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Abstract 

 
 

Abstract 
Dampness in the indoor environment have been a major issue of discussion the 
last decades since more and more people complain about their indoor environ-
ment. In the present situation there are difficulties to find what causes people’s 
discomfort in a damp environment even though there is a strong connection be-
tween dampness and human health. 

The aim of the thesis was to contribute to the work done today to achieve a better 
indoor environment in damp buildings. The purpose of the work was to evaluate 
whether the measures issued for dampness in the indoor environment contributes 
to the improvement of health and environment for those who are living or work-
ing in that space. Through a literature review, interview and survey the following 
three questions were answered to achieve the aim and purpose: 

• How are people affected by the indoor environment in damp buildings?  

• Which are the measures issued to prevent dampness in the indoor envi-
ronment?  

• Do these interventions contribute to a better indoor environment?  

How people are affected by the indoor environment in damp buildings and how 
these problems are prevented were the foundation for the continued work with 
the survey. The discomforts that are often related to dampness and mould are 
respiratory symptoms and asthma. In addition symptoms such as fatigue, head-
aches, nausea and reduced lung capacity are also connected to these problems. 
The measures that are recommended in prevalence of dampness and mould 
growth have either the intention to prevent dampness and mould growth in build-
ings or remove unpleasant odour from the indoor environment. The measures 
used are cleaning, dehumidification, underpressure, improved ventilation and de-
construction and reconstruction. 

Furthermore, a survey was conducted where 9 different projects participated 
where the employees experienced these problems. The result was then divided in 
two groups where they either had implemented all the measures proposed by spe-
cialists or had only implemented some of them.  

The result of the survey showed that the applied measures contributed to the im-
provement of the employees health since less people felt the symptoms such as 
irritation of eyes, nose or throat, dryness of the throat or skin and fatigue, head-
ache or nausea. It was especially noticeable for those who were working at a pro-
ject were all the measures had been implemented.  

Recommendations for future investigations in the subject are to study how differ-
ent measures improve different health problem. Even though the measures appli-
ance are known it is still unknown how they are related to different health prob-
lems.  

Key Words 
Dampness, mould, dampness and the indoor environment, remediations.  
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Sammanfattning 
Fuktrelaterade inomhusmiljöproblem har varit en stor diskussionsfråga de senaste 
decennierna då fler och fler människor klagar på sin inomhusmiljö. I dagsläget 
finns det svårigheter att hitta vad som orsakar människors upplevda besvär i en 
fuktig inomhusmiljö. Dock har studier visat att det finns en stark sammankoppling 
mellan fukt och människors hälsa.   

Syftet med examensarbetet är att bidra i det arbete som görs för att uppnå en 
bättre miljö i byggnader med fuktrelaterade inomhusmiljöproblem. Målet med 
arbetet är att utvärdera om de åtgärder som utfärdas för fuktrelaterade inomhus-
miljöproblem bidrar till en förbättring av miljön för de nyttjande i byggnaden. Ge-
nom litteraturstudie, intervjuer och enkät besvarades följande tre frågor för att 
uppnå mål och syfte:   

• Hur påverkas människor i byggnader med fuktrelaterade inomhusmiljö-
problem? 

• Hur åtgärdas fuktrelaterade inomhusmiljöproblem i byggnader idag?  

• Bidrar dessa åtgärder till en bättre inomhusmiljö för de nyttjande?  

Fördjupningen av hur människan påverkas av fuktrelaterade inomhusmiljöpro-
blem och vilka åtgärder som tillämpas vid dessa problem var grunden till det fort-
satta arbetet med enkätundersökningen. De besvär som oftast relateras till fukt- 
och mögelproblem är respiratoriska symtom eller astmasymtom. Utöver det kan 
även symtom så som trötthet, huvudvärk, illamående och minskad lungkapacitet 
kopplas till dessa problem. De åtgärder som rekommenderas vid förekomsten av 
dessa besvär har som avsikt att förhindra fukt och mögelpåväxt i byggnader samt 
att avlägsna avvikande lukt från inomhusmiljön. Åtgärderna som genomförs är 
rensning, avfuktning, undertryck, förbättrad bostadsventilation samt rivning och 
återuppbyggnad.  

Vidare gjordes enkätundersökningen vid nio olika projekt där anställda upplevde 
hälsobesvär på arbetsplatsen. En indelning gjordes av projekten i två grupper, an-
tingen hade samtliga åtgärder genomförts av de som hade föreslagits av fuktska-
deutredare eller så hade endast en del av dem åtgärdats. 

Resultatet av enkätundersökningen visade att de tillämpade åtgärderna bidrog till 
att människorna mådde bättre efter att skadorna hade åtgärdats då färre kände av 
besvär så som irritation i ögon, näsa eller hals, torrhetskänsla i slemhinnor eller 
hud samt trötthet, huvudvärk eller illamående. Det var framförallt tydligt för de 
projekt som hade genomfört samtliga åtgärder.   

Rekommendation för fortsatt arbete är att studera vilka åtgärder som förbättrar 
vilka hälsobesvär då åtgärdernas tillämpning är kända men deras koppling till häl-
sobesvär fortfarande oklara.  

Nyckelord 
Fukt, mögel, fuktrelaterade inomhusmiljöproblem, hälsobesvär, åtgärder. 
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1 Inledning 
Examensarbetet är en avslutande del av utbildningen Byggnadsteknik: Byggnads-
utformning och Arkitektur vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Arbetet är ett 
samarbete med Conservator AB.  

I dagsläget är inomhusmiljöproblems påverkan på människor av diffus karaktär. 
Det finns svårigheter i att kartlägga vad orsakerna till problemen kan vara och 
även hur dessa i sin tur kan åtgärdas. Detta examensarbete ska ge ökad kunskap 
om de åtgärder som utfärdas vid inomhusmiljöproblem och utvärdera om de se-
dan bidrar till en bättre miljö för de som vistas i byggnaden.  

1.1 Problembeskrivning 
Inomhusmiljöproblem är ett område som har varit en stor diskussionsfråga de 
senaste decennierna då fler och fler människor klagar på sin inomhusmiljö. Kla-
gomålen är ofta förknippade med besvär såsom irritation i ögon, näsa och hals; 
torrhetskänsla i slemhinnor och hud samt trötthet, huvudvärk och illamående.1  

I dagsläget finns det svårigheter att hitta den exakta kopplingen mellan det som 
kan orsaka inomhusmiljöproblem och människors upplevda besvär. Det handlar 
sällan om endast en orsak till problemet utan ofta är det flera källor som bidrar till 
en försämrad inomhusmiljö.2 Således kan det finnas svårigheter i att utföra åtgär-
der och veta om de medverkar till en förbättrad miljö i en byggnad eller inte. 

Flertalet studier har gjorts inom området för att studera och kartlägga de bekym-
mer som förknippas med inomhusmiljöproblem. Då dessa problem kan vara svåra 
att definiera har bland annat Boverket gjort en nationell enkätundersökning som 
skildrar förekomsten av olika miljöfaktorer som kan kopplas till bostaden och dess 
användning och hur det i sin tur påverkar människor,3  

Det har även gjorts undersökningar om hur fukt och mögel påverkar människans 
hälsa samt vilka besvär dessa problem kan orsaka. Det har bland annat Carl-
Gustaf Bornehag med flera studerat i sin studie Dampness in Buildings and Health4 då 
de fördjupar sig i fuktrelaterade problem och dess effekt på människans hälsa. 
Däremot finns de få studier som berör ämnet åtgärder vid fuktrelaterade problem. 
För att uppnå en djupare förståelse om de åtgärder som utförs vid inomhusmiljö-
problem och om de bidrar till ett friskare hus är den här studien relevant att ge-
nomföra.  

Arbetet genomfördes i samarbete med företaget Conservator AB som har goda 
kunskaper inom fukt och inomhusmiljö och har lång erfarenhet i området.  

                                                
1 Arbetsmiljöverket. Sjuka hus. 2014. (Hämtad 2014-08-31)  
2 Conservator. Åtgärdsförslag för fuktskador och andra inomhusmiljöproblem. 2012. (Hämtad 2014-09-18) 
3 Boverket. Enkätundersökning om boendes upplevda inomhusmiljö och ohälsa – resultatet från 
    projektet BETSI. Rapport. Karlskrona.(2009) 
4 Bornehag, C-G, Blomquist, G, Gyntelberg,F, Järvholm, B, Malmberg, P, Nordvall, L, Nielsen, A, och 
   Pershagen, G. samt Sundell,L. Dampness in Buildings and Health. Indoor Air vol 11 no 2 (2008): 72  
   – 86. 
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1.2 Syfte, mål och frågeställningar 
Nedan följer vad examensarbetets syfte och mål är samt de tre frågeställningar 
som har tagits fram utifrån målet.  

1.2.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att bidra i det arbete som görs för att uppnå en 
bättre miljö i byggnader med inomhusmiljöproblem.  

1.2.2 Mål 

Målet med arbetet är att utvärdera om de åtgärder som utfärdas för fuktrelaterade 
inomhusmiljöproblem bidrar till en förbättring av miljön för de nyttjande i bygg-
naden.  

