka inkluderar elevers arbetsplatser, ska vara lämpligt utformade med 
avseende på ändamål, ljudegenskaper och förekommande bullerkällor (AFS 2009:2). 
Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) med tillhörande föreskrifter ställer även krav på 
belysningens utformning och tillräckligt insläpp av dagsljus i klassrum. Belysningen ska i 
största möjliga utsträckning vara utformad så att bländning inte uppstår och att flimmer från 
armaturer inte förekommer (AFS 2009:2). 
 
2.3.3 Annan lagstiftning 
Enligt plan- och byggförordning (SFS 2011:338) 5 kap. 1 och 3 § ska obligatorisk 
ventilationskontroll genomföras vart tredje år i skolor, genom vilken anläggningens funktion 
kontrolleras utefter de funktionskrav som fanns då systemet togs i bruk. 
 
Vad gäller arbetsmiljö ställer skollagen (2010:800) 5 kap. 3 § krav på att skolmiljön ska 
tillförsäkra elever studiero. Vidare hänvisar skollagen till arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 
om krav på elevernas arbetsmiljö. 
 
2.3.4 Verksamhetsutövarens skyldigheter och tillsynsmyndighetens roll 
Inom skolan är skolledaren verksamhetsutövare (Folkhälsomyndigheten 2014 c). Denne har 
det yttersta ansvaret för verksamheten och är enligt miljöbalkens (SFS 1998:808) 
hänsynsregler skyldig att inneha kunskap om hur verksamheten påverkar miljön och 
människors hälsa samt utföra de åtgärder som krävs för att förebygga, hindra och motverka 
att verksamheten medför skada eller olägenhet. Vidare ska verksamhetsutövaren kunna visa 
att hänsynsreglerna följs. Detta är också grunden för den dokumenterade egenkontrollen 
som krävs enligt miljöbalken (SFS 1998:808) 26 kap. 19 §. 
 
Enligt 38 §, förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, är skolan 
en anmälningspliktig verksamhet där kommunen är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken 
(SFS 1998:808) 26 kap. 3 §. Tillsynen ska enligt miljöbalken (SFS 1998:808) 26 kap. 1 § 
säkerställa miljöbalkens och tillhörande föreskrifters syfte. Vidare ska tillsynsmyndigheten 
vara rådgivande och informerande för att skapa förutsättningar för verksamhetens 
lagefterlevnad. Om en avvikelse påträffas är tillsynsmyndigheten, enligt miljöbalken (SFS 
1998:808) 26 kap. 2 §, skyldig att agera. 
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3 Material och metod 
Detta examensarbete har genomförts i anslutning till Malå/Norsjö miljö- och byggavdelnings 
medverkan i Folkhälsomyndighetens nationella tillsynsprojekt för skolor. Totalt medverkar 
227 kommuner i tillsynsprojektet. 
 

3.1 Malå och Norsjö kommuners grund- och gymnasieskolor 
De skolor som inkluderas i studien är Norsjöskolan, Bastuträsk skola, Nilaskolan samt Norsjö 
gymnasium. Norsjöskolan är en grundskola med årskurserna F-9 och totalt ca 420 elever. 
Bastuträsk skola är en grundskola med årskurserna F-5. Totalt går ca 35 elever på skolan. 
Nilaskolan är en grundskola med tillhörande gymnasiefilial. I grundskolan, F-9, går ca 260 
elever. Gymnasiefilialen drivs i samarbete med gymnasierna i Arvidsjaur och Lycksele vilket 
innebär att eleverna inte vistas på gymnasiefilialen dagligen varför denna uteslutits från 
studien. På Norsjö gymnasium går ca 45 elever. 
 
3.2 Kontakt med verksamhetsansvariga 
Ett informationsbrev (bilaga 1) skickades till samtliga skolchefer och rektorer för grund- och 
gymnasieskolor i projektet. Brevet baserades på den mall som Folkhälsomyndigheten tagit 
fram för det nationella tillsynsprojektet. Via brevet informerades rektorerna om planerade 
tillsynsbesök samt examensarbetet med tillhörande enkätundersökning och 
koldioxidmätningar. För att tillsynsbesök, enkätundersökning och koldioxidmätningar skulle 
kunna ske så smidigt som möjligt uppmanades rektorerna om att återkomma med en 
passande dag och tid under en angiven tidsperiod. 
 
3.3 Utformning av checklista 
En checklista för tillsyn (bilaga 2) utvecklades tillsammans med för projektet ansvarig 
inspektör på Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning. Checklistan baserades på miljöbalkens 
och arbetsmiljölagstiftningens krav samt Folkhälsomyndighetens allmänna råd och 
vägledningar för tillsyn. Samtliga frågor om verksamheternas egenkontroll skickades cirka en 
vecka före tillsynsbesöket till respektive ansvarig rektor. För att kunna jämföra skolornas 
resultat med varandra valdes ett antal obligatoriska frågor från checklistans alla delar, dessa 
frågor var sedan grunden för sammanställning av tillsynsbesökens resultat. De obligatoriska 
frågorna är i bilaga 2 markerade med *. 

 
3.4 Tillsynsbesök 
Tillsynsbesök utfördes på samtliga skolor i kommunerna tillsammans med inspektör från 
Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning. Objekt för tillsyn i samtliga skolor var lokaler för 
undervisning, korridorer och toaletter. Tillsyn utfördes också i grupprum, städutrymmen och 
gymnastiksalar med tillhörande hygienutrymmen, dessa omnämns dock inte vidare i denna 
rapport. Under tillsynsbesöket närvarade minst en person från vardera skolverksamheten. 
 
Vid tillsynsbesök i klassrum noterades om den upplevda ljudnivån kunde anses 
tillfredsställande och bidra till god studiero samt om belysningen, genom en visuell 
bedömning, kunde anses ge tillfredsställande ljusstyrka i klassrummets alla delar. 
 
3.5 Enkätundersökning 
En enkät (bilaga 3) innehållande åtta påståenden skapades i enkätverktyget Netigate. Till 
varje påstående fanns svarsalternativen ”stämmer inte alls”, ”stämmer ganska dåligt”, 
”stämmer ganska bra” samt ”stämmer helt och hållet”. Påstående som lämnats utan svar 
likställdes med ”vet ej”.  Till enkäten skapades ett försättsblad med instruktioner (bilaga 3) 
riktad till lärarna för de årskurser som omfattades av enkätundersökningen. I instruktionen 
uppmanades lärarna bland annat att fylla i vilken byggnad och vilket klassrum som eleverna 
befunnit sig i då de besvarat enkäten. För de skolor som hade flera klasser per årskurs fick 
rektorer och lärare utse vilken klass som skulle ingå i enkätundersökningen. Enkäten med 
tillhörande instruktion skickades till respektive lärare cirka en vecka före tillsynsbesöket. 
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Eleverna uppmanades att kryssa i det svarsalternativ som de tyckte passade bäst in för 
respektive påstående. Enkäterna samlades in i samband med tillsynsbesök.  
 
3.6 Koldioxidmätning 
Koldioxidhalter mättes med TSI VelociCalc 9565 i de undervisningslokaler som omfattades 
av enkätundersökningen. Samtliga mätningar utfördes i slutet av pågående lektioner, ett par 
timmar efter skoldagsstart. Mätaren placerades ca 120 cm över golv i samtliga lokalers yttre 
del för att inte påverkas av elevernas utandningsluft. Koldioxidhalten lästes av efter ca 10 
minuter. Under samtliga mätningar hölls dörrar och fönster stängda. En till två mätningar 
per klassrum utfördes. Vid varje mättillfälle noterades också rumstemperatur, rumsvolym 
samt antalet personer i rummet. Rumsvolymen mättes med Leica Disto A5. 
 
 

4 Resultat 
Följande resultat baseras på tillsynsbesök, enkätsvar från elever samt koldioxidmätningar i 
Norsjöskolan, Nilaskolan, Bastuträsk skola samt Norsjö gymnasium.  Totalt medverkade 148 
elever i enkätundersökningen varav 60 elever kom från Norsjöskolan, 54 elever från 
Nilaskolan, 20 elever från Bastuträsk skola samt 12 elever från Norsjö gymnasium. Den 
största delen, 127 stycken, besvarades av eleverna i årskurserna 2, 4, 8 och år 3 på gymnasiet. 
Av de 148 utlämnade enkäterna besvarades 146 enkäter enligt de givna instruktionerna. Två 
enkätsvar fick plockas bort på grund av att svaren fyllts i på ett felaktigt sätt. 
Koldioxidmätningar utfördes i medverkande årskursers hemklassrum, totalt nio stycken. 
 
4.1 Städning 
4.1.1 Egenkontroll och rutiner i verksamheten 
Samtliga skolor saknade dokumenterad egenkontroll för städning. Vad som enligt avtal skulle 
ingå i städningen samt städschema för skolornas lokaler fanns hos städpersonal samt 
ansvarig för städpersonal men inte hos någon av rektorerna. Rutiner för att ta emot klagomål 
från elever, samt uppföljning av städresultat och eventuella brister, var i samtliga 
skolverksamheter muntligt överenskomna och byggde på muntlig kommunikation. På 
samtliga skolor var kommunikationen mellan ansvariga bristfällig. 
 
Städfrekvens och städmetoder varierade i skolorna vilket visas i tabell 1. Torrmoppning 
användes dock i alla skolor bortsett från Nilaskolan. Torrmoppning var också den vanligaste 
golvstädmetoden framför fuktmoppning och våtmoppning. Torkning av fria horisontella ytor 
utfördes i samtliga skolor en gång i veckan. I samtliga skolors klassrum, korridorer och 
toalettutrymmen utfördes städning dagligen bortsett från Nilaskolans högstadium där 
samtliga lokaler städades tre gånger i veckan. 
 
Tabell 1. Visar hur många gånger per vecka som respektive städmetod används i klassrum. 

Städmetod: 
Norsjöskolan 

gånger/vecka 

Nilaskolan 

gånger/vecka 

Bastuträsk skola 

gånger/vecka 

Norsjö gymnasium 

gånger/vecka 

Torrmoppning 3 0 4 4 

Fuktmoppning 1 
5 (F-6) 

3 (7-9) 
0 0 

Våtmoppning 1 Vid fläckar 1 1 

Torkning av fria ytor (hyllor, 
fönsterbrädor m.m.)  

1 1 1 1 

 
Rutiner för daglig rengöring av tagytor fanns på samtliga grundskolor, dock inte skriftligt. På 
Norsjö gymnasium fanns inga rutiner för rengöring av tagytor utan utfördes, enligt 
städpersonal, då synligt behov fanns. Storstädning utfördes i samtliga skolor en gång per år. 
Textila möbler rengjordes i anslutning till storstädningen. För Norsjöskolan, Bastuträsk skola 
och Norsjö gymnasium fanns inga rutiner för tvätt av textilier, som till exempel gardiner. För 
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Nilaskolan fanns, enligt rektorn, rutin att skicka iväg gardinerna för tvätt en gång per år, 
samtidigt som personal uppgav att gardiner inte tvättats de senaste två åren. På Bastuträsk 
skola fanns i årskurs F-2 en textil golvmatta, för denna saknades rengöringsrutiner. 
 
4.1.2 Tillsynsbesök 
I Norsjöskolan, Bastuträsk skola och Norsjö gymnasium upplevdes städningen av golv synligt 
tillfredsställande, både vad gäller klassrum och korridorer. I Nilaskolan var städningen av 
golven synligt tillfredsställande i årskurserna 2-9, medan lokalerna för fritids och årskurs 1 
var sandiga och i behov av städning. Entrén till fritids och årskurs 1 saknade dörrmatta. 
 
