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Indoor environment in environmentally certified 
school buildings 
 
A comparative study of perceived indoor environment in two 
environmentally certified and two conventional school buildings 
 
Viktoria Sundström 
 
 
Abstract 
 
The purpose of this report was to find out if there were any differences in how the indoor 
environment was experienced in environmentally certified school buildings compared with 
similar conventional buildings. For that two certified school buildings, Vegaskolan in Vännäs 
and Hedlunda preschool in Umeå was compared with two conventional preschools in Umeå, 
Solbacken and Skattelden, in terms of how the indoor environment was experienced. This 
was done using a questionnaire and interviews. The results of the survey showed that 
Vegaskolan had the lowest percentage among the staff that was bothered by various 
environmental factors, while Hedlunda preschool had the largest share. Hedlunda also had 
the highest percentage amongst the staff with health problems. All four buildings surveyed, 
however, had smaller percentages who were disturbed by noise than preschools in general, 
and the environmentally certified buildings had an even lower percentage. If this is due to 
the certification is however difficult to say. Since there were more differences between the 
two certified buildings, it is difficult to draw general conclusions depending on the building 
type. Most of the differences showed in this study do not depend on the certification of the 
buildings, but of other causes. However the environmentally certified buildings are more 
complex than the conventional buildings, with more things that can go wrong. Therefore it 
requires more monitoring of the indoor environment after the building is put into use, as 
well as more information to operators and users in order to prevent adverse health effects, 
which seems to be the case at Hedlunda. 
 
Key words: Indoor environment, energy efficient houses, passive houses, school buildings, 
indoor air. 
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1 Inledning 
 
I dag spenderar människor en stor del av sin tid inomhus. Inomhusmiljön kan därför ha en 
stor påverkan på hur vi mår och det är idag många som lider av en dålig innemiljö. I en 
nationell miljöhälsoenkät från 2007, NMHE 07, svarade 18 % av den vuxna befolkningen, 1,2 
miljoner människor, att de har hälsobesvär som de relaterar till innemiljön. De främsta 
symptomen var trötthet och huvudvärk. Det är en lika stor andel människor med besvär 
beroende på innemiljö som i en tidigare hälsoundersökning från 1999. Andelen människor 
med besvär har alltså inte minskat (Socialstyrelsen 2009).  
 
Luften innehåller partiklar, från människor och aktiviteter och kemiska emissioner, främst 
flyktiga organiska ämnen (voc), och från semiflyktiga organiska ämnen (svoc), från 
byggmaterial och interiörer (Kemikalieinspektionen 2015a). Emissioner som både kan vara 
allergiframkallande, hormonstörande och cancerframkallande mm (Kemikalieinspektionen 
2015b). Ett problem är ovetskapen om vilka kemikalier materialen innehåller och hur de 
reagerar med varandra (Kemikalieinspektionen 2015a). Hur mycket som emissioneras beror 
på innemiljön, så som temperatur och ventilation mm. En dålig eller otillräcklig ventilation 
kan bland annat leda till att kemiska emissioner från byggmaterial och inredning inte 
ventileras ut (Kemikalieinspektionen 2015a). Barn utsatta för kemiska emissioner har en 
ökad risk att utveckla astma och allergier (Annesi-Maesano m.fl. 2012) och det har också 
visats att otillräckligt ventilerade arbetsplatser har en högre sjukfrånvaro (Cain m.fl. 2011).  
 
Fukt är ett annat problem i byggnader på grund av att det kan leda till mögeltillväxt, mögel 
som i sin tur kan ge astmasymtom (Socialstyrelsen 2009). Fukt i byggnaden kan bero på 
vattenskador, otätheter och annat (Institutet för miljömedicin 2013). Vid nybyggnation beror 
fuktproblem ofta på ett för snabbt byggande på olämplig fuktig mark och att byggfukt inte 
tillåtits tid till att torka och istället byggts in i konstruktionen (Andersson m.fl. 2004). En 
dålig ventilation kan också ge en för hög relativ luftfuktighet inomhus vilket ökar risken för 
mögeltillväxt (Socialstyrelsen 2013). Brister i drift och underhåll av byggnaden kan också 
leda till innemiljöproblem. Främst när det gäller ventilation och värmesystem, men också 
otillräckliga städrutiner och att byggnaden används till annat än vad det var tänkt från 
början (Andersson m.fl. 2004). 2013 års miljöhälsorapport visade att den största andelen 
barn med astma finns i hus byggda 1961-1975, samt i hus byggda efter 1996 (Institutet för 
miljömedicin 2013). Många barn har således problem i relativt nya byggnader. 
 
Umeå är en snabbt växande stad som har som målsättning att bli 200 000 invånare till år 
2050. Umeå vill dessutom satsa på hållbar utveckling och har som målsättning att bli 
miljöhuvudstad år 2018 (Umeå kommun 2015a; Umeå kommun 2016). Befolkningsökningen 
kräver en utökad byggnation, inte bara av bostäder utan även av fler förskolor och skolor 
mm. Förutom det ökade antalet barn så finns även ett politiskt beslut i Umeå om att minska 
antalet barn per avdelning i förskolan till 15 barn. Umeå planerar därför att inom de närmsta 
tre åren bygga ut med 70 nya förskoleavdelningar (Umeå kommun 2015b).  
 
Förutom Umeås egen målsättning så kom EU år 2010 ut med det så kallade energidirektivet, 
europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU. Där det beslutades att alla 
medlemsländer ska ha minskat sin energianvändning med 20 % till år 2020 samtidigt som 
alla nya byggnader från och med år 2020 ska vara så kallade ”nollenergihus”. För byggnader 
ägda av offentliga myndigheter ska dessutom kravet redan börja gälla år 2018. 
 
En utmaning blir då för Umeå kommun att trots den snabba byggnationen upprätta 
energisnåla byggnader som lever upp till EU:s direktiv. Samtidigt som de för att nå en 
hållbar utveckling tänker långsiktigt och upprättar byggnader som håller en god kvalité, där 
de som vistas i byggnaderna mår bra. För hållbara byggnader finns flera olika certifieringar 
med olika hårda miljökrav att tillgå. Men hur upplevs inomhusmiljön i dessa miljöanpassade 
byggnader och skiljer den sig från annan likartad byggnad utan samma hårda krav? 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Det här arbetet syftar till att göra en kvantitativ studie i hur inomhusmiljön upplevs i 
nyproducerade miljöcertifierade skolbyggnader och se om det finns någon skillnad jämfört 
mot likartad nyproducerad byggnad utan certifiering, samt se på vilka sätt byggnaderna 
eventuellt skiljer sig åt.  
 
De frågeställningar som ska besvaras är: 

• Hur upplevs inomhusmiljön i de miljöcertifierade skolbyggnaderna som undersökts 
jämfört med de konventionella skolbyggnaderna? 