1.2.3 Frågeställningar 

De frågeställningar som kommer att behandlas i examensarbetet är följande:  

• Hur påverkas människor i byggnader med fuktrelaterade inomhusmiljö-
problem? 

• Hur åtgärdas fuktrelaterade inomhusmiljöproblem i byggnader idag?  

• Bidrar dessa åtgärder till en bättre inomhusmiljö för de nyttjande?  

Dessa frågeställningar bygger på varandra och önskan är att en bredare förståelse 
för inomhusmiljöproblem och dess åtgärder skapas.  

1.3 Metod 
Nedan följer de metoder som har valts för att besvara de tre frågeställningarna.  

1.3.1 Hur påverkas människor i byggnader med fuktrelaterade inom-
husmiljöproblem?  

Frågeställningen kommer att besvaras med en kartläggning med hjälp av litteratur-
studie av vetenskapliga texter från litteratur, artiklar och databaser för att få en 
förståelse för dagens situation.  

1.3.2 Hur åtgärdas fuktrelaterade inomhusmiljöproblem i byggnader 
idag? 

För att besvara frågeställningen kommer en kartläggning göras av hur människor 
påverkas av inomhusmiljöproblem relaterade till fukt att göras. Det görs genom 
intervjuer med nyckelpersoner inom området. 
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1.3.3 Bidrar dessa åtgärder till en bättre inomhusmiljö för de nytt-
jande? 

Frågeställningen kommer att besvaras genom en fallstudie i form av en enkätun-
dersökning. Enkäten skickas ut till projekt som Conservator har utrett med avsik-
ten att undersöka om de åtgärder som föreslogs av företaget bidrog till en bättre 
inomhusmiljö för de nyttjande.  

1.4 Avgränsningar 
Arbetet kommer endast att innefatta utredningar med inomhusmiljöproblem och 
luktproblem som har gjorts inom ett tidsspann som sträcker sig fem år tillbaka. 
Det görs för att begränsa antalet studerade utredningar samt för att de ska vara av 
relevant och aktuell karaktär.  

Utöver det kommer arbetet endast täcka byggnader som har haft fuktrelaterade 
problem. Byggnader som berör andra inomhusmiljöproblem så som buller, ljus, 
rumstemperaturer och organiska föroreningar kommer därför inte att innefattas.  

Dessutom undersöker arbetet endast om åtgärderna bidrar till en bättre inomhus-
miljö och om de hjälper. För att få kunskap om hur åtgärderna bidrar till en bättre 
inomhusmiljö krävs fortsatt utredning inom ämnet.  

Ytterligare avgränsning kommer vara att de projekt som undersöks är enbart tidi-
gare utredningar som är uträttade av Conservator. För att få ett helhetsperspektiv 
över inomhusmiljöproblem i Sverige hade en rikstäckande utredning med fler 
medverkande och aktörer krävts då de projekt som har studerats endast täcker 
Kalmarregionen.  

1.5 Disposition 
I kapitel 1 finns inledningen med problembeskrivning, syfte, mål och frågeställ-
ningar. Utöver det beskrivs även de metoder som har använts för de skilda fråge-
ställningarna samt vilka avgränsningar som sattes under arbetets gång. 

I kapitel 2 beskrivs bakgrund och förutsättningar som var grunden för det fortsatta 
arbetet. 

I kapitel 3 omfattas genomförandet av examensarbetet med metoderna litteratur-
studier, intervjuer samt fallstudie i form av enkät.  

I kapitel 4 beskrivs resultat för alla tre frågeställningarna. 

I kapitel 5 hittas resultatdiskussion och metoddiskussion där de svar och analyser 
som undersökningen har gett diskuteras. 

I kapitel 6 redovisas slutsatsen som dragits utifrån resultatet i rapporten samt för-
slag på hur examensarbetet kan förbättras och vidareutvecklas.  

I kapitel 7 – 9 avslutas examensarbetet med referenser, sökord och tillslut bilagor.  
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2 Teoretisk bakgrund och förutsättningar 
Nedanstående avsnitt redogör för tidigare känd fakta om inomhusmiljö och dess 
eventuella problem. Den insamlade information har varit grunden för det fortsatta 
arbetet och undersökningen kring området. Utöver det beskrivs även de metodval 
som har använts för att besvara frågeställningarna.  

2.1 Inomhusmiljöproblem 
Människan spenderar runt 90 procent av sin tid inomhus. Antingen på jobb, skola, 
i hemmet eller när man pendlar där emellan.5 Då människor vistas största delen av 
sina liv inomhus är inomhusmiljön av stor betydelse för människans hälsa, både 
fysiskt och psykiskt. Det finns flera faktorer som kan påverka människans hälsa 
och välbefinnande vid vistelse i en byggnad. Det kan bland annat vara arkitektur, 
byggnadsteknik, materialval eller installationer.6 Om dessa faktorer inte utformas 
på rätt sätt kan det bidra till hälsopåverkan och inomhusmiljöproblem.  

Vid inomhusmiljöproblem upplever en eller ett flertal personer besvär eller obe-
hag när de vistas i en byggnad. De besvär eller obehag som kan kännas av har då 
inte en direkt koppling till den verksamhet som bedrivs i lokalerna, utan är orsa-
kade av byggnaden i sig. Symptomen försvinner eller minskar när byggnaden se-
dan lämnas.7 När en byggnad har inomhusmiljöproblem så kan det även klassas 
som ”sjukt”. En byggnad är sjuk när 20 procent eller fler av de som befinner sig i 
utrymmet klagar på besvär som kan relateras till deras inomhusmiljö.8 Vid inom-
husmiljöundersökningar används oftast det som gränsvärde för att klassa en bygg-
nad som frisk eller sjuk enligt fuktsakkunnige Joakim Thunborg. 

Forskning inom området har gjorts i flera decennier för att få en förståelse för vad 
det är som får människor att må dåligt vid vistelse i en byggnad och vad det är 
som orsakar inomhusmiljöproblem. I Figur 1 nedan har en koppling mellan olika 
faktorer och hälsoproblem illustrerats.  

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Greene. R. & Williams, P. Indoor air quality investigation protocols. Journal of Environmental He-
alth vol 59 no 3 (1996): 6 – 15. 
6 Socialstyrelsen & Karolinska institutet. Miljöhälsorapport 2009. Rapport. Stockholm. (2008) 84.  
7 Stockholm Läns Landsting, Centrum för arbets- och miljömedicin. Faktablad. Hälsobesvär av 
   inomhusmiljöproblem. (2014) 
8 Passarelli, G R. Sick building syndrome: An overview to raise awareness. Journal of Building  
   Appraisal vol 5 no 1 (2009): 58 
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Figur 1: visar orsaker till hälsobesvär och vilka faktorer9 

Figuren visar bland annat att huvudorsaken till inomhusmiljöproblem är brister i 
luftkvaliteten vilket kan orsakas av mikrobiell påväxt, kemiska emissioner, verk-
samhet och förorenad intagsluft. Således beskrivs de vanligaste upphoven till brist-
fällig luftkvalitet, fukt och mikrobiella skador, bristfällig ventilation samt kemiska 
emissioner nedan. Dessutom kommer det beskrivas hur dessa i sin tur kan bidra 
till hälsobesvär hos människor som vistas i en byggnad med angivna problem då 
de alla kan relateras till fuktrelaterade inomhusmiljöproblem. 

2.2 Orsaker till inomhusmiljöproblem 
De främsta orsakerna som leder till inomhusmiljöproblem är fukt- och mögelpro-
blem i byggnaden, bristfällig ventilation samt kemiska emissioner från bygg- och 
inredningsmaterial.10 Nedan kommer samtliga nämnda faktorer att beskrivas. 

2.2.1 Fukt och mikrobiella skador  
Fukt- och mögelproblem kan uppstå av flera olika orsaker beroende på var i kon-
struktionen problemen uppstår. De vanligaste fuktorsakerna är bland annat fukt i 
luft, fukt i material, fukt i marken, byggfukt samt läckage.  

Fukt i luft  
Luftfukt är den ånghalt som finns i inomhusluften och bestäms av faktorer så som 
ånghalt i utomhusluft, hur väl byggnaden ventileras samt fuktproduktionen inom-
hus.11 Ånghalten i byggnaden kan variera i tid och även från rum till rum. Fukten i 
luften kan bland annat komma ifrån avdunstning från människor och djur, växter 
och odlingar, matlagning samt disk, tvätt, bad och rengöring.12 Om fukttillskottet 
inte tas omhand av byggnaden eller av installerad ventilation kan det orsaka fukt- 
och mögelskador i material och ytskikt vilket i sin tur kan bidra till obehaglig lukt 
och besvär vid vistelse i en sådan byggnad enligt fuktsakkunniga Eva Gustafsson.  