Horisontella ytor som hyllor och fönsterbrädor visade sig vara dammiga på alla grundskolor, 
speciellt i lågstadierna, där öppen förvarning av skolmaterial förekom och ett fåtal fria ytor 
fanns. Högt belägna horisontella ytor var dammiga i samtliga grundskolor. På Norsjö 
gymnasium förekom endast förvaring i stängda skåp. Horisontella ytor, även på hög höjd, 
visade där tillfredsställande städresultat. 
 
I samtliga skolors toalettutrymmen var städningen synligt tillfredsställande bortsett från ett 
flertal toalettutrymmen på Nilaskolans högstadium. Ytskikt som golv och väggar var gamla 
och slitna i flera toalettutrymmen på Nilaskolan samt i ett toalettutrymme på Bastuträsk 
skola, vilket försvårar städningen. I Norsjöskolans lågstadium samt på Bastuträsk skola 
angav flera lärare att problem fanns med att många elever glömmer att spola, samt att 
brådskande och snabba toalettbesök ofta leder till att lärarna behövde agera som ”extra 
städpersonal” för att toaletterna inte ska upplevas som ofräscha och för att samtliga elever 
ska vilja gå på toaletten. På Norsjöskolan var antalet toaletter få vilket, enligt rektor, också 
var ett klagomål från skolans elever. 
 
4.1.3 Lagstiftningens krav och allmänna råd 
Genomgång av verksamheternas egenkontroll och rutiner samt genomförda tillsynsbesök 
visar att samtliga skolor har bristande lagefterlevnad, vilket framgår av tabell 2. 
 
Tabell 2. Visar hur väl skolorna uppfyller miljöbalkens (SFS 1998:808) krav, förordning (SFS 1998:901) om 
verksamhetsutövares egenkontroll, samt om allmänna råd för städning (FoHMFS 2014:19) följs. 

 Norsjöskolan Nilaskolan Bastuträsk skola Norsjö gymnasium 

Kravet på dokumenterad egenkontroll Nej Nej Nej Nej 

Kunskapskravet  Nej Nej Nej Nej 

Kravet på att förebygga, hindra eller 
motverka olägenhet för människors 
hälsa 

Nej Nej Nej Nej 

Daglig städning av golv  Ja 
Ja (F-6) 

Nej (7-9) 
Ja Ja 

Daglig städning av horisontella ytor  Nej Nej Nej Nej 

Daglig städning av toalettutrymmen  Ja 
Ja (F-6) 

Nej (7-9) 
Ja Ja 

Daglig städning av textila möbler  Nej Nej Nej Nej 

Tvätt av gardiner 2-3 gånger/år Nej Nej Nej Nej 

Storstädning 2-3 gånger/år Nej Nej Nej Nej 

Tillfredsställande städresultat vid 
tillsynsbesök: 

    

Golv Ja 
Nej (F-1) 
Ja (2-9) 

Ja Ja 

Horisontella ytor  Nej Nej Nej Ja 

Toalettutrymmen Ja 
Ja (F-6) 

Nej (7-9) 
Ja Ja 
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4.1.4 Enkätundersökning 
Enkätundersökningen visar att de flesta eleverna var nöjda med städningen i sin skola. Av 
samtliga elever valde 86 % av eleverna alternativen ”stämmer ganska bra” eller ”stämmer helt 
och hållet” till påståendet ”Jag tycker att skolans klassrum och korridorer är städade och 
rena”. Till påståendet ”Jag tycker att skolans toaletter är städade och rena” valde 65 % av 
samtliga elever svarsalternativen ”stämmer ganska bra” eller ”stämmer helt och hållet”. 
 
Elevernas upplevelser om städningen av toalettutrymmen skiljde sig dock mellan skolorna, 
enligt figur 1. På Norsjöskolan var mer än hälften av eleverna missnöjda med städningen av 
toalettutrymmen medan den största delen av eleverna på övriga skolor var nöjda. 
 

 
Figur 1. Visar hur eleverna i de olika skolorna besvarat påståendet ”Jag tycker att skolans toaletter är städade 
och rena”. 

 
Elevernas upplevelse om städningen av toalettutrymmen varierade mellan årskurserna, vilket 
framgår av figur 2. Största delen av eleverna i årskurs 2 var missnöjda med städningen av 
toalettutrymmen, samtidigt som största delen av eleverna i övriga årskurser var nöjda. 
 

 
Figur 2. Visar hur eleverna i de olika årskurserna besvarat påståendet ”Jag anser att skolans toaletter är 
städade och rena”. 

 
4.2 Ventilation och luftkvalitet 
4.2.1 Egenkontroll och rutiner i verksamheten 
Samtliga skolor saknade dokumenterad egenkontroll för ventilation. Skriftliga rutiner för 
drift och underhåll av ventilationsanläggningar fanns hos fastighetsansvarig samt 
fastighetsskötare men inte hos någon av rektorerna. Information till rektorerna, gällande 
ventilationsanläggningar och dess funktioner, byggde på muntlig kommunikation. På 
samtliga skolor var denna kommunikation bristfällig. 
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På Norsjöskolan, Nilaskolan och Norsjö gymnasium kände lärare och rektorer till att 
allmänna klagomål från elever på luftkvalitet och ventilation fanns. Samtliga skolor saknade 
dock skriftliga rutiner för att ta emot, åtgärda och följa upp klagomål samt uppmärksammade 
brister. Hur många personer som samtidigt kunde vistas i skolornas lokaler, med avseende 
på ventilationens kapacitet, kände inte någon i skolverksamheterna till. 
 
Samtliga skolor ventilerades med mekaniskt till- och frånluftssystem. I samtliga skolor 
värmdes tilluften till + 18 ºC innan den tillfördes skolans lokaler, ingen kapacitet fanns att 
kyla eventuellt varmare utomhusluft. I samtliga skolor eftersträvades en rumstemperatur på 
+ 21 ºC. På Norsjöskolan, Bastuträsk skola och Norsjö gymnasium var OVK utförd under 
våren 2014. På Nilaskolan skulle OVK genomföras hösten 2014. 
 
4.2.2 Tillsynsbesök 
Omblandande ventilation var i samtliga skolor den huvudsakliga ventilationstypen. 
Nilaskolans och Norsjöskolans klassrum för årskurs 2, var de enda av samtliga besökta 
lokaler som ventilerades med deplacerande ventilation. 
 
4.2.3 Lagstiftningens krav och allmänna råd 
Genomgång av verksamheternas egenkontroll och rutiner samt genomförda tillsynsbesök 
visar att samtliga skolor har bristande lagefterlevnad, vilket framgår av tabell 3. 
 
Tabell 3. Visar hur väl skolorna uppfyller lagstiftningens (SFS 1998:808, SFS 1998:901 och AFS 2009:2) krav 
samt om allmänna råd för ventilation (FoHMFS 2014:18) följs. 

 Norsjöskolan Nilaskolan Bastuträsk skola Norsjö gymnasium 

Kravet på dokumenterad 
egenkontroll 

Nej Nej Nej Nej 

Kunskapskravet Nej Nej Nej Nej 

Kravet på skriftliga rutiner för drift 
och underhåll 

Ja* Ja* Ja* Ja* 

Kravet på att förebygga, hindra eller 
motverka olägenhet för människors 
hälsa  

Nej Nej Nej Nej 

Anpassning av personbelastning 
efter ventilationens kapacitet 

Nej Nej Nej Nej 

Städresultat ventilationsdon  Ja Nej Ja Ja 

* Informationen fanns inte hos rektor. 

 
4.2.4 Koldioxidmätning 
Arbetsmiljöverkets (AFS 2009:2) riktvärde på 1000 ppm överskreds inte i någon av de 
besökta lokalerna vid mättillfället vilket framgår av tabell 4. Den högsta koldioxidhalten 
noterades i årskurs 8 på Norsjöskolan och den lägsta på Norsjö gymnasium. 
 
Tabell 4. Visar koldioxidhalt, rumstemperatur, rumsvolym och personantal i samtliga skolors klassrum 

 CO₂ ppm Temperatur + ºC Rumsvolym m³ Personantal 

Norsjöskolan åk 2 728 23 122 20 

Norsjöskolan åk 4 807 23 200 25 

Norsjöskolan åk 8 873 23 189 25 

Nilaskolan åk 2 660 22 167 16 

Nilaskolan åk 4 864 22 169 23 

Nilaskolan åk 8 831 22 162 20 

Bastuträsk skola åk F-2 650 23 169 22 

Bastuträsk skola åk 3-5 554 24 181 15 

Norsjö gymnasium år 3 541 22 71 7 
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Dörrar till samtliga klassrum på Bastuträsk skola och Norsjöskolan, bortsett från 
Norsjöskolans årskurs 8, stod öppna innan mätningen påbörjades. I årskurs 2 på 
Norsjöskolan utfördes ytterligare en mätning efter 10 minuter vilket visade en koldioxidhalt 
på 875 ppm. I årskurs 2 på Nilaskolan var en tredjedel av klassen frånvarande vid 
mättillfället. I årskurs 8 på Nilaskolan utfördes ytterligare en mätning mitt i lektionssalen 
vilket visade en koldioxidhalt på 926 ppm. Av tabell 4 framgår också att den eftersträvade 
rumstemperaturen överskreds i samtliga klassrum. 
 
4.2.5 Enkätundersökning 
Av samtliga elever angav 69 % att påståendet om trötthet ”stämmer ganska bra” eller 
”stämmer helt och hållet”. I vilken utsträckning eleverna rapporterade trötthet varierade 
mellan skolorna, vilket visas i figur 3. Norsjöskolans elever var de som i störst utsträckning 
rapporterade trötthet medan eleverna på Bastuträsk skola var de som i minst utsträckning 
rapporterade trötthet. 
 

 
Figur 3. Visar hur eleverna i de olika skolorna besvarat påståendet ”Jag känner mig ofta trött när jag är i 
skolan eller när jag kommer hem från skolan”. 

 
Skillnaden mellan elevernas åsikter i de olika årskurserna var mindre, vilket visas i figur 4. I 
samtliga årskurser besvarade 65-76 % av eleverna att de ibland eller ofta känner sig trötta. 
 

 
Figur 4. Visar hur eleverna i de olika årskurserna besvarat påståendet ”Jag känner mig ofta trött när jag är i 
skolan eller när jag kommer hem från skolan”. 
 

I enkätundersökningen angav 73 % av samtliga elever att påståendet om huvudvärk 
”stämmer ganska dåligt” eller ”stämmer inte alls”. Eleverna på Bastuträsk skola och Norsjö 
gymnasium var de som i minst utsträckning rapporterad huvudvärk, vilket visas i figur 5. 
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Figur 5. Visar hur eleverna i de olika skolorna besvarat påståendet ”Jag har ofta huvudvärk när jag är i skolan 
eller när jag kommer hem från skolan”. 

 
Vid jämförelse av elevernas åsikter i de olika årskurserna var eleverna i årskurs 3 på 
gymnasiet de som i lägst utsträckning rapporterade huvudvärk medan årskurs 8 var de som i 
störst utsträckning rapporterade huvudvärk, vilket framgår av figur 6. 
 

 
Figur 6. Visar hur eleverna i de olika årskurserna besvarat påståendet ”Jag har ofta huvudvärk när jag är i 
skolan eller när jag kommer hem från skolan”. 