• Upplevs inomhusmiljön likartat i de två miljöcertifierade skolbyggnaderna som 
undersökts? 

• Vilka är de eventuella skillnaderna mellan skolbyggnaderna? 
 
1.2 Avgränsningar 
Studien baseras på enkätresultat från tre förskolor och en skola och bygger endast på 
upplevd innemiljö då inga mätningar har utförts. Studien har även genomförts inom ramen 
för ”Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat”, populationsurvalet 
begränsades därför till Umeå med omnejd. 
 
 
2 Metod och genomförande 
 
En kvantitativ studie där två miljöcertifierade och två konventionella skolbyggnader valdes 
ut för att studera och jämföra den upplevda innemiljön. Byggnaderna valdes inte genom ett 
slumpmässigt urval utan Hedlunda förskola och Vegaskolan valdes ut på grund av sin status 
som enda miljöcertifierade skolbyggnader i området och Solbacken och Skattelden valdes på 
grund av att de är relativt nybyggda förskolor i likhet med Hedlunda och Vegaskolan. För att 
ta reda på den upplevda innemiljön användes en enkät, där den standardiserade enkäten 
MM 040 NA Sp2 från Miljömedicin MM Konsult AB, även kallad ”Örebroenkäten”, 
användes som mall (Andersson u.å). Enkäten efterfrågar den upplevda inomhusmiljön, 
förekomsten av symptom relaterade till inomhusmiljön, den psykosociala arbetsmiljön samt 
några bakgrundsfaktorer. Denna enkät har använts sedan 1989 i många 
inomhusmiljöutredningar och används ofta i besvärsutredningar av inomhusmiljön enligt 
SWESIAQ-modellen. Enkäten är således väl beprövad med mycket referensdata att tillgå 
(Andersson, muntl.), vilket är anledningen till att den valdes för undersökningen. Utöver de 
standardiserade frågorna lades det även till frågor om drift och underhåll samt miljöpolicy 
till enkäten, se bilaga 1. Enkäterna delades ut för hand till en kontaktperson vid respektive 
skola och förskola som sedan distribuerade dem vidare till de anställda. För vidare 
information har arbetet även omfattat en kvalitativ studie där rundvandring och intervju 
skett med samma kontaktpersoner, samt samtal per telefon med Thomas Greindl, 
passivhusarkitekt Sweco och Per Linghult, Vännäsbyggarna. Efter konsultande med 
statistiklärare Kadri Meister på Umeå universitet valdes det att inte göra någon statistisk 
beräkning. Istället jämfördes resultaten från de olika skolbyggnaderna mot varandra genom 
att jämföra procentandelar. Resultat jämfördes även mot referensdata från 408 personal 
från 37 olika förskolor insamlade i ett STIL 2 projekt utfört av Energimyndigheten och 
Boverket 2006, där också ”Örebroenkäten” användes (Statens Energimyndighet 2007). 
Resultatet jämfördes även mot referensdata från 319 personal från 7 kontor och 2 skolor 
utan kända miljöproblem insamlade med ”Örebroenkäten” (Andersson m.fl 1989).  
 
 
3 Byggnaderna 
 
I Umeå kommun har det 2014 färdigställts en förskola på Hedlunda som är 
passivhuscertifierad efter internationell standard vilket innebär ett värmebehov/köldbehov 
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på max 15 kWh/m2 och år (Intressegrupp passivhus, 2016 a). Detta är att jämföra med 
boverkets byggregler som kräver en elförbrukning i norra Sverige, klimatzon 1, för ej 
eluppvärmda lokaler på max 105 kWh/m² och år. Boverkets byggregler, BFS 2011:6, avsnitt 
9. Ett passivhus ska vara så kompakt som möjligt för att minimera värmeförluster och 
optimera värmevinster. På så sätt behövs ytterst lite uppvärmning. Kraven enligt Boverkets 
byggregler är indelade i fyra klimatzoner med hårdare energikrav ju längre söderut man 
kommer. För den internationella benämningen för passivhus är kraven istället samma för 
hela världen, vilket gör att de är svårare att nå upp till i norr där klimatet är kallare 
(Intressegrupp passivhus 2016 a). Förskolan på Hedlunda är världens nordligaste passivhus 
och ett bevis på att det går att bygga energisnåla byggnader även i kallt klimat (Intressegrupp 
passivhus 2016 b) och förra året, år 2015 upprättades även en internationellt 
passivhuscertifierad skola, Vegaskolan i grannkommunen Vännäs (Intressegrupp passivhus 
2016 c). Dessa två byggnader valdes därför ut för undersökning av hur innemiljön upplevs. 
För jämförelse undersöktes även två relativt nybyggda förskolor i Umeå kommun, Solbacken 
och Skattelden. Tabell 1 visar en sammanställning för när samtliga byggnader i 
undersökningen färdigställdes. 
 
Tabell 1 Årtal för då samtliga byggnader i undersökningen färdigställdes. 

 Hedlunda Vegaskolan Solbacken Skattelden 
Färdigställt år 2014 2015 2013 2008 

 
3.1 Hedlunda förskola 
Hedlunda förskola är en förskola inspirerad av Reggio Emilia pedagogiken som öppnades 9 
september 2014. Idag arbetar där 20 pedagoger samt två resurspedagoger med 
specialuppdrag tillsammans med 92 barn fördelade på 6 åldersindelade hemvisten. Förutom 
Reggio Emilia pedagogiken så har även förskolan ett uppdrag om att vara en genusförskola 
och en hållbarhetsförskola. Byggnaden är framtagen med den särskilda pedagogiken i åtanke 
och är även passivhuscertifierad efter internationell standard. Förskolan kommer även att 
ansöka om att certifieras enligt BREEAM vilket innebär att ytterligare krav har ställts när det 
gäller materialval, avfall och innemiljö mm (Sweden Green Building Council 2016 a). 
Hedlunda förskola är unik i sitt slag och används även som visningsobjekt. 
 
3.2 Vegaskolan 
Vegaskolan ligger centralt i Vännäs och har varit i bruk sedan 1846, men sedan dess har 
stora delar av skolan byggts om. 2013 revs delar av byggnaden och höstterminen 2015 fick 
personal och elever flytta in i helt nya lokaler som även är passivhuscertifierade enligt 
internationell standard i likhet med Hedlunda förskola. Detta efter att fått ha undervisning i 
moduler de senaste två åren. På Vegaskolan går det idag strax över 400 elever från 
förskoleklass upp till årskurs 6 samt i grundsärskolan. Vegaskolan innehåller även 
fritidsverksamhet. Totalt är det ca 80 anställda. Men alla verkar inte i den nybyggda delen 
som är passivhuscertifierad. Den nybyggda delen kommer även att ansöka om att bli 
certifierad enligt Miljöbyggnad Guld vilket innebär att ytterligare krav har ställts när det 
gäller innemiljö och miljövänliga byggmaterial (Sweden Green Building Council 2016 b)  
 
3.3 Förskolan Solbacken 
Förskolan Solbacken är i likhet med Hedlundaförskolan en Reggio Emilia inspirerad förskola 
som upprättades 2013. Förskolan ligger en bit utanför Umeå stad i kommundelen 
Holmsund. På förskolan är 101 barn inskrivna fördelat på 6 åldersindelade avdelningar och 
totalt är de 22 pedagoger som arbetar fördelat på 18 heltider. 
 