                                                
9 Stockholm Läns Landsting, Centrum för arbets- och miljömedicin. Hälsobesvär av 
   inomhusmiljöproblem. 
10  Socialstyrelsen & Karolinska institutet. Miljöhälsorapport 2009, 83. 
11 Elmarsson, B. och Nevander, L-E. Fukthandbok. 3 uppl. Stockholm: AB svensk Byggtjänst, 2006.  
    277. 
12 Elmarsson, B. och Nevander, L-E. Fukthandbok. 277. 
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En viktig term i dessa sammanhang är mättnadsånghalt (g/m3) som är den mängd 
vatten i ångfas som kan finnas i luften vid en given temperatur utan att konden-
sera enligt Eva Gustafsson. I figur 2 visas mättnadsånghalten vid olika temperatu-
rer. Det som kan utläsas ur figuren är att varm luft kan bära mer vatten än vad kall 
luft har möjlighet att göra.  

Figur 2: visar relationen mellan mättnadsånghalt och tempretur13 

Förhållandet mellan aktuell ånghalt och mättnadsånghalten kallas för relativ fuk-
tighet (RF) som anges i procent.14 Högre lufttemperatur ger lägre RF i luften då 
varm luft kan innehålla mer fukt medan lägre lufttemperatur ger högre RF i luften 
om den aktuella ånghalten är samma. 

Fukt i material  
Vatten i material förekommer antingen som kemiskt eller fysikaliskt bundet vat-
ten. Kemiskt bundet vatten är fixerat i materialet och är hårt bundet och brukar 
således inte benämnas som fukt. Fysikaliskt bundet vatten är däremot det som 
betraktas som fukt. Då vattnet är lösare bundet och mer lättillgängligt är det enkelt 
för materialet att avge och uppta. Många byggnadsmaterial sväller eller krymper då 
de absorberar eller avger fukt. Om fukthalten, mängden vatten per volym, är för-
höjd i organiska material kan det möjliggöra tillväxt av mögel eller röta. Dessutom 
kan byggnadsmaterialets egenskaper påverkas om fuktigheten är förhöjd så som 
minskad hållfasthet eller liknande.15 

 

 
                                                
13 Wikimedia. Mättnadsånghalt. 2008. (Hämtad 2014-12-26) 
14 Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB. Fukt – Absolut och Relativ fuktighet. 2014. (Hämtad 2014- 
    12-26) 
15 Elmarsson, B. och Nevander, L-E. Fukthandbok, 283. 
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Fukt i marken 
En orsak till fuktproblem som kan uppkomma i grundkonstruktionen är bland 
annat markfukt. Om grunden inte är skyddad från den underliggande markytan 
kan markfukten tränga igenom konstruktionen och på så sätt påverka inomhusmil-
jön negativt. Om grunden inte dimensioneras på ett sådant sätt så att man tar hän-
syn till att marken har en relativ fuktighet på hundra procent kan fukttransport ske 
genom både ångfas och i vätskefas och bidra till inomhusmiljöproblem.16 Vatten i 
ångfas är vattenmolekyler fördelat i luften, medan vatten i vätskefas är droppar 
eller fri vattenyta.17  

Byggfukt 
Byggfukt är den mängd vatten som byggnadsmaterialet måste ge ifrån sig för att 
nå fuktjämvikt med sin omgivning18. Byggfukt kan finnas i byggnadsmaterial vid 
leverans eller tillsätts under byggprocessen om materialen inte skyddas mot neder-
börd under transport, lagring och hantering på byggarbetsplatsen.  För att bygg-
fukten inte ska påverka andra material som finns i dess närhet är det viktigt att 
fukten får torka ut på ett sådant sätt så att det inte skadar andra material under 
processen.19  

Läckage 
Ytterligare fukttillskott är läckage av olika slag som är en bidragande faktor till 
problem med fukt och mögel. Läckage från installationer är den vanligaste fukt-
skadan i en byggnad. Studier visar att var femtonde bostad får någon form av vat-
tenskada varje år.20 Vatten kan även läcka in i en byggnad om de konstruktioner 
som är i direkt kontakt med utemiljön inte är täta eller byggda på ett korrekt vis. 
Det bidrar till att vatten kommer in genom otätheter och skadar material i kon-
struktionen.21 

2.2.2 Bristfällig ventilation 

Ventilation kan förbättra inomhusmiljön i en byggnad avsevärt. Ventilationens 
uppgift är framför allt att skapa en behaglig och hälsosam miljö i ett utrymme ge-
nom att föra bort förorenad och fuktig luft från byggnaden och istället förse den 
med frisk luft.22 Om ventilationen är bristfällig ökar det risken för fuktskador till 
följd av kondens på ytskikt och material då fukttillskottet i byggnaden inte tas om-
hand av installationen. Det kan i sin tur öka fuktbelastningen på eventuella risk-
konstruktioner i byggnaden som utvecklas till fukt och mikrobiella skador.23  

                                                
16 Elmarsson, B. och Nevander, L-E. Fukthandbok, 284. 
17 Byggskadeteknik. Fukt- och mögelskador. 2000. (Hämtad 2014-10-09) 
18 Elmarsson, B. och Nevander, L-E. Fukthandbok, 280 – 290. 
19 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Fuktsäkra byggnader – Fuktkällor. (Hämtad 2014-10-24) 
20 Nevander, L-E. och Elmarsson, B. Fuktdimensionering av träkonstruktioner: riskanalys, Statens råd 
    för byggnadsforskning, Stockholm, 1991. 
21 Elmarsson, B. och Nevander, L-E. Fukthandbok, 286 
22 Chen. J-D och Wang. H-Q samt Zang. H. Ventilation, Air Conditioning and the indoor Air 
    Environment. Indoor and Built environment vol 10 no 1 (2001): 52 -57 
23 Gustafsson. Eva; Diplomerad Fuktsakkunnig. Conservator, föreläsning 2014-10-22. 
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2.2.3 Kemiska emissioner 

Om det finns för mycket fukt i byggnadskonstruktioner och en hög fuktighet i 
inomhusluften kan det ge upphov till kemiska reaktioner som orsakar inomhus-
miljöproblem.24 Både byggnads- och inredningsmaterial kan avge kemiska ämnen 
till inomhusluften.  

Om ett byggnadsmaterial är fuktigt eller fuktskadat kan det påskynda processen 
för kemiska emissioner i vissa material.25 Det kan bland annat vara en fuktig be-
tongplatta som påverkar limmet och golvmaterialet som är i kontakt med dess yta. 
Det skapar en kemisk process mellan materialen och de ämnen som bildas kan 
tränga igenom golvbeläggningen och orsaka en obehaglig lukt för de som vistas i 
byggnaden.26  

2.3 Fukttransport i konstruktioner 
Fukt transporteras i material på huvudsakligen tre sätt och dessa kommer att pre-
senteras vart och ett för sig nedan. 

2.3.1 Diffusion 

Diffusion är en fukttransport i ångfas som uppstår på grund av skillnader i ånghalt 
då vattenånga diffunderar från högre till lägre ånghalt. Oftast är det relativt små 
fuktmängder som diffunderar genom konstruktionerna men det är beroende av 
hur tätt materialet är. 27 I figur 3 visas hur fukttransport via diffusion går till då 
vattenånga tränger sig igenom byggnadsdel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Figur 3: visar fukttransport via diffusion28              

                                                
24 Socialstyrelsen. Kemiska ämnen i inomhusmiljön. Rapport. 2006. 
25 Gustafsson. Eva; Diplomerad Fuktsakkunnig. Conservator, föreläsning 2014-10-22. 
26 Stockholm Läns Landsting, Centrum för arbets- och miljömedicin. Hälsobesvär av 
   inomhusmiljöproblem.  
27 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Fuktsäkra byggnader – Fukttransport. (Hämtad 2014-12-26) 
28 Isover. Isolera mot fukt. (Hämtad 2015-02-13) 
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2.3.2 Konvektion 

Konvektion innebär transport via en luftström då vattenångan följer med läckande 
luft. Med detta transportsätt kan stora mängder fukt transporteras.29 Det krävs 
både otätheter i konstruktionen samt att det råder ett övertryck i det utrymme den 
fuktiga luften lämnar enligt Eva Gustafsson. Om luften kyls ner under sin väg 
sjunker mättnadsvärdet vilket bidrar till att vattenånga kondenserar och fukthalten 
stiger med skaderisker som följd.30 I figur 4 nedan visas hur fukt transporteras via 
konvektion och vattenånga transporteras med luften.  

 

 

 

 

 

 

           Figur 4: visar fukttransport via konvektion31 

2.3.3 Kapillärsugning 

Vid kapillärsugning förflyttar sig fukten i material i vätskefas från områden med 
höga fukttillstånd till områden med lägre. För att kapillärtransport ska ske måste 
det finnas tillgång till fritt vatten eller vattenmättade material. Avgörande för hur 
mycket det är som transporteras kapillärt är beroende på materialets porstruktur 
då vattnet transporteras från grova till finare porer. 32 

2.4 Problemkonstruktioner  
För att inomhusmiljön ska vara hälsosam är det viktigt att byggnadskonstruktion-
erna skyddas mot fukt och andra skador som kan påverka människors hälsa. Olika 
delar av byggnadskonstruktionen kan påverkas på skilda sätt beroende på var kon-
struktionen är lokaliserad. Nedan beskrivs hur olika byggnadskonstruktioner kan 
påverkas av skador från fukt- och mögelproblem. 