 
4.3 Ljudmiljö 
4.3.1 Tillsynsbesök 
Vid tillsynen upplevdes höga ljudnivåer i klassrum på Norsjöskolan och Bastuträsk skola 
under pågående lektioner. Höga ljudnivåer upplevdes till största del vara orsakade av 
eleverna själva och påverkades av vilken aktivitet som pågick i klassrummet. Annat störande 
buller från trafik, fastighetsinstallationer eller datautrustning upplevdes inte på någon av de 
besökta skolorna. I Norsjöskolans årskurs 2 och 4 upplevdes ljudnivån som högst. I dessa 
klasser var den höga ljudnivån orsakad av elevernas samtalston. På Norsjöskolans 
högstadium förekom störande buller främst från aktiviteter i intilliggande klassrum. I 
Bastuträsk skola hade eleverna bänkar med lock vilka, enligt flera lärare, orsakade höga 
ljudnivåer i form av smällar då locken stängdes vilket också kunde noteras vid 
tillsynsbesöket. I övrigt fördes på Bastuträsk skola en relativt låg samtalston och arbetsron 
kunde till största del anses tillfredsställande. Ljudnivåerna upplevdes generellt högre i 
grundskolornas låg- och mellanstadium i jämförelse med grundskolornas högstadium. 
Ljudnivåerna i korridorer upplevdes på samtliga skolor högre än i klassrummen, detta 
påtalades också av flera lärare på samtliga skolor. Ljudmiljön på Nilaskolan och Norsjö 
gymnasium upplevdes tillfredsställande i både klassrum och korridorer. 
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Samtliga besökta klassrum hade bullerabsorbenter i taket. I Bastuträsk skola, samt 
Nilaskolans årskurs 4 och 8, var klassrummen renoverade och nya bullerabsorbenter 
uppsatta. Nilaskolans årskurs 4 och 8 hade speciellt utformade akustiktak. 
 
4.3.2 Lagstiftningens krav 
Iakttagelser vid genomförda tillsynsbesök indikerar att Norsjöskolan och Bastuträsk skola 
har brister i arbetsmiljön vad gäller ljudmiljö, vilket framgår av tabell 5. 
 
Tabell 5. Visar hur väl skolorna uppfyller lagstiftningens (SFS 1998:808, AFS 2009:02, SFS 2010:800) krav. 

 Norsjöskolan Nilaskolan Bastuträsk skola Norsjö gymnasium 

God ljudmiljö (upplevd ljudnivå 
vid tillsynsbesök) 

Nej Ja Ja* Ja 

Åtgärder för förbättring av 
ljudmiljön 

Ja Ja Ja Ja 

* Höga ljudnivåer orsakades av bänklock vilka öppnades och stängdes under lektionen. 

 
4.3.3 Enkätundersökning 
Den största delen av samtliga elever i enkätundersökningen var nöjd med både ljudnivåer 
och arbetsro samt möjligheten att höra vad läraren säger i klassrummet. Till påståendet ”Jag 
tycker att ljudnivån i klassrummet är bra och ger mig arbetsro” valde 56 % av samtliga elever 
svarsalternativen ”stämmer ganska bra” eller ”stämmer helt och hållet”. Till påståendet 
”Under lektionen kan jag tydligt höra vad läraren säger” valde 87 % av samtliga elever 
svarsalternativen ”stämmer ganska bra” eller ”stämmer helt och hållet”. 
 
Elevernas upplevelser om ljudmiljön i klassrummet skiljde sig mellan skolorna. På 
Norsjöskolan upplevde den största delen (70 %) av eleverna att ljudnivå och arbetsro i 
klassrummet inte var tillfredsställande vilket framgår av figur 7. 32 % av eleverna på 
Nilaskolan, 20 % av eleverna på Bastuträsk skola samt 8 % av eleverna på Norsjö gymnasium 
upplevde att ljudmiljö och arbetsro inte var tillfredsställande. 
 

 
Figur 7. Visar hur eleverna i de olika skolorna besvarat påståendet ”Jag tycker att ljudnivån i klassrummet är 
bra och ger mig arbetsro”. 

 
Elevernas upplevelser om ljudmiljön i klassrummet skiljde sig också mellan årskurserna. I 
årskurs 2 upplevde 66 % av eleverna att ljudmiljö och arbetsro inte var tillfredsställande 
vilket framgår av figur 8. I övriga årskurser var största delen av eleverna nöjd med 
ljudmiljön. I årskurs 4 upplevde dock 49 % av eleverna att ljudmiljö och arbetsro inte var 
tillfredsställande. Av gymnasieeleverna var samtliga nöjda med ljudmiljön. 
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Figur 8. Visar hur eleverna i de olika årskurserna besvarat påståendet ”Jag tycker att ljudnivån i klassrummet 
är bra och ger mig arbetsro”. 

 
Elevernas upplevelse om möjligheten att höra vad läraren säger under lektionen visade sig 
skilja mellan grundskolorna och gymnasieskolan, vilket visas i figur 9. 
 

 
Figur 9. Visar hur eleverna i de olika skolorna besvarat påståendet ”Under lektionen kan jag tydligt höra vad 
läraren säger”. 

 
Elevernas svar på påståendet om möjligheten att höra vad läraren säger skiljde sig också 
mellan årskurserna, vilket framgår av figur 10. 
 

 
Figur 10. Visar hur eleverna i de olika årskurserna besvarat påståendet ”Under lektionen kan jag tydligt höra 
vad läraren säger”. 
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4.4 Belysning och ljusinsläpp 
4.4.1 Tillsynsbesök 
Belysningen var i samtliga skolor i form allmänbelysning med lysrörsarmaturer som 
ljuskälla. I Bastuträsk skola och på Norsjö gymnasium var lysrören i samtliga klassrum av 
högfrekvent sort. Även Nilaskolans årskurs 4 och 8 samt Norsjöskolans årskurs 8, hade lysrör 
av högfrekvent sort. I klassrummen på Bastuträsk skola var belysningsarmaturerna placerade 
i två centrerade rader i taket, ljusstyrkan var inte tillfredsställande i rummens yttre delar, 
vilket också påtalades av skolpersonal. I Nilaskolans årskurs 2 upplevdes ljusstyrkan inte 
tillfredsställande, vilket även där angavs av skolpersonal. I samtliga skolor fanns möjlighet 
till utblick och mängden inkommande dagsljus upplevdes tillfredsställande. 
 
4.4.2 Lagstiftning och allmänna råd 
Iakttagelser vid genomförda tillsynsbesök indikerar att Bastuträsk skola samt årskurs 2 på 
Nilaskolan inte uppfyllde lagstiftningens krav på belysning, vilket framgår av tabell 6. 
Samtliga skolor kunde anses uppfylla lagstiftningens krav på dagsljus och möjlighet till 
utblick. 
 
Tabell 6. Visar hur väl samtliga skolor uppfyller lagstiftningens (SFS 1998:808 och AFS 2009:2) krav samt om 
allmänna råd (AFS 2009:2) följs vad gäller belysning och ljusinsläpp. 

 Norsjöskolan Nilaskolan Bastuträsk skola Norsjö gymnasium 

Kravet på tillfredsställande 
ljusstyrka (upplevd ljusstyrka 
vid tillsynsbesök) 

Ja 
Nej (2) 

Ja (4 & 8) 
Nej Ja 

 Kravet på jämnt fördelad 
belysning/ anpassning till 
arbetsplatser 

Ja Ja Nej Ja 

Kravet på insläpp av dagsljus 
och möjlighet till utblick 

Ja Ja Ja Ja 

 
4.4.3 Enkätundersökning 
Den största delen (93 %) av samtliga elever i enkätundersökningen svarade att de var nöjda 
med belysningens placering samt med ljusstyrkan i klassrummet, vilket framgår av figur 11 
och 12. Endast grundskoleeleverna valde alternativen ”stämmer ganska dåligt” eller 
”stämmer inte alls”. 
 

 
Figur 11. Visar hur eleverna på de olika skolorna besvarat påståendet ”Jag tycker att lamporna i klassrummet 
är bra placerade och lyser tillräckligt mycket”. 
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Figur 12. Visar hur eleverna i de olika årskurserna besvarat påståendet ”Jag tycket att lamporna i klassrummet 
är bra placerade och lyser tillräckligt mycket”. 
 
Den största delen (93 %) eleverna i undersökningen ansåg att de tydligt kunde se vad läraren 
skriver på tavlan. På samtliga skolor och i samtliga årskurser svarade den största delen av 
eleverna att påståendet ”stämmer ganska bra” eller ”stämmer helt och hållet”. 
 
 

5 Diskussion 
5.1 Material- och metodanalys 
5.1.1 Tillsynsbesök 
Tillsynen gav en god förutsättning att se hur skolverksamheterna fungerade i praktiken och 
samtidigt möjlighet att ställa frågor till såväl rektorer som lärare, fastighetsskötare, 
skyddsombud och städerskor. Tillsynen var också den viktigaste metoden för bedömning av 
städresultat samt iakttagelser av elevernas arbetsmiljö vilket var av betydelse för att kunna 
besvara frågeställningarna 1, 2, 4, 5 och 6. Då en stor del av hälsoskyddet bygger på 
bedömning om risk för olägenhet för människors hälsa föreligger, har det i studiens 
genomförande vart till stor fördel att kunna genomföra tillsynsbesök tillsammans med 
erfaren miljö- och hälsoskyddsinspektör. 
 
5.1.2 Enkätundersökning 
Enkäterna delades ut och samlades in av skolpersonal under pågående lektioner vilket 
innebar en hög svarsfrekvens. Enkätundersökningen gav därmed en god inblick i elevernas 
upplevelse av valda fokusområden samt möjlighet att besvara frågeställningarna 3 och 4. 
Enkäten delades ut till totalt 148 elever varav 146 svar kunde användas i 
resultatsammanställningen. Av dessa gick 125 elever i de utvalda årskurserna 2, 4, 8 och år 3 
på gymnasiet. I de klasser som enkäten delades ut ingår fler elever men sjukdom, annan 
ledighet eller begränsningar i språket medförde att dessa inte hade möjlighet att delta i 
undersökningen och därmed utgör att bortfall i studien. 
 
Bastuträsk skola hade totalt 10 elever i årskurserna 2 och 4. För att få en så representativ bild 
som möjligt av vad eleverna på Bastuträsk skola hade för åsikter om inomhus- och 
arbetsmiljön, inkluderas samtliga elever i årskurs 1-5 i enkätundersökningen. Den klass på 
Norsjö gymnasium som ingick i enkätundersökningen bestod av totalt fem elever och för att 
få en mer representativ bild inkluderades därför ytterligare en gymnasieklass i 
undersökningen. 
 
Att skapa en enkät anpassad till samtliga årskurser innebar vissa svårigheter. Då de yngsta 
deltagarna var 7 år samtidigt som de äldsta var 18 år blev den största utmaningen att ställa få 
och lättbegripliga frågor med tillhörande svarsalternativ som utan svårigheter skulle kunna 
besvaras av alla deltagare. Samtidigt var syftet med enkätundersökningen att resultatet från 
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denna skulle kopplas till tillsynsresultat och koldioxidmätningar, detta innebar svårigheter i 
att med så få frågor som möjligt skapa en enkät som täckte in examensarbetets samtliga 
delar. Av enkätsvaren uteslöts två från sammanställningen på grund av att flera 
svarsalternativ kryssats för, detta innebar vidare att 1,35 % av enkätsvaren räknades bort. 
Från lärare i årskurs 2 kom indikationer på att vissa elever upplevt svarsalternativen som 
svåra, samtidigt var de ”felaktigt” förkryssade enkäterna besvarade av elever i årskurs 4 och 
8. Förklaringen till att två enkäter kryssats i felaktigt är därmed inte att frågor och 
svarsalternativ var för svåra för årskurs 2. Samtliga lärare i lågstadiet angav att de 
tillsammans med eleverna gått igenom frågorna och svarsalternativen så att eleverna i största 
möjliga utsträckning kunde besvara frågan utifrån vad de verkligen tyckte. Samtliga 
enkätsvar bör därför kunna anses som representativa för samtliga årskurser. 
 