3.4 Förskolan Skattelden 
Förskolan Skattelden ligger i stadsdelen Tomtebo i Umeå och togs i bruk i augusti 2008. 
Förskolan har sex åldersindelade avdelningar och just nu är 107 barn inskrivna. Antalet barn 
per avdelning varierar mellan 16-21 stycken, med färre antal barn på 
småbarnsavdelningarna. Totalt är de 19 anställda men alla jobbar inte heltid. 
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4 Resultat 
 
Här redovisas resultat från de insamlade enkäterna från personal från de fyra deltagande 
skolbyggnaderna. Referensmaterial 1 visar resultatet från 408 förskolepersonal från 37 olika 
förskolor insamlade i ett STIL 2 projekt utfört av Energimyndigheten och Boverket 2006 där 
samma enkät användes. Denna referens representerar förskolor i allmänhet (Statens 
Energimyndighet 2007). Referensmaterial 2 visar resultatet från 319 personal från 7 kontor 
och 2 skolor utan kända miljöproblem insamlade med samma enkät 1989. Referensvärdet 
representerar hur innemiljön upplevs när det inte finns några problem och höga värden över 
detta referensvärde skulle kunna indikera på eventuella problem med innemiljön 
(Andersson m.fl. 1989). 
 
Svarsfrekvensen för de deltagande förskolorna och skolan var relativt hög totalt 74 % och är 
jämförbar med referens 1. De miljöcertifierade skolbyggnaderna hade en något högre 
svarsfrekvens än de konventionella, vilket framgår av tabell 2.  
 
Tabell 2 Antal utdelade och besvarade enkäter samt svarsfrekvens vid de deltagande förskolorna och skolan, 
samt från referens material 1. 

 Hedlunda Vega Solbacken Skattelden Totalt Referens 1 
Utdelade enkäter 22 30 22 19 93 - 
Besvarade enkäter 18 24 16 11 69 408 

Svarsfrekvens 82 % 80 % 73 % 58 % 74 % 75 % 

 
Karakteristiska för populationen framgår av tabell 3. Könsfördelningen och andelen rökare 
är jämförbara mellan de fyra deltagande skolbyggnaderna samt referensmaterial 1 där det i 
samtliga är en liten andel män och få/inga rökare. Andelen med allergiska besvär skilde sig 
dock något med en högre andel allergiker på Skattelden och Hedlunda. Karakteristiska för 
referensmaterial 2 skiljer sig något från övriga främst i avseende på andel män och rökare. 
För referensmaterial 1 och 2 efterfrågades inte andra allergiska besvär, varpå svaren är 
markerade med ett streck.  
 
Tabell 3 Karaktäristiska för populationen. Tabellvärden anges i procent. 

Antal svarande 
Hedlunda 

18 
Vega 

24 
Solbacken 

16 
Skattelden 

11 
Referens 1 

408 
Referens 2 

319 

Män 11 17 6 0 3 43 

Rökare 0 0 0 0 16 25 

Astma 22 13 19 55 14 9 

Hösnuva 28 8 6 27 22 17 

Andra allergiska besvär 11 4 6 45 - - 

Eksem 22 29 13 36 24 21 
 
I tabell 4 redovisas sjukfrånvaron i procent från det senaste halvåret, aug – dec 2015. Från 
Vegaskolan är dock sjukfrånvaroprocenten från hela år 2015, vilket betyder att även 
sjukfrånvaron från tiden innan flytten till den nya byggnaden visas. Lägst sjukfrånvaro har 
förskolan Solbacken och högst förskolan Skattelden. Uppgifterna är inhämtat från 
skolkontoren i de två berörda kommunerna.  
 
Tabell 4 Total sjukfrånvaroprocent för de deltagande förskolorna och skolan. Sjukfrånvaron gäller perioden    
aug – dec 2015 

 Hedlunda Vega Solbacken Skattelden 
Sjukfrånvaro 5,0 % 4,7 %* 2,9 % 11,8 % 

* Sjukfrånvaroprocenten gäller för hela år 2015 
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Andelen bland personalen i de tillfrågade skolbyggnaderna samt i referensmaterial 1 och 2 
som de senaste tre månaderna från det att enkäten delades ut ofta varit besvärade av olika 
miljöfaktorer och besvärssymptom framgår av tabell 5. Där framgår också upplevelsen av 
arbetsförhållanden, där endast de som svarat ofta visas, drift och underhåll, endast ja svar 
och allmänt om arbetsmiljön, andelen som svarat bra/mycket bra. För svarsalternativen i sin 
helhet se enkäten i bilaga 1. Svaren skiljer sig mellan samtliga deltagande byggnader för 
många av faktorerna. Arbetsmiljön upplevdes bättre på Vegaskolan och Solbacken som också 
stämde överens med referensmaterialet, medan arbetsmiljön upplevdes sämre på Hedlunda 
och Skattelden. Förväntningarna på byggnaden var högre i de två miljöcertifierade 
byggnaderna än de två konventionella men på Hedlunda var det endast 28 % som tyckte att 
förväntningarna stämde jämfört mot 92 % på Vegaskolan. För de allmänna frågorna om 
arbetsmiljön varierade svaren något, men generellt upplevdes arbetsmiljön bättre på Vega 
och Solbacken än på Hedlunda och Skattelden. För miljöfaktorer och besvärssymptom 
framgår skillnaderna tydligare i figur 1 och 2 
 
Tabell 5 Prevalensen av ofta besvärande miljöfaktorer, ofta uppträdande besvärssymptom, ofta upplevda 
arbetsförhållanden, drift och underhåll och bra allmänna förhållanden. Tabellvärden anges i procent. 