2.4.1 Platta på mark 

Principen med en platta på mark är en helgjuten betongplatta som isoleras med en 
cellplast eller mineralull.33 Betongplattan kan isoleras antingen med underliggande 
eller ovanliggande värmeisolering. Det sistnämnda är den konstruktion som utsätts 
mest för fuktskador av de två.  

                                                
29 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Fuktsäkra byggnader – Fukttransport. 
30 Ibid.  
31 Isover. Isolera mot fukt.  
32 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Fuktsäkra byggnader – Fukttransport. 
33 Bygga Hus. Platta på mark. 2013. (Hämtad 2015-02-13) 
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De konstruktioner med ovanliggande värmeisolering som är välkända inom fukt-
sammanhang är uppreglat golv samt flytande golv. Vid uppreglat golv placeras 
värmeisolering mellan golvbärande träreglar och vid flytande golv monteras golvet 
på en hård värmeisolering av cellplast. Oftast byggdes dessa grunder med tryckim-
pregnerade väggsyllar som i sin tur kunde påverka inomhusmiljön negativt i form 
av avvikande lukt vid kontakt av fukt. Orsaker till fuktskador i dessa konstruktion-
er kan vara att plattan inte är skyddad mot markfukt som kan tränga igenom kon-
struktionen via kapillärsugning, dräneringen kan vara av bristande karaktär samt 
kan hög relativ fuktighet eller kondens skapas mellan värmeisoleringen och be-
tongplattan. I många avseenden är det därför bättre att isolera en platta på mark 
med underliggande isolering som skyddar grunden mot fukt på ett effektivare sätt 
och undvika användningen av tryckimpregnerade väggsyllar.34  

2.4.2 Källare 

Boverkets undersökning BETSI, som beskrivs närmare nedan, visar att det stora 
antalet av källare med en fuktskada som medför en elak lukt inomhus är invändigt 
värmeisolerade.35  

Orsakerna är oftast de samma som för en platta på mark med överliggande isole-
ring; markfukt, bristfällig ventilering samt kondens mellan det gjutna eller murade 
materialet och värmeisoleringens placering. Vid invändig värmeisolering blir be-
tongväggen kall vilket bidrar till fukt- och mögelproblem som kan påverka inom-
husmiljön negativt.36 

Dessutom är de källare som anses vara fuktkänsliga oftast ouppvärmda eller är 
uppreglade med material som inte är fuktbeständiga. När en källare har fukt- eller 
mögelproblem är det oftast inte själva källaren som orsakar dessa problem utan 
det är de invändiga materialen i väggar eller golv.37  

2.4.3 Krypgrund 

Krypgrund är ett ventilerat utrymme mellan marken och husets golvbjälklag då 
huset vilar på en ram över den utgrävda grunden.38 Ur fuktsynpunkt betraktas 
krypgrunder som är uteluftsventilerade som en problemkonstruktion.39 Enligt 
undersökningen BETSI har var fjärde krypgrund i Sverige någon form av fukt-
skada som kan ha betydelse för inomhusmiljön.40  

                                                
34 Boverket.God bebyggd miljö – förslag för nya delmäl för fukt och mögel. Resultat av byggnaders 
    fuktskador i projektet BETSI. 2014. (Hämtad 2014-10-08) 
35 Boverket.God bebyggd miljö – förslag för nya delmäl för fukt och mögel. Resultat av byggnaders 
    fuktskador i projektet BETSI.  
36 Elmarsson, B. och Nevander, L-E. Fukthandbok, 207. 
37 Boverket. God bebyggd miljö – förslag för nya delmål för fukt och mögel. Resultat av byggnaders 
    fuktskador i projektet BETSI. 55. 
38 Anticimex. Håll koll på din krypgrund. 2010. (Hämtad 2015-02-13) 
39 Byggskadeteknik. Fukt- och mögelskador.  
40 Boverket. God bebyggd miljö – förslag för nya delmål för fukt och mögel. Resultat av byggnaders 
    fuktskador i projektet BETSI 122. 
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Grundorsaken till problem i den här typen av konstruktion är att den ventileras 
med uteluft och under de perioder när utomhusluften är varmare än luften som 
finns inne i grunden kommer den relativa fuktigheten i grunden att öka. Om det 
utöver det sker ett tillskott av vatten från mark och material så kommer fuktighet-
en i grunden vara mycket hög vilket bidrar till mögel och fuktskador.41 De bidra-
gande faktorerna till att det uppkommer fuktproblem i en krypgrund är markfukt, 
läckage från otäta vatten och avloppsrör, nederbörd samt fukt i inomhusluften 
som kan vandra nedåt till grunden då fukttillskottet är högt inomhus.42  

2.4.4 Väggkonstruktion  

Då vissa delar i väggkonstruktionen är i direkt kontakt med utemiljön utsätts det 
ständigt för väder och vind som kan påverka konstruktionen. De faktorer som kan 
orsaka fuktproblem i fasader och i väggkonstruktioner är läckage utifrån så som 
regn och snö och även läckage inifrån från vatten- och avloppsrör. Utöver det kan 
även andra konstruktioner skapa problem för väggar och fasader. Det kan bland 
annat vara en grund som har hög fukthalt som sedan påverkar närliggande bygg-
nadsmaterial så att dessa får mögel- och fuktskador. Oftast är fuktproblem svåra 
att åtgärda och det är därför viktigt att fasader och väggar underhålls kontinuer-
ligt.43 

2.4.5 Takkonstruktion 

Tak är den konstruktion som är mest skadedrabbad av fukt- och mögelproblem.  
En femtedel av takkonstruktioner i Sverige är skadade enligt Boverkets undersök-
ning BETSI. Det är kallvindar som är mest utsatta för fuktskador då kalla delar av 
ytterkonstruktionen utsätts för hög fuktighet under en stor del av året vilket i sin 
tur kan leda till fuktskador och mögelpåväxt.44 Orsaker till fuktskador är oftast 
regnläckage eller hög luftfuktighet som är ett resultat av högt fukttillskott i bygg-
naden och bristfällig ventilation.45 Oftast märks dessa skador inte av lika mycket i 
bostaden som exempelvis fuktskador i våtutrymmen eller obehaglig lukt från 
grunden. Många gånger är det mögelpåväxt på ytskiktet som avslöjar att takkon-
struktionen är utsatt för fuktskador.46  
 

                                                
41 Byggskadeteknik. Fukt- och mögelskador.  
42 Arfvidsson, J och Hagentoft, C-E samt Samuelsson, I. Få bukt med fukt. Stockholm: Alfaprint AB, 
     2007, 8. 
43 Arfvidsson, och Hagentoft samt Samuelsson. Få bukt med fukt. 131 
44 Ibid. 44.   
45 Boverket.God bebyggd milö – förslag för nya delmäl för fukt och mögel. Resultat av byggnaders 
    fuktskador i projektet BETSI.  
46 Gustafsson. Eva; Diplomerad Fuktsakkunnig. Conservator, föreläsning 2014-10-22. 
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2.5 Myndighetskrav  
I Sverige styr lagar och regler hur fukt och inomhusmiljö ska hanteras och regleras 
för att byggnader inte ska råka ut för relaterade problem. Det var först 2006 som 
bestämmelser togs fram i Boverkets byggregler (BBR) om just fukt och nedan 
finns ett utdrag från BBR.47 

Byggnader utformas så att fukt inte orsakar skador, lukt eller 
mikrobiell växt som kan påverka hygien och hälsa.48  

Vilket betyder att det är viktigt att redan i projekteringen ha fuktsäkerhet i åtanke 
inför kommande byggnation.  

2.6  Aktuell forskning  
Nedan följer några exempel på aktuell forskning som har gjorts inom ämnet in-
omhusmiljö- och fuktrelaterade problem som har använts i litteraturstudien. De 
berör även sambandet mellan fukt och de hälsoproblem som människor kan 
känna av i fuktiga byggnader.  

2.6.1 Miljöhälsorapport 2009 

Socialstyrelsen utvecklade Miljöhälsorapport 2009 utifrån den Nationell miljöhäl-
soenkät som gjordes under 2007 tillsammans med en stor mängd av internation-
ella vetenskapliga studier och nationella databaser.49  

Syftet med rapporten är att beskriva olika miljöfaktorers betydelse för hälsan ge-
nom att redovisa hälsoeffekter och exponering.50 En del av rapporten berör in-
omhusmiljö där resultaten från den nationella enkätundersökningen analyserats 
och sammanställts för att försöka hitta en koppling mellan inomhusmiljöproblem 
och hälsobesvär.  

2.6.2 BETSI 

Under 2009 framställde Boverket resultatet av Enkätundersökningen om boendes upp-
levda inomhusmiljö och ohälsa – resultat från projekt.51 BETSI är ett regeringsuppdrag till 
Boverket för att studera svenska byggnaders energi, tekniska status och inomhus-
miljö. Undersökningens syfte var att samla in data som skildrade förekomsten av 
olika miljöfaktorer som kunde kopplas till bostaden och dess användning och om 
vissa hälsobesvär bland vuxna, barn och ungdomar.52 Även i BETSI gjordes en 
fallstudie i form av enkäter både om bostäderna och om de boendes hälsa på en 
nationell nivå. 