5.1.3 Koldioxidmätning 
Då koldioxidhalten är en av flera faktorer som påverkar luftens kvalitet bör flera faktorer 
vägas in för att få en så representativ bild som möjligt. Enligt Arbetsmiljöverket (AFS 
2009:2) kan en koldioxidhalt på under 1 000 ppm inte heller ses som en garanti att 
luftkvalitén är tillfredsställande, då faktorer som temperatur och förekomst av luftburna 
partiklar påverkar upplevelsen av luftkvalitén. I den här studien, kan därför koldioxidhalten 
mer indikera ventilationens kapacitet att omsätta luften än vad den indikerar luftens 
egentliga kvalitet. Simoni et al. (2010) kunde i sin studie dock visa ett samband mellan 
koncentrationen av koldioxid och förekomst av partiklar (PM10), vilket bör beaktas. 
 
Vidare mättes koldioxidhalten under en relativt kort tid. Det visade sig också att 
koldioxidhalten snabbt sjönk då en dörr till klassrummet öppnades. Vid flera mättillfällen 
stod dörren till klassrummet öppen innan mätningen påbörjades vilket bör ha påverkat 
resultatet till en lägre koncentration än om dörren hade vart stängd. I Norsjöskolans årskurs 
2 visade den första mätningen (efter 10 min) ett resultat på 728 ppm, den andra mätningen 
efter ytterligare 10 minuter visade ett resultat på 875 ppm. Ökningen på cirka 145 ppm på 10 
minuter visar att en öppen dörr har stor betydelse för det slutliga resultatet. Ökningen 
indikerar också att koldioxidhalten i klassrummen kan vara högre än de värden som 
presenteras i tabell 4 om dörrar och fönster till lokalerna hålls stängda under längre perioder. 
För att uppnå ett så representativt resultat som möjligt bör därför mätning utföras under en 
längre tid då fönster och dörrar hålls stängda, för att med större säkerhet kunna bedöma 
ventilationens kapacitet samt luftens kvalitet. 
 
I Nilaskolans årskurs 2 var en tredjedel av eleverna frånvarande vid mättillfället vilket 
innebär att resultatet inte är representativt för den personbelastning som normalt 
förekommer i lokalen. Samtliga koldioxidvärden presenterade i tabell 4, är vidare resultat 
från mätning i respektive klassrums utkant. Vid ett tillfälle kunde mätaren också placeras 
mitt i lektionssalen vilket resulterade i att koldioxidhalten ökade med drygt 100 ppm. Detta 
indikerar att koldioxidhalten mitt i klassrummet där eleverna vistas kan vara högre än de 
värden som presenteras i tabell 4. 
 
5.2 Efterlevnad av lagkrav 
5.2.1 Miljöbalkens krav på städning och ventilation 
Genomgång av skriftliga rutiner och egenkontroll under genomförda tillsynsbesök visar att 
samtliga skolverksamheters brist, vad gäller städning och ventilation, i större utsträckning 
kan anses ligga i avsaknad av skriftliga rutiner än i själva utförandet av städningen samt 
ventilationsanläggningens underhåll och drift. Avsaknad dokumenterad egenkontroll innebär 
också att skolverksamheterna inte uppfyller miljöbalkens (SFS 1998:808) krav på att 
förebygga, hindra och motverka att verksamheten riskerar att orsaka olägenhet för 
människors hälsa, samt förordning (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. 
 
Vad gäller städfrekvensen fanns på samtliga skolor ett behov av att utöka denna på ett flertal 
områden så att Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:19) följs och risk för 
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olägenhet, enligt miljöbalken (SFS 1998:808), därmed undviks. I de lokaler som städning av 
golv utfördes dagligen kunde städresultatet anses tillfredsställande bortsett från Nilaskolans 
fritids och årskurs 1. Anledningen till att städresultatet av golven där inte kunde anses 
tillfredsställande bör kopplas till att tillhörande entré helt saknade dörrmatta och möjlighet 
till avskrapning av smutsiga skor. I Nilaskolans högstadie utfördes städning tre gånger i 
veckan. Vid tillsynsbesöket visade sig där golven ändå synligt tillfredsställande rena. 
Anledningen till tillfredsställande städresultat, trots den låga städfrekvensen, skulle kunna 
vara att lokalerna städats den dag då tillsynsbesöket utfördes. Vilken dag som lokalen senast 
var städad var dock oklart. I en lokal där flera personer vistas samtidigt ökar förekomsten av 
partiklar som PM10 (Lin och Peng 2010). Stora partiklar (PM10) har också visat sig förekomma 
i högre halter inomhus än utomhus vilket innebär att människan är den största 
föroreningskällan (Simoni et al. 2010). Enligt Simoni et al. (2010) kan även låga 
koncentrationer av inomhusluftföroreningar ge biologiska effekter om exponeringen är 
ihållande, vilket ytterligare styrker vikten av daglig städning. Då miljöbalken (SFS 1998:808) 
ställer krav på att risk för olägenhet ska förhindras och förebyggas, samt att 
Folkhälsomyndigheten (FoHMFS 2014:19) rekommenderar daglig städning av skolors 
lokaler, kan städfrekvensen i Nilaskolans högstadium därmed inte anses tillfredsställande 
trots att undervisningslokalerna vid tillsynstillfället kunde anses som synligt 
tillfredsställande rena. 
 
För bedömning av städmetoder finns stödet i miljöbalken (SFS 1998:808) 9 kap. 3 § om 
olägenhet för människors hälsa, samt i 2 kap 3 § om försiktighetsprincipen och val av bästa 
möjliga teknik. För att hålla nere koncentrationen av allergener har fuktmoppning visat sig 
effektivare än torrmoppning (Tranter 2005). För minskning av damm har också 
fuktmoppnigen visat sig mer effektiv (Smedje och Norbäck 2001). Enligt Tranter (2005) är 
en kombination av torrmoppning och fuktmoppning bättre än metoderna var och en för sig. 
Samtidigt har städfrekvensen större betydelse än användning av speciella metoder (Tranter 
2005). Detta styrker ytterligare att städfrekvensen av golv på Nilaskolans högstadium inte 
kan anses tillfredsställande. Bästa möjliga teknik vad gäller städmetod för golv bör kunna 
anses vara en kombination av torr- och fuktmoppning vilket utförs i samtliga skolor, bortsett 
från Nilaskolan. Städmetoderna som används i de olika skolorna bör kunna anses som 
tillfredsställande, dock bör hänsyn tas till om allergiska eller andra överkänsliga personer 
vistas i lokalen samt om risk för ökade besvär hos dessa personer finns och städmetoderna 
därmed behöver kompletteras i större utsträckning. 
 
För tillämpningen av miljöbalken (SFS 1998:808) 9 kap. 3 § rekommenderar 
Folkhälsomyndigheten (FoHMFS 2014:19) att städning av toalettutrymmen bör ske minst en 
gång om dagen. Att flertalet toalettutrymmen på Nilaskolans högstadium inte kunde anses 
tillfredsställande rena motiverar ytterligare att städning av toalettutrymmen ska utföras 
dagligen. Enligt Lundblad och Hellström (2005) kan ej tillfredsställande toalettutrymmen 
bidra till att elever undviker att gå på toaletten, vilket i sin tur kan orsaka hälsobesvär. För att 
uppfylla 9 kap. 3 § miljöbalken (SFS 1998:808), kan därför ett krav på daglig städning av 
toalettutrymmen anses befogat. Vidare visade sig antalet toaletter på Norsjöskolan vara få 
vilket bidrar till att belastningen på befintliga toaletter är hög och att risk för olägenhet ökar. 
 
Folkhälsomyndighetens (FoHMFS 2014:19) råd om daglig städning av fria ytor och textila 
möbler, tvätt av gardiner två till tre gånger per år samt storstädning två till tre gånger per år 
följdes inte på någon av skolorna. Flera tidigare studier styrker dock att 
Folkhälsomyndighetens råd bör följas för att risk för olägenhet ska förebyggas. Som tidigare 
nämnts fungerar damm som en reservoar för partiklar och allergener vilka riskerar att 
ständigt återkontaminera rumsluften. Enligt Tranter (2005) samt Smedje och Norbäck 
(2001) har klassrum med öppen hyllförvaring högre halter av allergener i damm än de 
klassrum som hade förvaring i stängda skåp. Kontinuerlig städning har visat att 
koncentrationen av damm, partiklar och allergener minskar (Tranter 2005). En studie av 
Smedje et al. (1997) visade att antalet astmatiker var högre i skolor där öppen hyllförvaring 
förekom i stor utsträckning. En av förklaringarna till varför horisontella ytor på Norsjö 
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gymnasium kunde anses tillfredsställande rena samtidigt som grundskolornas horisontella 
ytor inte kunde göra det, skulle kunna vara att skolmaterial helt och hållet förvarades i 
stängda skåp i gymnasieskolan och att städbarheten därför ökade samtidigt som 
dammsamlande ytor eliminerades. Ytterligare en förklaring skulle kunna vara att 
storstädningen på Norsjö gymnasium var mer nyligt utförd. I samtliga grundskolor finns två 
typer av brister kopplade till städning av horisontella ytor för att förebygga och motverka risk 
för olägenhet för människors hälsa. Städbarheten tillsammans med städfrekvensen, 
inkluderat storstädning, bidrar båda till ett ej tillfredsställande städresultat, och för personer 
med astma, allergi och annan överkänslighet skulle detta kunna innebära en olägenhet. 
Studier av Smedje och Norbäck (2001) samt Tranter (2005) har visat att bord, stolar och 
andra möbler i klassrum har högre koncentrationer av allergener än klassrummens golv. Då 
horisontella ytor i grundskolornas lokaler inte kunde anses tillfredsställande rena, samt att 
grundlig rengöring av möbler, som bänkar och stolar utförs vid storstädning, bör det anses 
motiverat att storstädning av skolornas lokaler ska utföras två till tre gånger per år. 
Frekvensen av storstädning på Norsjö gymnasium bör även den ökas för att förebygga och 
förhindra olägenhet för människors hälsa vilket krävs enligt miljöbalken (SFS 1998:808). 
 
Textila material är dammsamlande och har visat sig innehålla högre koncentrationer av 
allergener än golvdammet (Tranter 2005). I klassrum där gardinerna tvättas minst en gång 
per år har koncentrationen av allergener i lokalen visat sig vara lägre (Smedje och Norbäck 
2001). Då skolors lokaler ska vara anpassade även för allergiska samt andra överkänsliga 
personer, kan den nuvarande frekvensen för städning av textil inredning samt avsaknad rutin 
för gardintvätt, inte anses tillfredsställande i någon av skolorna vad gäller att förebygga och 
förhindra risk för olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken (SFS 1998:808). 
 
5.2.2 Arbetsmiljölagstiftningens krav på luftkvalitet, ljudmiljö och belysning 
Samtliga skolor, bortsett från Nilaskolan, hade en godkänd OVK genomförd under 2014. På 
Nilaskolan skulle OVK genomföras under hösten 2014. En godkänd OVK innebär dock inte 
några garantier för inomhusluftens kvalitet. Detta på grund av att inomhusluften, som 
tidigare nämnts, påverkas av flera faktorer som exempelvis förekomst av damm och andra 
föroreningar samt att en utförd OVK endast innebär att ventilationens funktion kontrolleras 
utefter de funktionskrav som fanns då den installerades. Enligt Socialstyrelsen (2013) 
garanterar inte heller en godkänd OVK att Arbetsmiljöverkets (AFS 2009:2) krav på 
luftomsättning uppfylls. Resultatet från koldioxidmätningarna indikerar att luftomsättningen 
i flera lokaler inte fungerar tillfredsställande. En av orsakerna till detta skulle kunna vara att 
omblandande ventilationsdon används i stor utsträckning. Omblandande ventilation har i 
studier av Kosonen och Tan (2004) samt Smedje et al. (2011) visat sig vara mindre effektiva 
än deplacerande ventilation vad gäller luftomsättning och reducering av koldioxid. Även i 
den här studien visade sig koldioxidhalterna vara lägre i de klassrum som deplacerande 
ventilationsdon användes. Då ventilationsaggregaten på samtliga skolor inte har kapaciteten 
att kyla eventuellt för varm utomhusluft finns risken under varma perioder att varm tilluft, 
från omblandande ventilationsdon, placerar sig uppe vid taket och att omsättning av 
rumsluften inte sker i tillfredsställande utsträckning. Ytterligare en orsak till att tillräcklig 
omblandning inte sker skulle kunna vara att tilluftsflödet är för lågt så att den tillsatta luften 
inte blandar sig med den befintliga rumsluften. Den något höga rumstemperaturen i flera 
klassrum indikerar också att luftomsättningen inte fungerar tillfredsställande. Vidare kan, 
enligt Folkhälsomyndigheten (2013), höga temperaturer bidra till att luftens kvalitet inte 
upplevs tillfredsställande. Arbetsmiljölagstiftningen (AFS 2009:2) ställer krav på att 
ventilationsanläggningen ska kontrolleras och underhållas regelbundet vilket uppfylls av 
samtliga skolor genom regelbundet utförda OVK samt enligt de skriftliga rutiner som fanns 
för drift och underhåll. Detta innebär vidare att arbetsmiljölagstiftningens (AFS 2009:2) krav 
kan anses uppfyllda vad gäller drift, underhåll och kontroll, samtidigt som miljöbalkens (SFS 
1998:808) krav på dessa områden inte kan anses uppfyllda. 
 