Antal svarande 
Hedlunda 

18 
Vega 

24 
Solbacken 

16 
Skattelden 

11 
Referens 1  

408 
Referens 2 

319 
Miljöfaktorer (Ofta)       

Drag 0 8 13 0 12 4 

För hög rumstemperatur 22 0 13 0 12 5 

Varierande rumstemperatur 22 8 19 0 13 5 

För låg rumstemperatur 11 16 6 0 14 5 

Instängd "dålig" luft 44 4 0 0 29 10 

Torr luft 39 16 19 27 33 20 

Obehaglig lukt 17 0 0 27 14 5 

Statisk elektricitet 0 8 6 27 3 4 

Belysning 22 0 6 0 21 8 

Buller 17 16 38 45 52 9 

Damm och smuts 61 0 0 45 37 10 

Besvärssymptom (Ofta)       

Trötthet 61 50 19 36 37 10 

Tung i huvudet 33 13 13 18 17 5 

Huvudvärk 17 8 6 0 13 5 

Illamående/yrsel 6 0 0 0 3 1 

Koncentrationssvårigheter 17 0 0 0 5 2 

Klåda, sveda, irritation i ögonen 6 0 0 0 7 6 

Irriterad, täppt eller rinnande näsa 6 0 0 0 9 9 

Heshet, halstorrhet 0 0 0 0 6 5 

Hosta 0 0 0 0 5 3 

Torr i hud och ansiktet 17 8 6 9 6 5 

Fjällning/Klåda i hårbotten/ögon 11 4 0 0 7 6 

Torr, kliande hud på händer 39 4 13 27 14 4 

Arbetsförhållanden (Ofta)       

Stimulerande arbetsuppgifter 56 96 88 55 84 80 

För mycket att göra 56 33 25 45 30 30 

Möjlighet att påverka 6 29 25 0 28 33 

Hjälp av arbetskamrater 67 83 81 64 70 51 
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Antal svarande 
Hedlunda 

18 
Vega 

24 
Solbacken 

16 
Skattelden 

11 
Referens 1  

408 
Referens 2 

319 
Drift och underhåll (ja)       

Höga förväntningar 94 92 56 55   

Förväntningarna stämmer 28 92 25 45   

Problem med driften 83 29 50 27   

Klagomål tas på allvar 39 38 31 36   

Allmänt (bra/mycket bra)       

Bra fysiska arbetsmiljö 39 100 75 73   

Bra psykosocial arbetsmiljö 50 51 75 36   

Bra lokaltillgång i stort 50 79 81 45   

 
För Hedlunda är det främst damm och smuts, torr och instängd luft, belysning och hög och 
varierande lufttemperatur som ofta orsakar besvär. Andelen besvärade av dessa faktorer är 
dessutom högre än för referensmaterial 1 som representerar förskolor i allmänhet. För 
Vegaskolan är andelen ofta besvärade låg och kan jämföras med referensmaterial 2 som 
representerar byggnader utan miljöproblem, andelen besvärade av låg temperatur, drag, 
buller och statisk elektricitet är dock något högre än referensmaterial 2 men samtidigt lägre 
än referensmaterial 1. För Solbacken var det främst buller, torr luft och varierande 
rumstemperatur som ofta orsakade problem, men andelen ofta besvärade var ändå lägre än i 
referensmaterial 1, förutom när det gäller andelen ofta besvärade av varierande 
rumstemperatur som var något högre. På Skattelden var problemen med damm och smuts, 
samt statisk elektricitet och lukter det som stack ut med fler ofta besvärade än i 
referensmaterialet. Samtliga fyra har dock en lägre andel ofta besvärade av buller än 
referensmaterial 1 och Hedlunda och Vegaskolan hade lägst andel (figur 1). 
 

 
 

 
 
Figur 1 Prevalensen av ofta besvärande miljöfaktorer. Svart heldragen linje indikerar de observerade värdena vid 
respektive förskola/skola, grå streckad linje indikerar referensvärde 1 från 37 förskolor och grå heldragen linje 
indikerar referensvärde 2 från 9 lokaler utan kända miljöproblem. Värdena anges i procent.  
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Personalen i skolbyggnaderna besväras i princip av samma symptom där trötthet var det 
symptom som störst andel var besvärade av i samtliga byggnader. Störst andel som upplevde 
besvärssymptom fanns på Hedlunda där dessutom andelen besvärade var högre än förskolor 
i allmänhet, referensmaterial 1. På Vegaskolan var det också många som ofta upplevde 
trötthet men för övriga faktorer så var andelen lägre än referensmaterial 1. På Solbacken var 
också besvärssymptomen färre än referensmaterial 1 och Skattelden stämde ganska väl 
överens med referensmaterial 1 förutom en något lägre andel ofta besvärade av huvudvärk, 
samt en högre andel med torra händer (figur 2). 
 

 
 

 
 
Figur 2 Prevalensen av ofta besvärande besvärssymptom. Svart heldragen linje indikerar de observerade 
värdena vid respektive förskola/skola, grå streckad linje indikerar referensvärde 1 från 37 förskolor och grå 
heldragen linje indikerar referensvärde 2 från 9 lokaler utan kända miljöproblem. Värdena anges i procent.  
 
På Hedlunda var det både en större andel bland personalen som ofta upplevde besvär på 
grund av miljöfaktorer och besvär på grund av olika symptom än i övriga. Vilket framgår av 
figur 3 som visar den totala andelen besvärssymptom i relation till den totala andelen 
besvärande miljöfaktorer. Figur 3 visar även att personalen på Vegaskolan och Solbacken 
upplever minst besvär av dem som varit med i undersökningen. 
 

 
 
Figur 3 Relation mellan andel ofta upplevda besvärande miljöfaktorer och andel ofta upplevda 
besvärssymptom.  
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Fördjupade beskrivningar av vissa frågor framgår av tabell 6. För damm och smuts berodde 
besvären på Hedlunda och Skattelden främst på damm på skåp och på grund av otillräcklig 
allmänstädning. På Vegaskolan och Solbacken var det ingen som besvärades av damm och 
smuts. För buller var det högljudda barn som var den överlägset största orsaken till besvär 
för samtliga deltagande skolbyggnader. På Hedlunda och Solbacken hade några också nämnt 
dålig akustik och på Vegaskolan var det några som nämnde störande ventilation som orsak. 
På Vegaskolan var det även två som nämnt surr från smartboards som en orsak till 
bullerstörning, detta trots att det inte fanns som ett svarsalternativ. På Hedlunda var det en 
högre andel bland personalen upplevde luftkvaliteten som dålig/mycket dålig än övriga och 
det var också en hög andel som upplevde att det fanns lokaler med dålig luftkvalitet. Vilka 
lokaler det rörde sig om hade några svarat på och svaren framgår av figur 4 där den största 
andelen hade svarat att de gemensamma utrymmena, kallade torgen hade dålig luftkvalitet.  
 
Tabell 6 Fördjupad beskrivning av vissa frågor.  Tabellvärden anges i procent. 

Antal svarande 
Hedlunda 

18 
Vega 

24 
Solbacken 

16 
Skattelden 

11 
Damm och smuts     

Otillräcklig allmänstädning 44 0 0 27 

Allmänstädningen dåligt utförd 22 0 0 0 

Damm och smuts på skåp 50 0 0 36 

Ingen storstädning 28 0 0 9 

Otillräcklig toalettstädning 0 0 0 0 

Buller     

Störande ventilation 0 8 6 0 

Buller utifrån 0 0 0 0 

Dålig akustik 17 4 12 0 

Högljudda barn 61 25 75 55 

Smartboard* 0 8 0 0 

Luftkvalitet     

Bra/Mycket bra 33 83 69 82 

Acceptabel 39 17 25 18 

Dålig/Mycket dålig 28 0 0 0 

Lokal med dålig luftkvalitet 61 17 25 18 
* Smartboard fanns inte som svarsalternativ i enkäten men hade ändå beskrivits som en orsak till buller på Vega.  
 