                                                
47 Ibid. 
48 BFS 2014:3. 6:51. Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler. Karlskrona: Boverket. 
49 Socialstyrelsen & Karolinska institutet. Miljöhälsorapport 2009. 13. 
50 Ibid, 5. 
51 Boverket. Enkätundersökning om boendes upplevda inomhusmiljö och ohälsa – resultatet från 
    projektet BETSI. 6. 
52 Ibid, 7. 
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2.6.3 Mould and dampness in dwelling places and onset of asthma 

Mould and dampness in dwelling places and onset of asthma är en utredning om relationen 
mellan första skedet av astma hos vuxna och fukt och mögel i bostäder.53 I studien 
följdes tusentals vuxna i världen under 9 år för att studera om fukt och mögel på-
verkade astmasymtom bland de inblandade. Det gjordes med intervjuer och en-
kätundersökningar samt fältstudier med besök hos deltagarna. Resultatet visade att 
fukt- mögelproblem är vanligt i bostäder och fem till femton procent av astmafal-
len är relaterade till fuktrelaterade problem.54 

2.6.4 Moisture damage and childhood asthma 

I studien Moisture damage and childhood asthma undersöktes huruvida fukt och mögel 
i hemmet kan påverka ett barns hälsa. Hundratals barn som nyligen diagnostiserats 
med barndomsastma följdes och deras bostad studerades för att se om astmasym-
tomen kunde sammankopplas med hemmamiljön. Resultatet visade att fukt- och 
mögelskador i de allmänna utrymmena och i barnens sovrum är relaterade till ut-
veckling av astma i ung ålder.55 

2.6.5 Indoor molds and lung function in healthy adults 

Indoor molds and lung function in healthy adults var en enkätundersökning utförd i södra 
Finland. Syftet med studien var att se om det fanns något samband mellan fukt i 
hemmet eller på arbetsplatsen med lungkapacitet. De som deltog i undersökningen 
var unga vuxna som inte hade några astmasymtom. Resultatet av enkäten visade 
att mögellukt i bostaden eller på arbetet kunde relateras till reducerad lungkapa-
citet, framförallt hos kvinnor.56  

 

2.7 Metodval 
Nedan följer beskrivningar av de metoder som har använts i arbetet, intervjustudie 
och enkätstudie för att få ett underlag för fortsatt arbete.  

                                                
53 Norbäck. D., Zock. J-P., Plana. E., Heinrich. J., Svanes. C., Sunyer. J., Kunzli. N., Villani. S., Olivi 
    eri. M., och Soon., A. samt Jarvis. D. Mould and dampness in dwelling places, and onset of asthma: 
    the population-based cohort ECHRS. Occupational & Environmental Medicine vol 70 issue 5 
   (2012):325 – 331 
54 Ibid. 325 – 331. 
55 Pekkanen. P, Hyvärin. A, Haverin-Shaughnessy. Y, Korppi. M, och Putus T, samt Nevalainen. A.  
   Moisture damage and childhood asthma: a population-based incident case-control study. European  
   Respiratory journal vol 29 no 3 (2007): 510. 
56 Hernberg. S., Sripaiboonkii. P., Quansah. R. och Jaakola. J. samt Jaakola. M. Indoor molds and lung  
   function  in healthy adults. Respiratory Medicine vol 108 no 5 (2014): 681. 
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2.7.1 Intervjustudie 

För utformningen av intervjuerna användes Kvalitativa intervjuer som metodlittera-
tur där Jan Trost beskriver tillvägagångsätt för att förbättra förutsättningarna för 
intervjuerna. Nedan följer rekommendationer tagna ur Kvalitativa intervjuer.57 

Vid standardiserade intervjuer är frågorna och situationen densamma för alla in-
tervjuade och oftast är även frågorna formulerade på ett sätt för att få ett exakt 
svar. Om en intervju är mindre standardiserad får den som bli intervjuad möjlighet 
att själv styra och besvara frågorna under intervjuns gång. En intervju kan även 
delas upp som strukturerad och ostrukturerad där det förstnämnda avser att det 
finns svarsalternativ som den intervjuade får svara på medan det sistnämnda inne-
bär att svarsmöjligheterna är öppna och den tillfrågande bestämmer strukturen på 
svaret.  

Som intervjuare är det viktigt att känna empati och då ha förmåga att sätta sig in i 
hur den som blir intervjuad tänker och känner. Det betyder inte att man behöver 
hålla med den som talar och sympatisera med personens åsikter och beteende. 
Som intervjuare är det viktigt att man inte avbryter den som tillfrågas utan anpas-
sar intervjun utefter dennes tempo och visa tålamod. Det är även av betydelse att 
hålla en låg framtoning och vara försiktig med att delge ens egna åsikter och tan-
kar då det kan påverka resultatet av intervjun.  

Telefonintervjuer är en variant som vanligtvis är standardiserade då de inte är 
lämpade för ingående eller djupgående frågor och svar. Intervjuformen gör att 
endast den information som söks kan bli uppsamlad på ett enkelt och smidigt sätt.  

2.7.2 Enkätstudie  

Jan Trost beskriver i sin bok Enkätboken olika tillvägagångssätt och vad som är 
viktigt att ha i åtanke när en enkät ska utarbetas.58 

När en enkät utformas är det viktigt att studiens syfte och mål är klarlagt innan 
arbetet drar igång. Det bidrar till en större förståelse om vad som krävs i arbetet 
och hur det ska fortskridas i de kommande stegen. I tidigt stadie är det också vik-
tigt att överväga urvalsgruppen som ska delta i undersökningen. Antingen kan 
urvalsgruppen vara slumpmässig som ska ge en representativ statistik för en större 
population eller så kan den vara icke-slumpmässig då urvalsgruppen väljs ut för att 
vara representativ för population i bestämda avseenden.  

Vid utformningen av enkäten är det viktigt att dess layout och frågor är tilltalande 
och gjorda på ett sätt som får de svarande intresserade. Frågornas formulering ska 
vara noggrant övervägda och inte vara öppna i så lång utsträckning som möjligt. 
Öppna frågor är inte försedda med ett fast svar så som de icke öppna frågorna är. 
Problemet med öppna frågor kan vara tekniskt på grund av olika handstilar eller 
att det kan vara svårt att förstå vad svaren som ges egentligen betyder samt kan 
svaren ha flera olika dimensioner som kan vara besvärligt att hantera.   

                                                
57 Trost, Jan. Kvalitativa intervjuer. 4 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 11 – 121. 
58 Trost, Jan. Enkätboken. 4 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2012. 9 – 144. 
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Webbenkät är ett alternativ som kan användas om man har tillgång till de svaran-
des mejladresser. Det är ett kostnadseffektivt sätt att samla in data på och även en 
metod som gör det enklare att sammanställa resultatet. I webbenkäter är det vik-
tigt att begränsa antalet frågor för att de som deltar i undersökningen inte ska av-
sluta innan de har svarat på samtliga frågor. Det som talar emot webbenkäter är 
att svarsfrekvensen ofta blir lägre än vid postala enkäter även om det är billigt att 
skicka påminnelser. Orsaker till det är bland annat att det är lättare att e-brev 
glöms bort i datorns e-postlista än ett brev som ligger synligt samt kan påminnel-
ser anses som tjatigare om de kommer via e-post än via posten.  
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3 Genomförande 
Nedanstående kapitel redovisar hur arbetet har genomförts utifrån de olika meto-
derna som har använts. Metoderna litteraturstudie, intervjustudie och enkätstudie 
redovisas var för sig som egna kapitel.  

3.1 Litteraturstudie 
I litteraturstudien har tidigare arbeten i ämnesområdet studerats för att besvara 
frågeställningen: Hur påverkas människor i byggnader med fuktrelaterade inom-
husmiljöproblem? Studien baseras på den forskning som har gjorts inom fukt- och 
inomhusmiljöproblem med utdrag av de delar som är väsentliga för arbetet. 