Till en lokal ska uteluft tillföras i tillräcklig mängd och luftens kvalitet ska vara 
tillfredsställande i vistelsezonen (AFS 2009:2). För att kunna uppfylla detta krav krävs att 
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lokalernas personbelastning samt användning anpassas efter ventilationens kapacitet. I 
samtliga skolor saknades vetskap om hur många personer som tillsammans kunde vistas i 
lokalerna, vilket innebär att oklarheter finns i om tilluftsflödet är tillräckligt i förhållande till 
behovet. Som indikation på om luftomsättningen och luftkvalitén i skolornas lokaler är 
tillfredsställande samt för bedömning om risk för olägenhet föreligger, kan de 
koldioxidvärden som presenteras i tabell 4 användas. Samtliga mätvärden visar att riktvärdet 
på 1 000 ppm inte överskrids i någon av lokalerna. Dessa mätvärden bör, som tidigare 
nämnts, dock enbart ses som en indikation. Hänsyn bör också tas till att tidigare studier har 
visat att medianvärdet för koldioxid steg med 27 % under vinterperioden i jämförelse med 
sommarperioden (Gaihre et al. 2014). Detta innebär att koldioxidhalten skulle kunna vara 
högre under vinterhalvåret än de värden som presenteras i tabell 4. En mätning under en 
längre period skulle också kunna resultera i högre koldioxidhalter i klassrummen. Att 
koldioxidhalten skulle kunna vara högre vid mätning under andra förhållanden innebär en 
risk att koldioxidhalten i flera klassrum överskrider riktvärdet på 1 000 ppm. För bedömning 
av om arbetsmiljölagstiftningen följs samt om risk för olägenhet, enligt miljöbalken (SFS 
1998:808), föreligger bör därför ytterligare mätningar av koldioxidhalt samt även mätning av 
tilluftflöde utföras. 
 
På Norsjöskolan och Bastuträsk skola kunde höga ljudnivåer konstateras och med egna 
iakttagelser som grund går det inte att bedöma om arbetsmiljölagstiftningens (AFS 2009:2) 
krav på ljudnivåer uppfylls. På Norsjöskolan bör ändå resultat från enkätundersökningen 
samt tillsynsbesöket kunna anses som tillräckligt för bedömning att ljudnivån inte är 
tillfredsställande. Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) samt skollagens (SFS 2010:800) krav 
kan därmed inte anses vara uppfyllda. Kravet att arbetsplatsen ska vara utformad med 
hänsyn till ljudegenskaper och bullerkällor (AFS 2009:2) kan till största del anses som 
uppfyllt då samtliga besökta undervisningslokaler hade ljudabsorbenter i tak. Två av 
klassrummen på Nilaskolan hade även specifikt utformade akustiktak, i dessa klassrum 
upplevdes ljudmiljön tillfredsställande. Då relativt många elever i flera klasser angett att 
ljudmiljön inte är tillfredsställande, kan dock anses att ytterligare åtgärder skulle kunna 
vidtas för att förbättra ljudmiljön i de flesta klassrummen. Med koppling till miljöbalken 
(SFS 1998:808) och kravet på att förebygga och förhindra risk för olägenhet samt att tidigare 
studier visat att en ej tillfredsställande ljudmiljö kan orsaka ohälsa och även påverka 
inlärning och prestation, är åtgärder för förbättring av ljudmiljön i dessa lokaler av ännu 
större vikt. 
 
En av förklaringarna till att arbetsmiljölagstiftningens krav på belysning i Bastuträsk skola 
inte kan anses som uppfylld är att belysningens placering inte medgav tillräcklig ljusstyrka i 
hela klassrummen, detta trots att belysningsarmaturerna relativt nyligen bytts ut. Att 
ljusstyrkan i årskurs 2 på Nilaskolan inte kunde anses tillfredsställande skulle kunna bero på 
att denna lokal hade lysrör av en äldre modell. Trots att tillsynsbesöket genomfördes under 
en relativt ljus tid på året (september) ansågs ljusstyrkan i dessa lokaler inte 
tillfredsställande. Med detta resultat bör ett antagande kunna göras att ljusstyrkan under den 
mörkare delen av året är än mindre tillfredsställande. Med koppling till miljöbalkens (SFS 
1998:808) krav på att förebygga och förhindra risk för olägenhet samt att tidigare studier 
visat att en ej tillfredsställande belysning kan orsaka ohälsa, är åtgärder för förbättring av 
ljusstyrkan i dessa lokaler av ännu större vikt. Kravet på möjlighet till utblick samt insläpp av 
dagsljus (AFS 2009:2) kunde där emot anses som uppfyllt i samtliga besökta klassrum. 
 
5.3 Elevernas åsikter om inomhus- och arbetsmiljö 
Enkätundersökningen visar att elevernas åsikter om skolornas inomhus- och arbetsmiljö 
skiljer sig både mellan skolorna samt mellan årskurserna. Sammanställningen visar att 35 % 
av eleverna inte var nöjda med städningen av toalettutrymmen. De elever som i störst 
utsträckning var missnöjda med städningen av toalettutrymmen var eleverna i årskurs 2 
vilket var tvärt emot det förväntade resultatet. En studie (Lundblad och Hellström 2005) har 
visat att elevers negativa inställning till offentliga toaletter ökar med åldern, detta resultat 
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förväntades även i den här studien. Lundblad och Hellström (2005) har i sin studie också 
visat att äldre elever i större utsträckning väljer att undvika toalettbesök i offentliga miljöer. 
Förklaringarna till att resultatet i den här studien skiljer sig från den tidigare studien skulle 
kunna vara att belastningen på högstadiets toaletter är lägre vilket i sin tur kan bidra till att 
toaletterna hålls tillfredsställande rena under hela skoldagen. Ytterligare en förklaring skulle 
kunna vara att elever i de yngre åldrarna är mindre noga med att spola, torka bort eventuella 
urinrester på toalettsitsen samt tvätta händerna, vilket också påtalats av flera lärare som ett 
problem på Norsjöskolan och Bastuträsk skola. 
 
Att skapa enkätfrågor om luftens kvalitet som skulle vara lätta att förstå för samtliga 
årskurser innebar svårigheter. Av den anledningen valdes att ställa frågor om förekommande 
trötthet och huvudvärk. Detta är dock symptom som kan kopplas till alla miljöfaktorer som 
tas upp i denna studie vilket vidare innebär att dessa inte är enbart kopplade till just luftens 
kvalitet och ventilationens funktion. Av den anledningen är det svårt att i den här studien 
avgöra om enkätundersökningens resultat på hög förekomst av trötthet kan bero på luftens 
kvalitet, andra miljöfaktorer eller om den rapporterade tröttheten beror på helt andra saker 
som för lite nattsömn, kostvanor eller att skolan upplevs tråkig. 
 
Då många elever i grundskolan angett att ljudnivåerna i klassrummet inte är 
tillfredsställande skulle den rapporterade tröttheten delvis kunna kopplas till detta. Att 
ljudnivån inte är tillfredsställande kan också anses som orsaken till att elever angett att de 
finns svårigheter i att höra vad läraren säger under lektionen. Detta gällde dock inte för 
Norsjö gymnasium där de flesta eleverna var nöjda med ljudmiljön i klassrummet. 
 
Den största delen av eleverna var nöjda med belysningens placering, ljusstyrkan samt 
möjligheten att se vad läraren skriver på tavlan. Orsaker till att ett fåtal elever ändå angav att 
dessa arbetsmiljöfaktorer inte var tillfredsställande skulle kunna vara att bländning från 
belysning eller solinstrålning förekommer på ett fåtal skolbänkar, samt att ljusstyrkan inte är 
tillfredsställande i klassrummens alla delar. 
 
5.3.1 Likheter och skillnader mellan elevernas åsikter och resultat från faktiska 
tillsynsbesök och mätningar 
För de flesta tillsynsområden fanns likheter mellan bedömningen vid tillsynsbesök samt hur 
majoriteten av eleverna svarat i enkätundersökningen. Utifrån de resultat som framkommit i 
denna studie visas en sammanställning i tabell 7. 
 
Tabell 7. Visar bedömningsresultat från tillsynsbesök samt hur majoriteten av eleverna på de olika skolorna 
svarat på påståenden att städning, ljudnivåer och belysning är tillfredsställande. 

 
Norsjöskolan Nilaskolan Bastuträsk skola Norsjö gymnasium 

Tillsyn Elever Tillsyn Elever Tillsyn Elever Tillsyn Elever 

Tillfredsställande 
städning av klassrum 
& korridorer 

Ja* Ja 
Nej (F-1) 
Ja* (2-9) 

Ja Ja* Ja Ja Ja 

Tillfredsställande 
städning av toaletter 

Ja Nej 
Ja (F-6) 

Nej (7-9) 
Ja Ja Ja Ja Ja 

Tillfredsställande 
ljudnivå i klassrummet 

Nej Nej Ja  Ja Ja** Ja Ja Ja 

Tillfredsställande 
ljusstyrka & 
belysningens placering 

Ja Ja 
Nej (2) 

Ja (4 & 8) 
Ja Nej Ja Ja Ja 

* Horisontella ytor där förvaring av skolmaterial förekom samt högt belägna horisontella ytor kunde inte anses 
tillfredsställande rena. 
** Höga ljudnivåer orsakades av bänklock som öppnades och stängdes under lektionen. 

 
De skillnader som fanns gällde främst städning av toalettutrymmen på Norsjöskolan samt 
belysningens placering och ljusstyrka på Bastuträsk skola och i Nilaskolans årskurs 2. På 
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Norsjöskolan kunde både resultat från enkätundersökningen samt iakttagelser vid 
tillsynsbesöket visa att ljudmiljön inte var tillfredsställande. Trots att de flesta eleverna i 
övrigt angett att inomhus- och arbetsmiljön är tillfredsställande i skolan har ändå relativt 
många elever i grundskolorna angett att toaletter inte upplevs tillfredsställande rena och att 
ljudnivåerna i klassrummen inte ger tillräcklig arbetsro. 
 
Skillnaden mellan elevers åsikter och resultaten från tillsynsbesök vad gäller toaletter kan 
bero på den tid som förflutit mellan senaste utförd städning och tillsynsbesöket samt att flera 
av Nilaskolans toaletter och en toalett på Bastuträsk skola hade slitna ytskikt som golv och 
väggar, något som kan bidra till att toalettutrymmet i mindre utsträckning upplevs 
tillfredsställande rent. Att Norsjöskolan hade få toaletter bidrar till hög belastning vilken kan 
kräva högre städfrekvens för att toalettutrymmet ska vara tillfredsställande rent en hel dag. 
 