 

   
 
Figur 4 Enkätsvar från 10 personal på Hedlunda förskola som beskrivit i vilka lokaler det förekommer dålig 
luftkvalitet 
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4.1 Sammanfattande resultat 
 
Skillnader mellan miljöcertifierad och konventionell byggnad 
Det påvisades skillnader mellan samtliga undersökta förskolor och skola. Skillnaderna var 
större mellan de två miljöcertifierade byggnaderna än mellan miljöcertifierad och 
konventionell byggnad (tabell 5, 6, figur 1, 2 och 3) vilket leder till svårigheter att dra 
slutsatser om generella skillnader mellan miljöcertifierade och konventionella. Några 
skillnader påvisades dock. För samtliga byggnader var högljudda barn den största orsaken 
till buller (tabell 6). Men samtliga fyra undersökta byggnader har en lägre procentandel som 
ofta besväras av buller jämfört med referensmaterial 1 som representerar förskolor i 
allmänhet i Sverige. Men det är även en skillnad mellan de konventionella förskolorna och de 
miljöcertifierade där de miljöcertifierade har en lägre andel bland personalen som ofta 
besväras av buller (tabell 5, figur 1). En till skillnad var att en större andel av personalen i de 
miljöcertifierade byggnaderna rapporterade att de ofta kände sig trötta än personalen i de 
konventionella byggnaderna. Ytterligare en skillnad var att personalen i de miljöcertifierade 
byggnaderna hade högre förväntningar på byggnaden än personalen i de konventionella. 
 
Skillnader mellan de två miljöcertifierade byggnaderna 
Som påpekats tidigare så var det större skillnad mellan de två miljöcertifierade byggnaderna 
än mellan miljöcertifierad och konventionell byggnad. Vilket framgår av tabell 5, 6 och figur 
1, 2 och 3. De största skillnaderna när det gäller ofta besvärande miljöfaktorer återfanns i 
avseende på det termiska klimatet, luftkvaliteten, belysningen och damm och smuts och det 
var personalen på Hedlunda som upplevde mer besvär. De två byggnaderna skilde sig också 
åt när det gäller ofta besvärande symptom i det anseende att Hedlunda har en större andel 
bland personalen som upplevde besvärssymptom. Hedlunda har också en större andel 
personal med allergiska besvär än Vegaskolan (tabell 3). En större andel bland personalen på 
Hedlunda anser inte heller att byggnaden lever upp till förväntningarna de hade från början. 
På Hedlunda är det också färre som anser att den fysiska arbetsmiljön är bra. Byggnaderna 
skiljer sig även åt när det gäller icke byggrelaterade faktorer, som upplevd arbetsmiljö, där 
personalen på Hedlunda upplever en sämre arbetsmiljö än Vegaskolan (tabell 5). 
 
 

5 Diskussion 
 
Nedan följer en diskussion kring de olika skillnaderna mellan skolbyggnaderna som 
framkommit genom enkätundersökningen. 
 
5.1 Termiskt klimat 
Det termiska klimatet i de två passivhusen skilde sig åt i det anseende att Vegaskolan oftare 
upplevde besvär med drag och låg temperatur, medan personalen på Hedlunda förskola 
oftare hade besvär med för höga temperaturer (tabell 5, figur 1). Skillnaden mellan de båda 
passivhusen diskuterades med Thomas Greindl, passivhusarkitekt på Sweco, samt Per 
Linghult, Vännäsbyggarna. Greindl trodde att besvären med låga temperaturer på 
Vegaskolan kunde bero på uppvärmningstypen, Vegaskolan är byggd med takvärme som ger 
uppvärmning via konvektion, till skillnad från Hedlunda där uppvärmningen sker via 
golvvärme. Konvektionen innebär att kroppen värms upp genom strålningsvärme. Det ger 
att man kan ha en lägre lufttemperatur. Greindl menade att då människor inte är vana vid 
den typen av uppvärmning så kan det upplevas som kallare. Det är dock den upplevda 
temperaturen som är det väsentliga och temperaturen ska även ha höjts i dagsläget för att 
öka komforten (Greindl, muntl.). När det gäller problem med höga temperaturer på 
Hedlunda så finns det där solskärmar som ska skydda mot för mycket solinstrålning och 
överhettning. Dessa hade inte till en början fungerat som de skulle. Problemet ska dock vara 
åtgärdat idag enligt Thomas Greindl. Per Linghult förklarade också att solskärmarna har en 
spärr som gör att de inte fungerar vid minusgrader för att förhindra att de går sönder pga. 
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isbildning, vilket kan leda till övertemperaturer en solig vinterdag. Då Hedlunda har mindre 
utrymmen och större fönster än Vegaskolan kan detta utgöra ett större problem där menar 
Linghult. Vegaskolan har dock inte varit i bruk en hel vintersäsong så hur temperaturen 
upplevs då återstår att se. Både Greindl och Linghult påpekar också att det är viktigt att 
personalen vet hur dessa komplexa solskärmar fungerar för att kunna skärma av om det blir 
för varmt. Huruvida personalen har kunskap om detta visar dock inte resultaten och skulle 
kanske behöva utredas vidare. Det ska också påpekas att det termiska klimatet varken var 
bättre eller sämre än i de konventionella byggnaderna (tabell 5, figur 1). 
 