3.1.1 Påverkan av inomhusmiljöproblem 

Enligt miljöhälsorapporten som gavs ut under 2009 upplevde 1,2 miljoner vuxna i 
Sverige hälsobesvär som de kunde relatera till inomhusmiljön i bostaden, i skolan 
eller på arbetsplatsen. De besvär som rapporterades var trötthet, huvudvärk, klåda 
i ögon eller täppt i näsa som kunde kännas av minst en gång i veckan och de som 
deltog i undersökningen ansåg att besvären berodde på deras inomhusmiljö. 
Många av de hälsoproblem som redogörs för har enligt forskning att göra med 
fuktskador och ventilation. 59  

En byggnad med fukt- och mikrobiella problem förefaller ha påverkan på männi-
skors hälsa och välbefinnande enligt de studier som har gjorts. I en granskning av 
tidigare arbeten nådde Bornehag slutsatsen att det finns en stark sammankoppling 
mellan fukt och hälsa. Fukt i byggnader förefaller att öka risken för hälsobesvär, så 
som hosta, rosslande och astma. Fukt kan även associeras med andra symtom så 
som trötthet, huvudvärk och infektioner i luftvägarna.60 Enligt studien ökar därför 
risken för dessa typer av besvär om man lever eller arbetar i en miljö som har fukt-
relaterade inomhusmiljöproblem.61 Ytterligare visar en studie att besvären ökar i 
och med att antalet tecken på fukt i bostaden ökar. Ju fler tecken på att bostaden 
är utsatt för fukt desto fler besvär kan kännas av.62  

Däremot är det ännu inte känt vilka ämnen i inomhusluften som framkallas av 
fukt och mögel som orsakar hälsobesvären. Det kan vara både lukt eller sporer 
som orsakar obehag eller besvär hos människor men vad som orsakar vad är inte 
kartlagt idag. Fastän det ännu inte är känt vad sammankopplingen mellan fukt och 
hälsa är så är det viktigt att fukt och mögel undviks i byggnader så att hälsobesvä-
ren inte uppstår.63 

                                                
59 Socialstyrelsen & Karolinska institutet. Miljöhälsorapport 2009. 93. 
60 Bornehag, C-G, Blomquist, G, Gyntelberg,F, Järvholm, B, Malmberg, P, Nordvall, L, Nielsen, A,  
   och Pershagen, G. samt Sundell,L. Dampness in Buildings and Health. (2008) 72. 
61 Ibid 76. 
62 Engvall. K. och Norrby. C. samt Norbäck. D. Ocular, airway, and dermal symptoms related to buil 
    ding dampness and odors in dwellings. Archives of Environmental Health: An International Journal  
    vol 57 no 4 (2002): 306. 
63 Bornehag, C-G, Blomquist, G, Gyntelberg,F, Järvholm, B, Malmberg, P, Nordvall, L, Nielsen, A,  
   och Pershagen, G. samt Sundell,L. Dampness in Buildings and Health. (2008) 76.  
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Utöver de hälsobesvär som nämnts ovan visade en amerikansk studie att det finns 
tydliga associationer mellan fukt och mögel i hemmet och förekomsten av två eller 
fler fall av förkylning eller influensa per år. Dessutom kan fuktrelaterade inom-
husmiljöproblem bidra till att fler personer sjukskriver sig en extra dag eller mer 
varje år på grund av de respiratoriska symtom som förknippas med dessa pro-
blem.64  

Ytterligare påverkan som människor kan känna av i byggnader med inomhusmil-
jöproblem är obehaglig lukt i olika former. Odören och dess egenskaper är viktig 
för inomhusmiljön av flera orsaker. Dels tjänar det som en signal för att något inte 
är som det ska i byggnaden samt är människans känslighet för lukt bättre än in-
strumentella metoder. Oftast har inte obehagliga lukter en direkt koppling till all-
varliga hälsobesvär utan är mer en form av föraning om att det finns potentiella 
risker för människors hälsa snarare än omedelbara utlösare av hälsopåverkan.65 
Om en elak eller avvikande lukt kan uppfattas i byggnaden är det stor risk att 
byggnaden är utsatt av fukt eller mikrobiell påväxt enligt diplomerade fuktsakkun-
niga Eva Gustafsson.  

3.1.2 Påverkan på barn 

Som tidigare beskrivits så har fukt i byggnader universellt accepterats som en av de 
större faktorerna till hälsobesvär hos människor, framförallt hos barn.66 I en studie 
kring hur fukt i hemmet påverkar barns framtida hälsa har kopplingar mellan ex-
ponering av fukt under barndomen med framtida respiratoriska symtom som 
vuxen hittats. De symtom som då har påträffats är slem och hosta.67  

Ytterligare undersöker Pekannen i sin studie risken för barn i ålder ett till sex år att 
drabbas av astma när de befinner sig i sitt hem. Resultatet visade att lokalisering av 
fukt och mögel i en bostad har en stor betydelse för utveckling av hälsobesvär så 
som astma.68  

Fuktskador i hemmet förvärrar inte bara astmasymtom utan kan även utveckla 
beständig astma.69 Det observerades att fukt- och mögelskador i allmänna utrym-
men och i barnens sovrum kan associeras tydligt med astma. Då barn spenderar 
mest tid i dessa rum blir exponeringstiden påfallande längre än i andra utrymmen. 
Därför kan det konstateras att skador som finns belägna på vind eller i källare inte  

                                                
64 Sahakian, N. och Park, J-H. samt Cox-Ganser, J. Respiratory morbidity and medical visits associated 
    with damnpness and air-conditioning in offices and homes. Indoor Air vol 19 no 1 (2009): 59. 
65 Lan. C-H. Och Peng. C-Y. samt Wu. T-J. Investigation of indoor chemical pollutants and percieved 
   odor in an area with complaints of unpleasant odors. Building and Environment vol 44 no 10 (2009): 
   2106 – 2113 
66 Han. W., BaiZhan. L., Oin. Y., Yu. W., Juan. W., YiLong. L., och YangJin., O. samt Sundell. J.  
    Dampness in dwellings and its associations with asthma and allergies among children in  
    Chongqing: A cross sectional study. Chinese Science Bulletin vol 58 no 34 (2013): 4262. 
67 Cable, N och Kelly, Y samt Bartley M. Critical role of smoking and household dampness during 
    childhood for adult pleghm and cough: a research example from a prospective cohort study in Great  
    Britain. BMJ Open vol 4 no 4 (2014) 
68 Pekkanen. P, Hyvärin. A, Haverin-Shaughnessy. Y, Korppi. M, och Putus T, samt Nevalainen. A.  
   Moisture damage and childhood asthma: a population-based incident case-control study.512. 
69 Ibid 512. 
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bidrar i lika hög grad till exponeringen.70  

Utöver exponering i hemmet tillbringar barn större delen av dagen på förskola 
eller skola. Enligt Greta Smedje, chef vid enheten miljöhälsa på Folkhälsomyndig-
heten, är frågor som rör fukt- och mögelproblem mycket viktiga när det gäller 
förskolor. När intervjun med Smedje gjordes bedömdes 40 procent av dagens för-
skolor ha fuktproblem och ytterligare 40 procent vara byggda med en konstrukt-
ion som innebär en förhöjd risk för dessa problem.71 Fukt och mögel i skolor är så 
pass utbrett idag att det kan räknas till ett av de största folkhälsoproblemen relate-
rat till boende, arbete och utbildning.72Anledningen är att under 70-talet byggdes 
förskoleverksamheten ut kraftigt. Det medförde att ett stort antal förskolebyggna-
der kom till under kort tid med likartade fuktkänsliga konstruktioner. Resultatet av 
satsningen är att det idag finns ett stort bestånd med fuktskadade förskolor som 
bör åtgärdas för att uppnå bättre inomhusmiljö för de som vistas i dessa byggna-
der.73  

3.1.3 Påverkan på vuxna 

Så som för barn visar studier att fukt och mögel i hemmet bidrar till en högre risk 
för astma hos vuxna. Effekten är större för dem som är överkänsliga och för de 
som är allergiska mot mögel. Resultatet från Dan Norbäcks studie visade att fem 
till femton procent av astmasymtom i vuxen ålder kunde förknippas med fuktrela-
terad exponering i hemmet.74 Utöver utveckling av astma kan mögellukt i hemmet 
eller på arbetsplatsen bidra till reducerad lungkapacitet, framförallt hos kvinnor. 75  

Studier har även visat att det finns olikheter med hur män och kvinnor reagerar på 
fuktrelaterade inomhusmiljöproblem. Kvinnor är mer känsliga för fuktiga byggna-
ders påverkan än vad män är. Förekomsten av rosslande, svårigheter att andas och 
allergier är större hos kvinnor än vad det är för det motsatta könet.76 Orsaken till 
skillnaden mellan könen är i dagsläget oklar men det tros antingen bero på att 
kvinnor är känsligare för dessa typer av problem eller av att de vistas mer i bosta-
den.77  

 

                                                
70 Pekkanen. P, Hyvärin. A, Haverin-Shaughnessy. Y, Korppi. M, och Putus T, samt Nevalainen. A.  
   Moisture damage and childhood asthma: a population-based incident case-control study.(2008): 511. 
71 Vetenskap & Hälsa. Inomhusmiljö i förskolan. 2014. (Hämtad 2014-12-19) 
72 Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB. Fukt och mögel i skola samt förskola. 2014. (Hämtad 2014-12-23) 
73 Vetenskap & Hälsa. Inomhusmiljö i förskolan. 2014.  
74 Norbäck. D., Zock. J-P., Plana. E., Heinrich. J., Svanes. C., Sunyer. J., Kunzli. N., Villani. S., Olivi 
    eri. M., och Soon., A. samt Jarvis. D. Mould and dampness in dwelling places, and onset of asthma:  
     the population-based cohort ECRHS. 325 – 331. 
75 Hernberg. S., Sripaiboonkii. P., Quansah. R. och Jaakola. J. samt Jaakola. M. Indoor molds and lung  
   function  in healthy adults. 681. 
76 Rennie. D. Chen. Y. och Lawson. J. samt Dosman. J. Differential effect of damp housing on    
   respiratory health in women. Journal of the American Medical Women’s Association vol 60 no 1  
   (2005): 46-51. 
77 Norbäck. D., Zock. J-P., Plana. E., Heinrich. J., Svanes. C., Sunyer. J., Kunzli. N., Villani. S., Olivi 
    eri. M., och Soon., A. samt Jarvis. D. Lung function decline in relation to mould and dampness in the  
    home: the  longitudinal European Community Respiratory Health Survey ECRHS II. Thorax vol 66  
     no  5 (2011): 400. 
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3.1.4 Varför inomhusmiljöproblem ska åtgärdas 

Det har rapporterats att 18 procent av den svenska befolkningen lever i byggnader 
med synliga fuktskador, synligt mögel eller mögellukt.78 De fuktskador som finns i 
byggnader hittas oftast i någon av de problemkonstruktioner som har redovisats, 
antingen inuti konstruktioner eller i ouppvärmda utrymmen så som krypgrunder 
och kalla vindar. Om fuktskadorna inte har orsakats av någon form av läckage är 
de normalt inte synliga för de boende utan uppmärksammas på grund av dess ut-
söndring av obehaglig lukt79.  