Samtidigt som flera elever angav att ljudmiljön inte var tillfredsställande visade iakttagelser 
vid tillsynsbesök, bortsett från Norsjöskolan, på en tillfredsställande ljudmiljö. Anledningen 
till skillnaden mellan elevernas åsikter samt iakttagelserna vid tillsynsbesöket kan vara 
orsakade av att elevernas ljudnivå sjönk då två, för eleverna, främmande personer vistades i 
lokalen. 
 
En av orsakerna till skillnaden mellan elevernas åsikter och noteringarna vid tillsynsbesöket 
vad gäller belysning på Bastuträsk skola och i Nilaskolans årskurs 2, skulle kunna vara att 
enkätundersökningen utfördes under en ljus tid på året då denna brist inte uppmärksammas 
så tydligt. Ytterligare en orsak skulle kunna vara svårigheten att visuellt bedöma om 
ljusstyrkan är tillfredsställande för arbetsuppgifterna. Av den anledningen skulle det vara av 
ännu större vikt att bedömningen av belysningen baseras på mätningar i stället för elevernas 
egna upplevelser. 
 
Att den största delen av eleverna svarade att de ofta eller ibland upplevde trötthet kan vara en 
indikation på att luftens kvalitet inte är tillfredsställande även om utförda 
koldioxidmätningar visade att riktvärdet på 1 000 ppm inte överskreds. Exempelvis var 
eleverna på Norsjöskolan de som i störst utsträckning rapporterade trötthet och huvudvärk 
samtidigt som koldioxidhalterna vid tillsynsbesöket där visade sig vara relativt höga. Även på 
Nilaskolan fanns koppling mellan trötthet, huvudvärk och koldioxidhalter. På Norsjöskolan 
och Nilaskolan skulle trötthet och huvudvärk därför delvis kunna bero på luftens kvalitet. På 
Norsjö gymnasium rapporterades också trötthet i stor utsträckning samtidigt som 
koldioxidhalten där var som lägst. Detta indikerar att koppling mellan trötthet och luftens 
kvalitet inte fanns utan att tröttheten bland gymnasiets elever hade andra orsaker. På 
Bastuträsk skola angav i stället den största delen av eleverna att de sällan eller aldrig kände 
sig trötta eller hade huvudvärk samtidigt som koldioxidhalterna där var relativt låga. Den 
förekomst av damm på exempelvis höga horisontella ytor samt på de ytor där öppen 
förvaring av skolmaterial förekom, vittnar om att inomhusluften kan innehålla höga 
partikelhalter som därmed kan försämra luftens kvalitet. 
 
5.4 Hur brister i verksamheterna kan åtgärdas 
De flesta av i verksamheterna förekommande brister skulle kunna åtgärdas med hjälp av 
upprättande av dokumenterad egenkontroll. För de områden som städresultatet bedöms 
bristande kan inte städningens utförande och noggrannhet anses vara orsaken. Genom att 
upprätta en dokumenterad egenkontroll kan miljöbalkens (SFS 1998:808) krav på kunskap i 
2 kap. 2 §, försiktighetsprincipen 2 kap. 3 §, samt bevisbörderegeln i 2 kap. 1 § uppfyllas. 
 
Specifika förslag på åtgärder i verksamheterna som skulle leda till en ökad lagefterlevnad är 
att städningen av samtliga lokalers golv sker minst en gång om dagen. I Nilaskolans 
förskoleklass samt årskurs 1 bör entrén kompletteras med dörrmatta, vilket minskar risken 
att smuts förs in i byggnaden. Vidare bör fria horisontella ytor också torkas dagligen så att 
risk för olägenhet ska undvikas enligt miljöbalkens (SFS 1998:808) krav. Horisontella ytor 
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bör också i större utsträckning vara fria från saker så att städbarheten kan ökas. Detta skulle 
exempelvis kunna lösas med förvaring i stängda skåp i större utsträckning så att ansamling 
av damm minskar och städbarheten ökar ytterligare. Daglig rengöring bör också utföras av 
textila möbler som stoppade stolsdynor, fåtöljer, soffor och golvmattor för att minska 
förekomsten av damm och allergener. Dessa bör enligt Folkhälsomyndighetens (FoHMFS 
2014:19) rekommendationer dammsugas dagligen för bästa resultat. Samtliga skolor bör 
också utöka storstädningen av skolverksamheternas lokaler till att utföras två till tre gånger 
per år. I anslutning till storstädning bör också tvätt av gardiner utföras i samtliga 
skolverksamheter. Om utökad städning av textil inredning som soffor, fåtöljer, golvmattor 
och gardiner inte kan tillåtas i verksamheterna på grund av exempelvis ekonomiska skäl, bör 
denna typ av inredning plockas bort från lokalerna. Enligt Folkhälsomyndigheten (FoHMFS 
2014:19) bör textil inredning i skolor också användas i så liten utsträckning som möjligt. 
 
Antalet toaletter per elev bör på Norsjöskolan ses över så att arbetsmiljölagstiftningens krav 
uppfylls och att risk för olägenhet undviks. På Nilaskolan bör städningen av toalettutrymmen 
utföras dagligen så att risk för olägenhet enligt miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap. 3 § 
förebyggs och att olägenhet enligt 9 kap. 3 § inte förekommer. 
 
För att Arbetsmiljöverkets (AFS 2009:2) krav på tillräcklig lufttillförsel, miljöbalkens (SFS 
1998:808) krav på kunskap samt att förebygga och förhindra risk för olägenhet, ska kunna 
anses som uppfyllda krävs att samtliga verksamhetsutövare skaffar sig kunskap om hur 
många personer som den befintliga ventilationsanläggningen är anpassad för samt i 
verksamheten följa detta vid användningen av lokaler. I Norsjöskolan och Nilaskolan kunde 
relativt höga koldioxidhalter noteras vid mättillfället. I dessa skolor bör ytterligare mätningar 
utföras. 
 
Då den största delen av eleverna angett att ljudmiljön i klassrummen inte är tillfredsställande 
samt att höga ljudnivåer upplevts vid tillsynsbesöken bör möjligheterna att förbättra 
ljudmiljön i flera undervisningslokaler samt korridorer ses över. Den största källan till höga 
ljudnivåer var eleverna själva vilket innebär en viss svårighet i att åtgärda höga ljudnivåer 
med hjälp av absorbenter. Enligt Arbetsmiljöverket (AFS 2009:2) är ljudabsorbenter inte så 
effektiva i direkt anslutning till ljudkällan, dessa verkar mer för att ljudet inte ska föras vidare 
till intilliggande lokaler. I det här fallet är därför den samtalston som hålls i klassrummet av 
stor vikt. 
 
På Bastuträsk skola samt i Nilaskolans årskurs 2 bör belysningens placering samt ljusstyrkan 
ses över så att arbetsmiljölagstiftningen kan uppfyllas och olägenhet enligt miljöbalken (SFS 
1998:808) undviks. Även i övriga klassrum med äldre modellens lysrör, bör möjligheten att 
byta ut dessa till lysrör av högfrekvent sort ses över så att risk för olägenhet orsakad av 
flimmer kan undvikas. 
 
Med hänvisning till miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap. 3 § om att åtgärd ska vidtas då risk 
för människors hälsa finns samt 2 kap. 7 § om rimlighetsavvägning, bör det anses rimligt 
med avseende på nytta och kostnad att förekommande brister åtgärdas i samtliga 
verksamheter. 
 
 

6 Slutsats 
Efter genomförandet av tillsynsbesök, enkätundersökningen samt koldioxidmätningar i 
grund- och gymnasieskolorna i Malå och Norsjö kommuner kan frågeställningarna besvaras 
med dessa slutsatser: 

 Miljöbalkslagstiftningens krav på städning och ventilation kunde inte anses uppfyllda 
på någon av skolorna. 

 För att med större säkerhet kunna bedöma om arbetsmiljölagstiftningens krav på 
luftkvalitet kan anses uppfyllda bör ytterligare mätningar av koldioxidhalter utföras 
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under längre tidsperioder på Norsjöskolan och Nilaskolan. Vidare bör samtliga 
verksamhetsutövare utreda om ventilationens kapacitet klarar av den nuvarande 
personbelastningen av lokalerna. På Bastuträsk skola och på Norsjö gymnasium bör 
kraven på luftomsättning samt luftkvalitet kunna anses som uppfyllda. 

 För bedömning om arbetsmiljölagstiftningens krav på ljudmiljö kan anses uppfyllda 
bör ljudnivåmätningar utföras. Resultat från enkätundersökning samt tillsynsbesök 
på Norsjöskolan bör dock kunna anses som tillräckliga för bedömning att ljudmiljön 
där inte är tillfredsställande. 

 Arbetsmiljölagstiftningens krav på belysning och ljusinsläpp kunde anses uppfyllda 
på samtliga skolor bortsett från Bastuträsk skola och Nilaskolans årskurs 2. 

 Enkätundersökningen visar att de flesta av eleverna är nöjda med inomhus- och 
arbetsmiljön i skolan. Majoriteten av eleverna på Norsjöskolan, samt relativt många 
elever på Nilaskolan och Bastuträsk skola, anser dock att städningen av 
toalettutrymmen inte är tillfredsställande och att ljudmiljön i klassrummet inte ger 
tillräcklig arbetsro. Vidare visar enkätundersökningen att trötthet förekommer i stor 
utsträckning bland eleverna. 

 Till största del liknar elevernas åsikter de bedömningar som gjorts vid 
tillsynsbesöken. Den största skillnaden kan konstateras vara att grundskoleeleverna i 
större utsträckning anser att toaletterna inte är tillfredsställande rena, samt att 
eleverna på Bastuträsk skola i större utsträckning anser att belysningen är 
tillfredsställande än vad som bedömts vid tillsynsbesöket. 

 Förekommande brister gentemot miljöbalkslagstiftningen vad gäller städning och 
ventilation borde till största del kunna åtgärdas med upprättande av dokumenterad 
egenkontroll. 

 Förekommande brister vad gäller ljudmiljö bör till största del kunna åtgärdas genom 
upprättande av ordningsregler och uppmaning till eleverna att hålla en låg samtalston 
samt i vissa fall komplettering med ljudabsorbenter. Vad gäller belysning bör 
bristerna kunna åtgärdas genom placering av belysningsarmaturer så att 
tillfredsställande ljusstyrka uppnås på samtliga elevers arbetsplatser. 
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 Malå/Norsjö 

                  Miljö- och byggnämnd 

 

 

Bilaga 1 - Informationsbrev 
 

Tillsyn av skolans inomhusmiljö 2014 

 

Många skolor har idag en bra inomhusmiljö. Men på flera skolor krävs ökade ansträngningar 

för att uppfylla de regler och rekommendationer som gäller. Därför deltar Malå/Norsjö miljö- 

& byggavdelning i ett projekt om tillsyn av inomhusmiljön i skolan. Målet är en bättre 

inomhusmiljö för eleverna i kommunens skolor.  

 

Om projektet  
Folkhälsomyndigheten driver tillsynsprojektet på nationell nivå och totalt deltar 228 

kommuner. Själva tillsynen i kommunens skolor berör grund- och gymnasieskolor och utförs 

av miljöavdelningen tillsammans med Ida Ohlsson student på miljö- och 

hälsoskyddsprogrammet, Umeå universitet. Syftet med tillsynen är att kontrollera att skolorna 

lever upp till de regler och rekommendationer som finns, främst vad gäller städning och 

ventilation. Tillsynen i projektet kommer att pågå under perioden 1 oktober 2014 till 31 mars 

2015, dock har Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning beslutat att utföra tillsynen under 

september i mesta möjliga mån. 