5.2 Luftkvalitet 
Hedlunda stack ut från de övriga undersöka byggnaderna samt även referensmaterialet i 
anseende på luftkvalitet där hela 44 % bland personalen ofta upplever besvär pga. instängd 
”dålig” luft (tabell 5) och 61 % angav att det fanns lokaler med dålig luftkvalitet (tabell 6). 
Under rundvandring på Hedlunda samt i enkätsvaren framkom att de haft/har problem med 
ventilationen och att det främst är i de stora gemensamma ytorna, kallade torgen, som det är 
problem (figur 4). Under telefonsamtal med Thomas Greindl berättade han att ventilation är 
en CO2 beroende ventilation som automatiskt ska anpassa flödet till hur många personer 
som vistas i rummet, detta för att inte överventilera vilket ska förhindra att luften blir torr, 
men också för att spara på energi. Att ventilationen fungerar som den ska är extra viktigt i ett 
passivhus på grund av lufttätheten, men då byggnaden är byggt med material fria från 
kemikalier så bildas inga skadliga emissioner av byggmaterialet och man kan därför minska 
på luftflödet när ingen vistas i byggnaden (Greindl, muntl.). Det visade sig att denna relativt 
komplexa ventilation inte hade kontrollerats efter installationen. Det var först vid klagomål 
som problem uppdagades, filtren var då helt igentäppta med damm. Det visade sig då också 
att ansvarig för driften inte hade vetat om att det var en CO2 beroende ventilation. Hur 
ventilationen fungerar i dagsläget är dock oklart och bör undersökas vidare. Ett mer 
komplext ventilationssystem kräver mer uppföljning och mer engagemang från kommunens 
sida menar Thomas Greindl. Per Linghult, VNB, som varit med vid byggnationen av både 
Solbacken, Hedlunda och Vegaskolan, förklarade att samtliga tre byggnader har en CO2 styrd 
ventilation och därför inte borde skilja sig så mycket från varandra i avseende på luftkvalitet. 
Det visade sig också att förskolan Solbacken haft problem med luftkvaliteten i början, då 
också främst i deras stora gemensamma utrymmen (Karlsson, muntl.). Detta är dock något 
som har åtgärdats och i dagsläget visar enkätundersökningen på en bra luftkvalitet (tabell 5). 
Problemen är således inte förknippade med passivhustekniken som sådan. Men Linghult 
menar att då mer krav ställs på en passivhusbyggnad i avseende på energiförbrukning så kan 
det vara svårare att gå in och ändra i luftflöden med risk för att energiförbrukningen blir för 
hög. 
 
5.3 Damm och smuts 
På Hedlunda var det en stor andel som besvärades av damm och smuts som till största del 
berodde på städningen (tabell 6). Under rundvandring och samtal med Malin Lövgren, 
pedagogista på förskolan, så framkom att städavtalet med den anlitade städfirman hade 
brutits och nya avtal skulle förhandlas fram. Hedlunda förskola är på många sätt en komplex 
byggnad inte minst pga. utformningen enligt Reggio Emilia pedagogiken med mycket fönster 
och många skrymslen och vrår vilket kan innebära att det är mer svårstädat och krävs mer av 
städet. Malin menar att Hedlunda inte är utformad som en vanlig förskola och därför inte 
kan städas som en. En utökad städverksamhet kräver mer pengar och det behövs därför att 
kommunen stöttar upp för att inte verksamheten ska bli lidande (Lövgren, muntl.). Barn är 
känsligare för damm än vuxna och damm är också en stor exponeringskälla för mindre 
flyktiga organiska ämnen (Kemikalieinspektionen 2015 b). Dessa uppkommer dock till stor 
del av kemiska emissioner av byggmaterial (Kemikalieinspektionen 2015 b). Dammet på 
Hedlunda förskola borde därför vara mindre skadligt, på grund av det emissionsfria 
byggmaterialet, än dammet på Skattelden där det också var en stor andel som ofta 
besvärades av damm och smuts.  
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5.4 Buller 
Den största orsaken till buller är högljudda barn (tabell 6), vilket kan förklara varför samtliga 
av de undersökta byggnaderna har en högre andel som ofta besväras av buller än 
referensmaterial 2 som är insamlat från olika sorters verksamheter (tabell 5). Men samtliga 
fyra undersökta byggnader har en lägre procentandel som ofta besväras av buller jämfört 
med referensmaterial 1 (tabell 5). Något som skulle kunna bero på att de nya förskolorna är 
byggda med mer ljudabsorberande material till skillnad från referensmaterial 1 som är en 
blandning av både nya och gamla förskolor, dock ingen lika ny som i den här 
undersökningen (Statens Energimyndighet 2007). Utöver den skillnaden så är det även en 
skillnad mellan de konventionella förskolorna och de miljöcertifierade, där de 
miljöcertifierade har en ännu lägre andel bland personalen som besväras av buller (tabell 5, 
figur 1). Vad detta kan bero på visar dock inte resultaten, då passivhustekniken och dess 
tjocka lufttäta väggar endast skulle kunna förklara en minskad påverkan av ljud utifrån och 
inte ljud orsakade av högljudda barn, som i det här fallet. Kanske har man varit mer noga 
med ljudabsorbenter. Buller kan orsaka hälsoproblem samt koncentrations- och 
inlärningssvårigheter (Hygge m.fl. 2013). Att lyckas få ner ljudnivåerna är därför extra 
positivt i en skolmiljö där buller ofta är ett stort problem, som dessutom ökar (Institutet för 
miljömedicin 2013). 
 
5.5 Besvärssymptom 
Vegaskolan, Solbacken och Skattelden har relativt låga andelar ofta förekommande 
besvärssymptom för de flesta symptomen, som stämmer överens med referens 2 för 
byggnader utan miljöproblem. Förutom när det gäller Trötthet, tung i huvudet och torr hud 
på händerna. Men Hedlunda förskola sticker ut med en högre andel på flera punkter (tabell 
5, figur 2 och 3). Vilket till viss del skulle kunna förklaras av den större andelen upplevda 
besvär med miljön. I en rapport om bland annat inomhusmiljön i skolor och förskolor kan 
man se ett positivt samband mellan andelen upplevda miljöfaktorer och andelen upplevda 
besvärssymptom (Statens Energimyndighet 2007) och i figur 3 kan man också ana ett 
positivt samband. Det skulle kunna innebära att andelen besvärssymptom till viss del skulle 
kunna förklaras av besvärande miljöfaktorer, men då det i den här undersökningen är så få 
värden och Hedlundas värde är så pass högre än övriga så kan det vara missvisande att göra 
en korrelationsberäkning. Den relativt höga andelen som ofta upplever besvär på Hedlunda 
förskola skulle också till viss del kunna förklaras av att de har en större andel personal med 
allergiska besvär än Vegaskolan (tabell 3), eftersom allergiker tillhör en mer känslig grupp 
(Socialstyrelsen 2009). På Hedlunda och Vegaskolan upplever också en högre andel av 
personalen att de känner sig trötta än personalen i de konventionella byggnaderna och i 
referensmaterialet (tabell 5, figur 2). Trötthet är dock ett symptom som kan bero på många 
olika faktorer (Landsorganisationen i Sverige 2002), så varför en så stor andel upplever 
trötthet är svårt att svara på. När det gäller torr hud på händerna så kan detta troligen 
förklaras av verksamheten som sådan. 
 