Fukt- och mögelskador i en byggnad påverkar människors hälsa negativt. Trots att 
det inte konstaterats varför fuktproblemen påverkar hälsan är det viktigt att åt-
gärda problemen.80  

 

3.2 Intervjustudie 
Nedan beskrivs hur intervjustudien har utförts för att besvara andra frågeställ-
ningen i detta arbete. Intervjun gjordes med två diplomerade fuktsakkunniga på 
Conservator. 

3.2.1 Förberedelser 

Ett möte bestämdes där de diplomerade fuktsakkunniga Eva Gustafsson och Joa-
kim Thunborg skulle delta. Inför intervjun sammanställdes ett enklare frågeformu-
lär som användes som underlag vid samtalet där frågorna berörde ämnet åtgärder 
vid fuktrelaterade inomhusmiljöproblem. Frågeformuläret delgavs i god tid innan 
mötet för att de tilltänkta skulle ha möjlighet att se över vad intervjun tänktes be-
röra. 

3.2.2 Intervju med Eva Gustafsson och Joakim Thunborg 2014-11-17 

En intervju genomfördes på Conservators kontor. De tillfrågade var Eva Gustafs-
son och Joakim Thunborg som båda är diplomerade fuktsakkunniga på företaget. 
Samtalet kretsade kring inomhusmiljöproblem och hur de hanterar projekt där 
inomhusmiljöproblem förekommit. Utöver det diskuterades även de åtgärder som 
företaget föreslår vid fuktrelaterade problem i inomhusmiljön. 

Nedan redovisas en sammanfattning av intervjun: 
Inledningsvis diskuterades inomhusmiljö- och sjuka hus-problem. Dessa två be-
grepp är enligt Thunborg komplexa av flera anledningar. Dels finns det forsk-
ningsmässigt inga studier som kan koppla ihop specifika föroreningar i dessa 
byggnader med den upplevda ohälsan, men samtidigt finns det ett tydligt samband 
mellan upplevd ohälsa och fuktskador i byggnader.  
                                                
78 Socialstyrelsen & Karolinska institutet. Miljöhälsorapport 2009. 92. 
79 Boverket. God bebyggd miljö – förslag för nya delmål för fukt och mögel. Resultat av byggnaders 
    fuktskador i projektet BETSI. 72.   
80 Bornehag, C-G, Blomquist, G, Gyntelberg,F, Järvholm, B, Malmberg, P, Nordvall, L, Nielsen, A, 
    och Pershagen, G samt Sundell,L. Dampness in Buildings and Health. 72. 
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Det hade varit lättare om det var känt vilka ämnen som var farliga och då kunna 
mäta dessa i luften eller i materialen. I detta läge bör enkäter användas för att 
samla upp hur folk mår och tekniska utredningar göras för att konstatera att det 
finns fuktrelaterade skador i konstruktionerna. Miljöproblem inomhus, med hälso-
risker för människan, kan vara mycket mer än de fuktskador som ses och den lukt 
som känns. De tillfrågade konstaterade att oftast när personer på ett projekt fram-
förde klagomål på sin inomhusmiljö så kunde det relateras till någon form av fukt- 
eller mögelskada i byggnaden.  

När Conservator kontaktas om dessa problem besöker de uppdragsgivaren för att 
utreda byggnaden. Vid undersökningar gällande inomhusmiljö- och luktproblem 
så använder sig de diplomerade fuktsakkunniga av SWESIAQ-modellen, en be-
skrivning av hur en inomhusmiljöutredning ska genomföras.81 Modellen är fram-
tagen av Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Cli-
mate och används som en grund för Conservators egna utredningar.  

Enligt SWESIAQ-modellen ska man efter utredning ge uppdragsgivaren förslag 
på vilka åtgärder som bör genomföras. Under samtalet diskuterades vilka åtgärder 
som föreslogs och om upplägget ska beskrivas generellt så rekommenderar företa-
get följande: rensning; utrivning av skadat material; återuppbyggnad med fuktsäkra 
konstruktioner; avfuktning av utrymmet om det är nödvändigt; undertryck av den 
skadade konstruktionen för att försäkra att restemissioner inte ska spridas och 
förbättring av ventilation i lokalerna. Utöver det nämndes även åtgärden inkaps-
ling som möjlig åtgärd men som sällan föreslogs på grund av mer osäkert resultat. 
Då forskningen inom ämnet är relativt ung och det ännu inte finns mycket in-
formation att hämta om ämnet har företaget tagit fram de nämnda åtgärderna uti-
från erfarenhet och kunskap inom fukt- och mögelproblem.  

Rensning 
Något som är grundläggande för att förhindra mögelpåväxt och fuktproblem är att 
organiska material avlägsnas från den berörda miljön. Organiska material kan vara 
kvarliggande byggmaterial från när byggnaden uppfördes, rötter i marken eller 
andra material där mögel har möjlighet att fortplanta sig. Enligt Gustafsson och 
Thunborg var det vanligast att den här typen av åtgärder krävs i äldre uteluftsven-
tilerade grunder.  

Rensning kunde även förekomma i andra utrymmen om material lämnats kvar, 
som exempelvis skräp eller andra organiska material som efterlämnats i en fuktig 
källare.   

Avfuktning 
I källare och krypgrunder är risken stor att fuktigheten överskrider gränsvärdet för 
att mikrobiella skador ska förekomma. De tillfrågade förklarade att orsaken till 
problemet oftast var att dessa typer av grunder är kalla under stora delar av året 
och när luftfuktigheten utomhus är hög under sommaren, kan varm fuktig luft ta 
sig in i grunden och därmed öka fuktigheten. Därför tas åtgärden avfuktning i 
bruk där en sorptionsavfuktare installeras i grunden. I en sorptionsavfuktare dras 
                                                
81 SWESIAQ (Swedish Chapterof International Society of Indoor Air and Climate) Swesiaq-metoden. 
    2014. (Hämtad 2014-11-18) 
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fuktig luft förbi eller genom ett material som är fuktabsorberande. Det som ab-
sorberats värms sedan ut ur materialet.82 Avsikten med åtgärden är att åstad-
komma ett torrt klimat i grunden där den relativa fuktigheten inte överstiger 70 
procent vilket medför att mikrobiell påväxt kan ske.83 Avfuktning används enligt 
de intervjuade i både fuktiga källare och krypgrunder. I figur 5 visas ett exempel på 
krypgrund försedd med avfuktare. Den fuktiga luften dras igenom sorptionsavfuk-
tare för att sedan värmas upp.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5: visar en krypgrund försedd med avfuktare för att få ett torrt klimat84 

Undertryck 
Med undertryck menas att frånluftsflödet i byggnaden är större än tilluftsflödet. 
Detta för att minimera risken att kondens i byggnadskonstruktionerna uppstår på 
grund av att varm luft letar sig ut genom springor eller andra otätheter. De två 
intervjuade konstaterade att den här varianten av åtgärd ofta behövde göras i 
krypgrunder eller vid golvkonstruktioner på betongplatta som har skadats av fukt 
eller mögel. Om det råder tydligt undertryck i golvkonstruktionen i förhållande till 
inomhusluften så tas fukttillskott om hand och eventuella restlukter från grunden 
avlägsnas.  

Syftet med den åtgärden är att åstadkomma att lufttrycket är lägre i grunden än 
vad det är i bostaden för att på så vis förhindra att lukt från krypgrunden når vis-
telseutrymmet. Åtgärden påverkar inte de grundläggande orsakerna till att fukt-
problem uppstår i grunden. Studier har visat att mikrobiell påväxt kan fortsätta att 
ske i grunden trots att åtgärden genomförts.85  
 

                                                
82 Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB. Sorptionsavfuktare – Effektiva avfuktare i kalla utrymmen.  
    2014 (Hämtad 2014-12-25) 
83 Samuelsson, I. Hållbar sanering av fuktskadade byggnader. Byggnadsfysik  SP. Rapport. 2002:37.  
    Borås. (2002): 39.  
84 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Fuktsäkra byggnader – Krypgrund. (Hämtad 2014-12-25) 
85 Samuelsson, I. Hållbar sanering av fuktskadade byggnader. 37. 
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Gustafsson och Thunborg tog även upp undertrycksventilerade hårdplastmattor 
under samtalet. I flertalet av de undersökningar de har genomfört har restlukter 
från en limmad plastmatta upptäckts vilket i sin tur kan orsaka obehag eller olika 
former av besvär. Många gånger var orsaken till dessa problem att betongplattan 
som plastmattan var limmad på, fortfarande innehöll fukt vilket orsakade kemiska 
reaktioner med limmet och därefter emissioner. De ansåg därför att i dessa fall 
borde de gamla mattorna rivas bort för att låta fukten torka ur betongen samt 
montera in nya undertrycksventilerade hårdplastmattor. 