 

Önskemål om att få komma och utföra tillsynen är: 

 Norsjöskolan v.38 eller början av v.39 

 Nilaskolan v.39  

 Bastuträsk början av v.40    

 

Förutom tillsyn av städning och ventilation kommer vi även att gå igenom 

egenkontrollprogrammet för verksamheterna samt tidigare avvikelser. De typer av lokaler 

som ingår i projektet är lektionssalar inklusive grupprum, gymnastiksalar, toaletter, 

omklädningsrum, korridorer, uppehållsrum m.m. Lokaler där undervisningen i sig alstrar 

föroreningar t.ex. slöjdsalar, kemisalar och hemkunskap m.m. ingår inte i projektet.  

 

I anslutning till tillsynsprojektet kommer Ida att göra ett examensarbete om elevernas 

inomhus- och arbetsmiljö. Vidare innebär detta att koldioxidmätningar och en enklare 

enkätundersökning, innefattande 7-9 frågor, kommer att göras bland elever i en klass vardera i 

årskurserna 2, 4 och 8. Mätningar av koldioxidhalten görs för att se om det finns några 

indikationer på att ventilationen inte är tillfredställande. 

 

För att få så sann upplevelse som möjligt av elevernas arbetsmiljö vill vi utföra mätningen ett 

par timmar efter att skoldagen börjat t.ex. strax före lunch och ca 20-30 minuter inpå 

lektionen, det vore också bra om mätningen kan ske under en lektion där större delen av 

klassen befinner sig på plats, själva mätningen kommer att ta ca 10 minuter. Vid besöket i 

klassrummet kommer även noteringar om ljudmiljön, belysning samt rengöring göras. För att 

det ska fungera så smidigt som möjligt vill vi att ni i god tid uppger vilka lektionssalar för 

ovanstående klasser som ni vill att vi besöker samt vilken tid.  

 

Enkäten ser vi gärna att respektive lärare delar ut strax innan vårt besök så att den kan samlas 

in vid tillsynstillfället. 

 

 

 



 Malå/Norsjö 

                  Miljö- och byggnämnd 

 

 

 

Finns det ytterligare rum/byggnader där ni anser att koldioxidmätningar skulle behöva göras 

finns det möjlighet att göra det vid senare tillfälle. 

 

Efter att vi kommit överens om dag för tillsynen skickas den checklista som vi kommer att 

användas oss av under tillsynen till er så att ni har tid att ta fram den information vi 

efterfrågar. Checklistan kommer vi sedan att gå igenom tillsammans vid besöket. 

 

Enkäten tillsammans med instruktioner till de lärare som kommer att motta dem för utdelning 

kommer att skickas till er någon dag innan besöket. 

  

Två parallella tillsynsprojekt  
Folkhälsomyndigheten driver det nationella tillsynsprojektet med utgångspunkt i miljöbalken 

– den lag som reglerar elevernas skolmiljö. Samtidigt genomför Arbetsmiljöverket en stor 

tillsynsinsats i skolan 2013–2016. Arbetsmiljöverkets tillsyn utgår från 

arbetsmiljölagstiftningen, som gäller parallellt med miljöbalken, och deras projekt är inriktat 

på det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

 

De två myndigheterna samarbetar kring de rekommendationer och tillsynsvägledningar som 

de tar fram om ventilation och städning i skolor. Projekten förväntas gemensamt leda till att 

inomhusmiljön och arbetsmiljön för elever och personal i landets skolor blir bättre. För er som 

driver en skola kan det vara bra att samordna det systematiska arbetsmiljöarbetet med 

egenkontrollen enligt miljöbalken.  

 

Vill du läsa mer om projektet finns övergripande information på Folkhälsomyndighetens 

webbplats www.folkhalsomyndigheten.se/inomhusmiljon-i-skolan 

  

Vill du ha mer information om vårt upplägg av projektet och tillsynen i kommunen kan du 

kontakta:  

 

Cathrine Pålsson, miljöinspektör på tel. 0953-14174 

cathrine.palsson@mala.se 

 

Ida Ohlsson, student på miljö- & hälsoskyddsprogrammet på tel. 070-549 35 74 

idoh0002@student.umu.se 

Karolina Hugosson, Administratör/handläggare på tel. 0953-14051 

karolina.hugosson@mala.se 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/inomhusmiljon-i-skolan
mailto:cathrine.palsson@mala.se
mailto:idoh0002@student.umu.se
mailto:karolina.hugosson@mala.se


 

 

Bilaga 2 – Checklista 
 

 

Malå/Norsjö 

Miljö- och byggnämnd 

 

  

 

 

 

Checklista för tillsynsprojektet 

inomhusmiljön i skolor 

2014-2015 

  



 

 

Anvisningar och lagstiftning  
Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial till det nationella tillsynsprojektet 

inomhusmiljön i skolan 2014-2015 samt allmänna råd om städning (FoHMFS 2014:19) och 

ventilation (FoHMFS 2014:18) ligger till grund för denna checklista. 

  

Punkt 1 i checklistan är basuppgifter för respektive skola. Punkt 2-7 är tänkt att användas för 

respektive lokal/rum som besöks. Punkt 8, som innehåller frågor om verksamhetens 

egenkontroll, är tänkt att skickas till respektive verksamhet innan tillsynsbesöket, för att sedan 

tillsammans med verksamheten granska denna på plats. Områdena ljudmiljö och belysning 

ligger utanför Folkhälsomyndighetens tillsynsprojekt. Dessa ingår i ett examensarbete som 

utförs i anslutning till tillsynsprojektet. 

  

Checklistans två sista sidor ger extra utrymme för kommentarer till checklistans frågor. Denna 

innehåller också en kolumn där en avvikelsegradering kan göras, där A=avvikelse, 

AA=allvarlig avvikelse. 

 

Checklistan utgår främst från följande lagstiftning: 

 

Miljöbalk (SFS 1998:808)  

2 kap. 1, 2, 3, 4 §§  

9 kap. 3 §  

26 kap. 19, 22 §§  

 

Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901)  

4, 5 §§ 

 

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 35 §  

 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:2) om arbetsplastens utformning  
 

 

 

 

 

 

 

 

De som har utarbetat denna checklista är:  

Ida Ohlsson, student på Miljö– och hälsoskyddsprogrammet, Umeå Universitet  

Cathrine Pålsson, miljö– och hälsoskyddsinspektör, Malå/Norsjö miljö– och byggavdelning 

  



 

 

Skola: 

Adress: 
 

1. Basuppgifter   Kommentar 

Skolform: 
Antal 

elever 

 

Fritids   

Åk 1-3   

Åk 4-6   

Åk 7-9   

Särskola   

Gymnasium   

Komvux   

Annat   

Antal elever totalt, ca   

Antal personal, ca   

Rektor/Platschef   

Tel:   

Ansvarig för miljöfrågor   

Tel:   

Ansvarig för hälsoskydds- och 

arbetsmiljöfrågor 

  

Tel: 
  

 

 

Datum:   

Inspektör:   

Närvarande: Befattning: Telefon: 

Tidsåtgång: 



 

 

2. Uppgifter om lokalen Kommentar 

Byggnad/enhet där lokalen 

finns: 

 

Lokalens benämning   

Vilken verksamhet bedrivs i  

lokalen?  

 

Lokalens yta, m2   

Antal personer som tillsammans 

brukar vistas i lokalen 

(personal/elever/barn)  

 

 

3. Ventilation Ja/Nej Kommentar Notering 

Vädras lokalen under rast?    

Om ja, alltid eller oftast?    

Ibland?    

Sällan eller aldrig?    

Vädras lokalen under 

lektionstid? 

   

Om ja, alltid eller oftast?    

Ibland?    

Sällan eller aldrig?    

Går eleverna/barnen ut på raster 

och dylikt? 

   

* Finns allmänna klagomål på:    

Trötthet?    

Huvudvärk?    

Ögonirritation?    

Torr luft?    

Dålig/instängd luft?    

* Ventilationstyp i lokalen:      S                F               FT               FTX  

Finns protokoll över aktuellt  

luftflöde uppsatt i anslutning till 

lokalen? 

   

* Upplevs ventilationsdonen 

rena? 

   

 

4. Städning Ja/Nej Kommentar Notering 

Är användarna informerade om 

hur lokalen ska lämnas för att 

städningen ska fungera? (T.ex. 

lyfta upp stolar)  

   

 
  



 

 

Städning fortsättning Ja/Nej Kommentar Notering 

Om ja, via uppgifter på skylt 

med rumsföreskrifter? 

   

På annat sätt:     

Används uteskor i lokalen?    

* Finns dörrmattor vid 

entréerna? 

   

* Finns dammskikt och fläckar 

på golv/under möbler/i hyllor?  

   

* Är lokalen övermöblerad/ 

svårstädad? 

   

* Är horisontella ytor 

lättstädade/ fria från saker? 

   

* Förekommer textil inredning i 

lokalen som t.ex. 

bullerabsorbenter, textila 

anslagstavlor, textila mattor, 

gardiner? 

   

* Finns stoppade möbler i 

lokalen? 

   

Upplevs tagytor som lysknappar 

och dörrhandtag rena? 

   

* Är underhåll och 

rengöring/städning av andra 

gemensamma utrymmen 

(korridorer, entréhallar etc.) 

bra? 

   

Upplevs städningen av  

gymnastiksalen bra? 

   

Upplevs gymnastikredskap och 

gymnastikmattor som rena? 

   

Upplevs utrymmet där  

gymnastikredskap förvaras 

rent? 

   

 

5. Hygienisk standard Ja/Nej Kommentar Notering 

* Är antalet toaletter  

tillräckligt? 

   

* Upplevs toalettutrymmenas  

underhåll och rengöring bra? 

   

Är antalet duschar  

tillräckligt? 

   

Upplevs dusch– och 

omklädningsrummens rengöring 

bra? 

   

 
  



 

 

Hygienisk standard Ja/Nej Kommentar Notering 

Finns ändamålsenliga 

städutrymmen med utslagsvask 

etc. för byggnadens behov? 

   

Upplevs städutrymmena rena?    

Finns lämpliga torkmöjligheter 

för moppar/trasor? 

   

Är städutrymmet  

frånluftsventilerat? 

   

 

6. Ljudmiljö Ja/Nej Kommentar Notering 

* Förekommer störande buller?     

Om ja, från ventilation?    

Datautrustning?    

Intilliggande klassrum?    

Verksamheten själv?    

Annat?    

Upplevs akustiken bra?    

Om nej, för dämpat?    

För hårda ytor?    

Annan brist?    

* Har åtgärder för att förbättra 

ljudmiljön vidtagits? 

   

Om ja, vad?    

 

7. Belysning Ja/Nej Kommentarer Notering 

* Upplevs ljusstyrkan  

tillfredställande? 

   

* Dagsljus  Bra                 För lite                  Saknas  

Finns möjlighet till 

solavskärmning? 

   

Förekommer 

blinkningar/flimmer från 

belysningsarmaturer? 

   

* Är möblering och belysning  

anpassade efter varandra? 

   

 
  



 

 

8. Egenkontroll 

Ventilation Ja/Nej Kommentar Notering 

Finns skriftlig  

ansvarsfördelning? 

   

Finns skriftliga rutiner för  

kontroll av att den som sköter 

ventilationen har den kunskap 

som krävs? 

   

* Finns skriftliga rutiner för 

drift och underhåll? 

   

Byts luftfilter regelbundet?    

Om, ja hur ofta?    

Rengörs ventilationskanaler och 

ventilationsdon regelbundet? 

   

Om, ja hur ofta?    

* Finns det rutiner för 

kommunikation med 

fastighetsägare  

gällande ventilationen? 

   

* Finns rutiner för att ta emot  

klagomål på luftkvalitén? 

   

* Finns rutiner för felanmälan 

av ventilationen? 

   

* Finns rutiner för uppföljning 

och utvärdering av åtgärder? 

   

Finns rutiner vid driftstörningar, 

t.ex. vädringsrutiner? 