5.6 Arbetsförhållanden/arbetsmiljö 
Byggnaderna skiljer sig även åt när det gäller icke byggrelaterade faktorer, som inte kan 
förknippas med byggnadens miljöcertifiering. Till det hör upplevda arbetsförhållanden, där 
personalen på Hedlunda och Skattelden upplever sämre arbetsförhållanden än Vegaskolan 
och Solbacken, vilket också skulle kunna leda till sjukskrivning och besvärssymptom 
(Håkansson 2005). Något sådant är dock svårt att utläsa av resultatet. Hedlunda har ju 
dessutom inte varit i bruk särskilt länge. Möjligtvis att arbetsmiljön blir lidande av de många 
studiebesöken som kommer av att Hedlunda är ett visningsobjekt. Skattelden däremot som 
är lite äldre, från 2008, har dock en hög sjukfrånvaro (tabell 4) som delvis beror på två 
långtidssjukskrivna med utmattningssyndrom enligt Carola Nilsson, förskolechef på 
Skattelden, som kanske skulle kunna förklaras av arbetsförhållandena men också av den 
psykosociala arbetsmiljön i allmänhet (Håkansson 2005), som endast 36 % av de svarande 
på Skattelden upplevde som bra/mycket bra (tabell 5). Hedlunda förskola hade också en 
relativt låg andel som upplevde den fysiska arbetsmiljön som bra/mycket bra i jämförelse 
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med de andra tre i undersökningen. I enkäten hade några på Hedlunda beskrivit låga stolar 
och skötbord som inte gick att anpassa höjden på. Kan det vara så att i försöket att bygga en 
förskola, formad utifrån barnens perspektiv med pedagogiska inslag i arkitekturen, att inte 
lika stor fokus lades på de anställdas fysiska arbetsmiljö. Detta är dock endast spekulationer. 
 
5.7 Drift och underhåll 
Personalen i de två miljöcertifierade byggnaderna hade högre förväntningar på byggnaden 
än personalen i de konventionella vilket var väntat och personalen på Vegaskolan anser att 
byggnaden lever upp till förväntningarna. På Hedlunda är man däremot mer missnöjd och 
anser inte i lika stor utsträckning att byggnaden lever upp till förväntningarna de hade från 
början, endast 28 % är nöjda (tabell 5). Detta skulle kunna förklaras av de besvärande 
miljöfaktorerna men också pga. att det också har varit mer problem med driften på 
Hedlunda (tabell 5). 
 
5.8 Synpunkter 
Det är svårt att dra slutsatser om skillnader när det gäller upplevelsen av innemiljön vilket är 
högst individuell och kan bero på många olika faktorer (Andersson m.fl 2005). Dessutom är 
samtliga byggnader i undersökningen fortfarande relativt nyöppnade, med undantag av 
Skattelden (tabell 1). På Vegaskolan var det fortfarande ouppackade kartonger och fönster 
utan gardiner under besöket. Det kan ta ett tag innan allt fungera som det ska och alla vet 
hur allt fungerar. Byggnader byggda med passivhusteknik är dessutom mer komplexa, med 
mer teknik som ska fungera och som man ska lära sig jämfört med byggnader byggda med 
vanliga metoder (Linghult, muntl.). Om än jag personligen tycker att problem borde vara 
åtgärdade efter ett år.  
 
En förklaring till den stora skillnaden mellan Vegaskolan och Hedlunda skulle kunna vara att 
verksamheterna till viss del skiljer sig åt. Men personalen på Vegaskolan har också gått från 
att ha jobbat i moduler under en längre tid till att få flytta in i helt nya lokaler, det är 
dessutom samma personal som har jobbat ihop sig med varandra. Medan personalen på 
Hedlunda valts ut bland ett stort urval av sökanden som ville jobba i den nya förskolan. 
Upplevelsen blir vad man jämför den mot. När man dessutom vet att byggnaden är ett 
miljöanpassat passivhus så finns risk att man blir mer medveten och kritisk och känner av 
innemiljön mer än om det skulle vara en vanlig byggnad där man kanske i större 
utsträckning accepterar eventuella brister. Det skulle därför vara intressant med ytterligare 
jämförelse om ett antal år då personalen jobbat in sig mer på sin arbetsplats. Effekterna av 
många av fördelarna med de miljöcertifierade byggnaderna som till exempel giftfria 
byggmaterial och mindre risk för mögel syns kanske inte förrän efter ett antal år. Som 
exempel så visade en liknande studie att konventionella hus hade en ökad mögeltillväxt 
jämfört med passivhus efter en tids användning (Bekö m.fl. 2014). 
 
Den här undersökningen har endast fokuserat på den upplevda innemiljön i byggnaderna. I 
denna studie har det därför inte tagits upp andra aspekter som den låga 
energiförbrukningen, de miljövänliga materialen, mm som de miljöcertifierade byggnaderna 
har (Intressegrupp passivhus 2016 b; 2016 c). Ytterligare en positiv aspekt är att dessa 
miljöbyggnader i sig inspirerar till mer miljötänk som Christer Nordmark, rektor på 
Vegaskolan påpekade.  
 
 
6 Slutsatser 
 
Skillnader inte beroende på miljöcertifiering 
Eftersom det var större skillnad mellan de två miljöcertifierade byggnaderna än mellan 
miljöcertifierad och konventionell byggnad är det svårt att dra generella slutsatser om att 
innemiljön skulle upplevas bättre eller sämre beroende på byggnadstyp. De flesta av 
skillnaderna beror således inte på byggnadernas miljöcertifiering utan på andra orsaker. 
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Andelen besvärade av buller var dock lägre i de miljöcertifierade byggnaderna, vilket är extra 
positivt i förskole- och skolmiljö där buller är ett stort problem (Institutet för miljömedicin 
2013). 
 
Mer tid behövs 
För att andra eventuella skillnader till följd av miljöcertifieringen ska påvisas, som till 
exempel effekter av emissionsfria material och mindre risk för mögeltillväxt mm krävs mer 
tid. Då byggnaderna endast varit i bruk under en kortare period, Vegaskolan endast en 
termin, så skulle ytterligare undersökning vid ett senare tillfälle behövas. Då barn är 
känsligare än vuxna (Annesi-Maesano m.fl. 2012), är dessa aspekter viktiga att ta i 
beaktande i en miljö där barn vistas under en stor del av dygnet.  
 
Uppföljning, information och kommunikation 
En annan slutsats är att det krävs mer uppföljning av innemiljön efter att en verksamhet 
startat i en ny byggnad för att undvika att besvär uppstår. Detta gäller både konventionella 
och miljöcertifierade byggnader, men kanske särskilt i miljöcertifierade byggnader som har 
en mer komplex teknik. Det behövs också mer information och kunskap till de som ska sköta 
byggnaden så att de vet hur tekniken fungerar och att detta kommuniceras vidare till de som 
ska vistas i byggnaden. Detta blir något för kommunen att ta i beaktande när de planerar för 
nya förskolor och skolor. Särskilt med tanke på att man skulle kunna förvänta sig fler 
miljöcertifierade byggnader i framtiden, som till exempel passivhus, i och med Umeås 
tillväxt och energidirektivet. Det skulle också vara bra att se över alternativen för 
solavskärmning då det inte är optimalt i vårt kalla klimat med solskärmar som inte fungerar 
i minusgrader. Förhoppningsvis löser sig problemen med damm och smuts på Hedlunda 
efter att ett nytt städavtal förhandlats fram, men besvären med den dåliga luftkvaliteten är 
något som bör undersökas vidare.  
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Bilaga 1 
 
ENKÄT OM INOMHUSKLIMAT  Datum:    __________________________ 

Arbetsmiljö i förskola/skola   Förskola/skola:  _____________________ 

I mitt examensarbete vill jag undersöka eventuella skillnader i hur innemiljön upplevs i 
miljöcertifierade byggnader jämfört med hur den upplevs i likartade konventionella byggnader och 
jag har till det valt att jämföra olika förskolor i Umeå kommun samt en skola i Vännäs.  
Jag vore därför tacksam ifall du kunde avstå tid till att fylla i den här enkäten där jag vill försöka få 
fram hur du upplever inomhusklimatet och arbetsmiljön på din arbetsplats och ifall du upplever 
besvär eller symtom. 
 