   

Finns rutiner för att säkerställa 

att ventilationen blir tillräcklig 

vid förändringar av lokalers  

användning, med eller utan  

ombyggnad? 

   

Är ventilationens drift anpassad 

efter skolans öppettider? 

   

* Är antal personer i lokalerna 

anpassat till vad ventilationen 

klarar av?  

   

* Görs obligatorisk 

ventilationskontroll (OVK) 

regelbundet?  

   

OVK utförd senast år?    

 
  



 

 

Ventilation fortsättning Ja/Nej Kommentar Notering 

Finns påtalade brister i OVK’n 

som inte åtgärdats? 

   

Om ja, vadå?    

Finns intyg från senaste OVK-

kontrollen uppsatt på väl synlig 

plats i byggnaden? 

   

Finns erforderliga larm för  

felfunktion installerade i  

ventilationsanläggningen? 

   

Städning Ja/Nej Kommentar Notering 

Finns skriftlig  

ansvarsfördelning? 
   

* Finns aktuellt städschema 

omfattande alla utrymmen i 

skolan? 

   

Finns skriftliga rutiner för  

upphandling av städning? 
   

Finns skriftliga rutiner för  

kontroll av att städpersonal har 

den kunskap som krävs? 

   

* Finns skriftliga rutiner för  

uppföljning av städresultat? 
   

* Finns skriftliga rutiner för att 

ta emot klagomål på städning? 
   

Finns särskilda skriftliga  

rutiner för städning vid  

sjukdomsutbrott? 

   

Finns skriftliga rutiner för  

rengöring av städutrymmen? 
   

Finns skriftliga rutiner för 

tvätt/byte av städutrustning som 

t.ex. moppar/trasor? 

   

Finns skriftliga rutiner för vilka 

rengöringsmedel som ska  

användas till vad? 

   

Används separata moppar för 

varje toalettrum? 
   

Om ja, står det i städrutinerna?    

 
  



 

 

Städning Ja/Nej Kommentar Notering 

Används lektionssalar av andra 

än skolans elever, t.ex. för 

kvällsaktiviteter? 

   

Om ja, är städfrekvensen  

anpassad till detta? 
 

  

* Golvstädmetoder:    

Våtmoppning/Svabbning  ggr/vecka:  

Fuktmoppning  ggr/vecka:  

Torrmoppning  ggr/vecka:  

Dammsugning  ggr/vecka:  

Annan golvstädmetod  ggr/vecka:  

Finns linoleumgolv?    

Om ja, finns särskilda  

rengöringsrutiner för dessa? 
 

  

* Förekommer storstädning?    

Om ja, hur ofta?    

Vad ingår i storstädningen?    

Finns skriftliga rutiner för  

underhåll av golv, väggar m.m.? 

   

* Finns skriftliga rutiner för 

rengöring av tagytor som t.ex.  

lysknappar och dörrhandtag? 

   

* Hur ofta rengörs  

inredning som t.ex. bord,  

horisontella ytor i/på skåp? 

   

* Finns skriftliga rutiner för 

tvätt av textilier som t.ex. 

gardiner? 

   

Om ja, hur ofta tvättas de?    

* Finns skriftliga rutiner för  

rengöring av mattor? 

   

Om ja, hur rengörs dessa och 

hur ofta görs detta? 
 
  

 

  



 

 

Städning Ja/Nej Kommentar Notering 

Hur ofta städas gymnastiksalen?    

Finns skriftliga rutiner för 

rengöring av 

gymnastikredskap? 

   

Hur ofta rengörs dessa?    

Finns skriftliga rutiner för  

rengöring av utrymmet där  

gymnastikredskap förvaras? 

    

Hur ofta rengörs detta?    

Används gymnastiksalen av 

andra än skolans elever, ex 

kvällsaktiviteter? 

    

Om ja, är städfrekvensen/  

rutinerna anpassad efter 

detta?  

 

  

Finns specifika skriftliga rutiner 

för städ av duschrum och 

omklädningsrum? 

    

Hur ofta rengörs dessa?    

Finns skriftliga rutiner för städ 

av toaletter? 

    

Hur ofta rengörs dessa?    

 

Egenkontrollprogram Ja/Nej Kommentar Notering 

* Finns skriftliga rutiner för  

revidering av egenkontrollen? 

   

 

Hygienisk standard Antal Kommentar Notering 

* Hur många elever beräknas  

använda varje toalett? 

   

Hur många elever beräknas  

använda varje dusch? 

   

 

  



 

 

Antecknings- och åtgärdslista 

Notering nr Kommentar Avvikelse-

gradering 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

Notering nr Kommentar Avvikelse-

gradering 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 

 

Bilaga 3 – Enkät till elever 
 

Instruktioner till enkätundersökning samt 
koldioxidmätning gällande inomhus- och arbetsmiljön 
i skolan 
Enkätundersökningen och koldioxidmätningen ingår i ett examensarbete som genomförs i 
anslutning till Folkhälsomyndighetens tillsynsprojekt i skolor 2014-2015. 
 
Enkätundersökning 
Enkäten består av frågor i form av påståenden där eleven ges möjlighet att kryssa i det 
alternativ som han/hon enligt egen upplevelse bäst passar in. Enkäten ska vara anonym och 
riktar sig till grundskolans elever i årskurserna två, fyra och åtta. För alla påståenden finns 
svarsalternativen: stämmer inte alls, stämmer ganska dåligt, stämmer ganska bra och 
stämmer helt och hållet. Om eleven känner att han/hon absolut inte kan svara på frågan så 
kan den hoppas över, d.v.s. lämnas tom. Informera eleverna om detta men uppmana dem 
gärna till att tänka efter så att så många frågor som möjligt besvaras då detta är av stor vikt 
för undersökningens resultat. 
 
Notera längre ner på detta blad i vilket klassrum som eleverna befunnit sig i 
då de besvarat enkäten.  
 
Samla in de besvarade enkäterna och spara dessa tillsammans med detta försättsblad. 
Enkäterna kommer att samlas in vid tillsynsbesöket.  
 
Mätning av koldioxidhalt 
Som en indikation på luftens kvalité kommer koldioxidmätningar göras i några av skolans 
klassrum. Mätningar kommer i största möjliga mån att genomföras i de klassrum som 
eleverna befunnit sig i då de besvarat enkäten. 
 
Mätning kommer ske ett par timmar efter skoldagens start under slutet av en pågående 
lektion. Detta för att få en så sann upplevelse som möjligt om luftens kvalité. Mätningen 
kommer pågå i ca 10 minuter. Under tiden som mätningen pågår och efter lektionens slut 
kommer noteringar om städning/rengöring, belysning och ljudnivåer att göras i 
klassrummet.  
 
OBS. Det är viktigt att den pågående lektioner fortlöper som vanligt under 
hela mätningen. 
 
 
Mätning av koldioxidhalt kommer ske:_______________________ 
 
 
Fylls i av lärare:______________________________________________ 
 
Skolbyggnad:_____________________________ 
 
Rumsbeteckning:__________________________ 
 

 

Tack för att ni bidrar till undersökningen! 
Ida Ohlsson, student på miljö- och hälsoskyddsprogrammet, Umeå universitet. 

Vid frågor: idoh0002@student.umu.se 

mailto:idoh0002@student.umu.se


 

 

Inomhusmiljö & arbetsmiljö i grundskolan 
 
        Jag går på:   Norsjöskolan                 Bastuträsk skola              Nilaskolan  
 
        Jag går i årskurs:         2       4       8              Annan:_____ 
 
        Jag är:    Kille       Tjej  
 

Kryssa nedan i det alternativ som du tycker passar bäst in för dig 
 
1. Jag tycker att skolans klassrum och korridorer är städade och rena 
 

Stämmer  Stämmer                 Stämmer     Stämmer 
inte alls                        ganska dåligt               ganska bra   helt och hållet 
  

2. Jag tycker att skolans toaletter är städade och rena 
 

Stämmer  Stämmer                 Stämmer     Stämmer 
inte alls                        ganska dåligt               ganska bra   helt och hållet 

 
3. Under lektionen kan jag tydligt höra vad läraren säger 
 

Stämmer  Stämmer                 Stämmer     Stämmer 
inte alls                        ganska dåligt              ganska bra   helt och hållet 

 
4. Jag tycker att ljudnivån i klassrummet är bra och ger mig arbetsro 
 

Stämmer  Stämmer                 Stämmer     Stämmer 
inte alls                        ganska dåligt              ganska bra   helt och hållet 

 
5. Under lektionen kan jag tydligt se vad läraren skriver på tavlan 
 

Stämmer  Stämmer                 Stämmer     Stämmer 
inte alls                        ganska dåligt              ganska bra   helt och hållet 

 
6. Jag tycker att lamporna i klassrummet är bra placerade och lyser tillräckligt 

mycket 
 

Stämmer  Stämmer                 Stämmer     Stämmer 
inte alls                        ganska dåligt              ganska bra   helt och hållet 
 

7. Jag känner mig ofta trött när jag är i skolan eller när jag kommer hem från 
skolan 

 
Stämmer  Stämmer                 Stämmer     Stämmer 
inte alls                        ganska dåligt              ganska bra   helt och hållet 
 

8. Jag har ofta huvudvärk när jag är i skolan eller när jag kommer hem från 
skolan 
 
Stämmer  Stämmer                 Stämmer     Stämmer 
inte alls                        ganska dåligt              ganska bra   helt och hållet 
 

Tack för din medverkan i enkätundersökningen! 
Ida Ohlsson, student på miljö- och hälsoskyddsprogrammet, Umeå universitet 



 

 

Inomhusmiljö & arbetsmiljö i gymnasieskolan 
 
        Jag läser:__________________________________________    
 
        Jag går i årskurs:         1      2       3 
 
        Jag är:    Kille       Tjej  
 

Kryssa nedan i det alternativ som du tycker passar bäst in för dig,  
 
1. Jag tycker att skolans klassrum och korridorer är städade och rena 
 

Stämmer  Stämmer                 Stämmer     Stämmer 
inte alls                        ganska dåligt               ganska bra   helt och hållet 
  

2. Jag tycker att skolans toaletter är städade och rena 
 

Stämmer  Stämmer                 Stämmer     Stämmer 
inte alls                        ganska dåligt               ganska bra   helt och hållet 

 
3. Under lektionen kan jag tydligt höra vad läraren säger 
 

Stämmer  Stämmer                 Stämmer     Stämmer 
inte alls                        ganska dåligt              ganska bra   helt och hållet 

 
4. Jag tycker att ljudnivån i klassrummet är bra och ger mig arbetsro 
 

Stämmer  Stämmer                 Stämmer     Stämmer 
inte alls                        ganska dåligt              ganska bra   helt och hållet 

 
5. Under lektionen kan jag tydligt se vad läraren skriver på tavlan 
 

Stämmer  Stämmer                 Stämmer     Stämmer 
inte alls                        ganska dåligt              ganska bra   helt och hållet 

 
6. Jag tycker att lamporna i klassrummet är bra placerade och lyser tillräckligt 

mycket 
 

Stämmer  Stämmer                 Stämmer     Stämmer 
inte alls                        ganska dåligt              ganska bra   helt och hållet 
 

7. Jag känner mig ofta trött när jag är i skolan eller när jag kommer hem från 
skolan 

 
Stämmer  Stämmer                 Stämmer     Stämmer 
inte alls                        ganska dåligt              ganska bra   helt och hållet 

 
8. Jag har ofta huvudvärk när jag är i skolan eller när jag kommer hem från 

skolan 
 
Stämmer  Stämmer                 Stämmer     Stämmer 
inte alls                        ganska dåligt              ganska bra   helt och hållet 
 

Tack för din medverkan i enkätundersökningen! 
Ida Ohlsson, student på miljö- och hälsoskyddsprogrammet, Umeå universitet 
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