BAKGRUNDSFAKTORER 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARBETSMILJÖ 

Har du de senaste 3 månaderna känt dig besvärad av någon eller några av följande faktorer på 
din arbetsplats? (Besvara varje fråga även om du inte känt dig besvärad!) 

 Ja ofta 
(varje vecka) 

Ja, Ibland Nej, aldrig 

Drag    

För hög rumstemperatur    

Varierande rumstemperatur    

För låg rumstemperatur    
Instängd (”dålig”) luft                                                             

Torr luft    

Obehaglig lukt                                                                          

Statisk elektricitet som gör att du lätt får stötar               

Andras tobaksrök    
Belysning som är för svag eller ger bländning 
och/eller reflexer     

Buller        

Damm och smuts    
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Födelseår |___|___|___|___| Kön     man        kvinna   

Hur länge har du varit på din nuvarande arbetsplats?    Sedan år |___|___|___|___|             

Röker du?                                         Ja     Nej  

Om Nej, har du rökt tidigare?      Ja     Nej              Snusar du?    Ja     Nej 
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ARBETSMILJÖFÖRHÅLLANDEN 
 Ja, oftast Ja, ibland Nej, sällan Nej, aldrig 
Uppfattar du dina arbetsuppgifter 
som engagerande och stimulerande? 

                                                   

Har du för mycket att göra i ditt 
arbete?                                    

Har du möjlighet att påverka dina 
arbetsförhållanden?                                    

Får du hjälp av dina arbetskamrater 
när du har problem i arbetet?                                    

 
TIDIGARE/NUVARANDE SJUKDOMAR/BESVÄR 

   Om Ja 
  Under de senaste året? 

 Ja Nej  Ja    Nej 
Har du haft eller har du astmatiska 
besvär? 

           

Har du haft eller har du hösnuva?                  
Har du haft eller har du andra allergiska 
besvär från ögon eller näsa?                  

Har du haft eller har du eksem?                  
 
NUVARANDE BESVÄR 

Har du under de senaste 3 månaderna haft något/några av nedanstående besvär/symtom? 
(Besvara varje fråga även om du inte haft något/några besvär/symtom!)                 

  Om Ja 
Tror du att detta beror                                                   

på din arbetsmiljö? 

 Ja, 
ofta 

Ja, 
ibland 

Nej 
aldrig  Ja Nej Vet ej 

Trötthet        

Tung i huvudet        

Huvudvärk        

Illamående/yrsel        
Koncentrationssvårigheter        

Klåda, sveda, irritation i ögonen        

Irriterad, täppt eller rinnande näsa        

Heshet, halstorrhet        

Hosta        

Torr eller rodnad hud i ansiktet         
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NUVARANDE BESVÄR Forts… 

 
TEMPERATURFÖRHÅLLANDENA 

  Mycket 
bra 

Bra Acceptabla Dåliga Mycket 
dåliga 

Vad anser du om temperatur-
förhållandena i allmänhet?       
       

 Om problem med temperaturen:             
(flera alternativ möjliga) 

 alltför kallt på vinterhalvåret  
  alltför kallt på andra tider  

    alltför varmt på sommarhalvåret  
    alltför varmt på andra tider  

 
DAMM OCH SMUTS 

Besväras du av dam och smuts?  Ja   Nej  

    Om Ja, varför?  
(flera alternativ möjliga)  

 allmänstädningen otillräcklig  
  allmänstädningen dåligt utförd  

    damm och smuts på skåp o dyl  
    ingen storstädning  
    otillräcklig toalettstädning  
    annat, ange vad: ______________ 

 
BULLER 

Besväras du av buller?  Ja   Nej  

    Om Ja, varför?  
(flera alternativ möjliga)  

 ventilationen stör  
  buller utifrån (trafik o dyl)  

    buller från gården  
    dålig akustik  
    högljudda barn  

     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Om Ja 
Tror du att detta beror                                                    

på din arbetsmiljö? 

 Ja, 
ofta 

Ja, 
ibland 

Nej, 
aldrig  Ja Nej Vet ej 

Fjällning/klåda i hårbotten/öron         
Torr, kliande, rodnad hud på 
händerna         

Annat, ange vad: ________________        
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LUFTKVALITETEN 
  Mycket 

bra 
Bra Acceptabel Dålig Mycket 

dålig 

Vad anser du om luftkvaliteten i 
allmänhet?       

Finns lokaler med dålig luftkvalitet?         Ja          Nej  

 Om Ja, ange vilka:     _______________________________________________________  

 Om problem med luftkvaliteten:  
(flera alternativ möjliga)  

 sämre på måndagsmorgnar  

  sämre på eftermiddagar  

    olika i olika lokaler  

    lukter förekommer  

    vädringsmöjligheter saknas  

 
DRIFT OCH UNDERHÅLL 

Vad hade du för förväntningar på byggnaden 
innan du började arbeta?  Höga  Inga  Låga 

Stämmer dina förväntningar med verkligheten  Ja  Nej  Inga förväntningar 

Har det uppstått problem med driften av 
byggnaden?  Ja  Nej  Vet ej 

 Om ja hur snabbt åtgärdades felet/-en?   Direkt 

   Efter en kortare tid 

   Efter en längre tid 
   Har inte åtgärdats 
Upplever du att klagomål rörande drift och 
underhåll tas på allvar?  Ja Nej  Vet ej 

 
ALLMÄNT 

 Mycket 
bra 

Bra Acceptabel Dålig Mycket 
dålig 

Hur upplever du den fysiska 
arbetsmiljön i stort?  

                                                    

Hur upplever du den 
psykosociala arbetsmiljön i 
stort?  

                                    

Hur upplever du lokaltillgången i 
stort?                                      
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ÖVRIGT 

Finns det på arbetsplatsen någon… Ja Nej Vet ej 
 Miljöpolicy?    
 Miljöombud/miljösamordnare?    
 

Kemikaliepolicy?    

 
YTTERLIGARE KOMMENTARER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stort tack för din medverkan! 
 
 
 
 
 
Enkäten är utformad enligt Örebromodellen. Enkäten MM 040 NA Sp2 från Miljömedicin MM 
Konsult AB har använts som mall.
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