Bostadsventilation 
I en del av de projekt som har undersökts har bostadsventilation varit bristfällig 
eller inte befintlig. De intervjuade konstaterade att oftast när bostadsventilationen 
är problemet är den inte anpassad för byggnaden. Det kan bidra till att fukttillskot-
tet blir underdimensionerat och på det sättet sprida sig genom springor eller otät-
heter i konstruktionen. Det kan även orsaka att andra lukter inte tas om hand och 
då orsakar besvär hos de nyttjande. Därför är det viktigt enligt Gustafsson och 
Thunborg att bostadsventilation anpassas efter förutsättningarna i byggnaden. 

Rivning och återuppbyggnad 
Vidare beskrev de två tillfrågade att i vissa fall kan de skador som påträffats vara 
så pass omfattande att varken undertryck, avfuktning eller förbättrad bostadsventi-
lation bidrar till en förbättrad miljö. Beroende på hur utbredd skadan är så kan 
utsträckningen av rivning och återuppbyggnad variera. I en del av undersökning-
arna som har genomförts har endast en del av konstruktionen behövt åtgärdas 
medan andra gånger måste en hel väggkonstruktion rivas för att ersättas med nytt 
material. Det är också förekommande att endast en del av konstruktionen öppnas 
för att på det sättet möjliggöra vidare undersökning om en större del av konstrukt-
ionen är skadad. Åtgärden rivning och återuppbyggnad används i flertalet bygg-
nadskonstruktioner som har utsatts för fukt- eller mögelproblem. Återuppbyggna-
den kan då variera beroende på vart i konstruktionen som problemet har hittats. 
Gustafsson poängterade även vikten av att återuppbyggnaden görs på ett fuktsä-
kert sätt i förebyggande syfte för att undvika att problem återkommer. Därför ska 
fuktsäkra material och konstruktioner användas vid återuppbyggnad. 

 

Efter genomgången av de olika åtgärderna konstaterade Gustafsson och Thun-
borg att oftast är det inte tillräckligt att en åtgärd genomförs utan för att miljön i 
byggnaden ska förbättras krävs det att en kombination av flera av de nämnda åt-
gärderna genomförs.  
 

3.3 Enkätstudie 
Nedan redovisas hur enkätstudien har genomförts, för fullständiga enkäter se bila-
gor 1 och 2 och för tabeller rörande resultatet av enkäten se bilaga 4. De kommen-
tarer som de svarande gav finns i bilaga 5.  
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3.3.1 Förberedelser  

Med hjälp av information från Enkätboken86 skriven av Jan Trost, intervjuer och 
samtal med Eva Gustafsson och Joakim Thunborg på Conservator samt litteratur-
studie så kunde enkäten framställas. Det bestämdes att enkäterna skulle skickas ut 
till personal på tidigare projekt som Conservator har undersökt i Kalmarregionen. 
Enkäten skulle fokusera på frågor kring dåvarande hälsobesvär som kändes av 
innan undersökningarna gjordes samt om de medverkande sedan kunde känna av 
dess problem efter att åtgärderna hade genomförts för att se om de åtgärder som 
genomfördes bidrog till en bättre inomhusmiljö.  

3.3.2 Urval och utfall 

Enkätundersökningen genomfördes vid utvalda projekt som utretts för lukt- eller 
inomhusmiljöproblem. De olika byggnaderna hade utretts någon gång mellan åren 
2009 och 2013 och har sedan dess haft möjlighet att genomföra de åtgärder som 
föreslagits ur tidssynpunkt. Kontaktförsök gjordes med 28 olika projekt men av 
olika anledningar valde 14 projekt att inte delta i undersökningen. Det gjorde att 
enkäten skickades ut till totalt 14 olika projekt som omfattade förskolor eller kon-
tor. 

De drabbade på de olika projekten kontaktades i första hand via fastighetsförval-
tare, rektorer eller driftansvariga. Det gjordes antingen via telefon- eller mejlkon-
takt och de skickade sedan enkäten vidare till berörda. Några av personer som 
kontaktades kunde antingen inte nås eller hade inte möjlighet att skicka ut enkäten 
till berörda. Det bidrog till att ett mindre antal projekt utreddes än vad som ur-
sprungligen var tänkt. 

Enkäten skickades ut via mejl till kontaktpersonerna på samtliga utvalda projekt 
med möjligheten att besvara den antingen digitalt eller i utskrivet format beroende 
på vad som passade de svarande bäst. Enkäten genomfördes utan min närvaro, 
däremot beskrevs undersökningens syfte på första sidan eller i början av frågefor-
muläret i den webbaserade versionen.   

Totalt besvarades enkäten av 19 personer på 9 projekt. Enkäten har då delats ut 
till de som ansågs vara berörda enligt fastighetsförvaltaren, rektorn eller driftan-
svariga. Då undersökningarna gjordes för ett till fem år tillbaka fanns det svårig-
heter att finna svarande till enkäten. Flertalet hade antingen bytt arbetsplats eller 
nyligen börjat och hade då ingen möjlighet att relatera till de frågor som ställdes.  

Det bidrog till ett mindre underlag i undersökningen. I vissa projekt var det endast 
en svarande som kunde redogöra hur inomhusmiljön var innan utredningen och 
om det sedan förbättrades. Däremot kan det konstateras att de som har ansetts ha 
möjlighet att besvara frågorna i enkäten har gjort det, varav 19 personer som sva-
rat räknas som 100 procent. Dock bör det tilläggas att då det var fastighetsförval-
tare, rektorer och driftansvariga som själva utsåg urvalet kan utfallet anses vara 
något osäkert. Trots detta får man utgå från att de i sin roll har gjort ett riktigt ur-
val.  

                                                
86 Trost, Jan. Enkätboken.. 9 – 144 
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3.3.3 Utformning av enkät 

Med information från Enkätboken87 kunde enkäterna utformas därefter. Enkäten 
som kunde fyllas i för hand utformades på ett inbjudande sätt där största delen av 
frågorna var kryssalternativ för att göra den så enkel och tidssparande som möjligt. 
Förstasidan gavs en tilltalande och anspråkslös design där syftet och bakgrunden 
till undersökningen förklarades då jag inte hade möjligheten själv att dela ut enkä-
ten. Dessutom angavs lärosäte och utbildning samt samarbetspartner Conservator. 
För fullständiga enkäter se bilaga 1.  

Webbenkäten designades med hjälp av verktyget Google Docs. Det gav möjlighet 
att utforma en online enkät som deltagarna kunde besvara via en länk som skicka-
des ut med mejl. Samtliga projekt hade varsin individuell länk vilket gjorde att re-
sultatet från envar förskola och kontor kunde sammanställas enskilt. Enkäten ut-
formades med syfte och bakgrund som inledande del av frågeformuläret. Det följ-
des sedan av obligatoriska frågor med kryssalternativ för att undkomma att frågor 
missades eller hoppades över. Fullständig webbenkät kan hittas i bilaga 2.  

Frågornas formulering övervägdes noggrant för att undvika missförstånd och för 
att resultatet som önskades kunde uppnås. Enkäterna inleddes med en kort bak-
grundsbeskrivning där de deltagande kunde fylla i arbetsplats, avdelning samt vil-
ket år de började arbeta på projektet för att kunna avlägsna de personer som inte 
hade funnits på plats innan utredningen genomfördes. Därefter följde frågor med 
kryssalternativ kring dåvarande och nuvarande lukt- och hälsobesvär. Det fanns 
fyra svarsalternativ för dessa frågor. De var Ja, ofta (varje vecka): Ja, ibland; Nej, 
aldrig samt Vet ej. Som följdfråga ställdes ytterligare en kryssalternativsfråga 
huruvida de som kunde känna av besvär trodde att dessa berodde på inomhusmil-
jön som de befann sig i.  

Därutöver undveks öppna frågor i så stor utsträckning som möjligt, med undantag 
för den avslutande frågan där de svarande hade möjlighet att kommentera och 
presentera synpunkter kring undersökningen med egna ord. De hälsobesvär som 
användes i enkäten var framtagna med information från Arbetsmiljöverkets defi-
nition av sjuka hus-symtom88 samt diskussion med Eva Gustafsson och Joakim 
Thunborg. För samtliga frågeställningar se bilaga 3.  

3.3.4 Enkätsammanställning 

Sammanställningen av enkäten gjordes manuellt. Utifrån den totala sammanställ-
ningen av de 19 deltagande gjordes en indelning av svaren beroende på om pro-
jektet hade genomfört samtliga åtgärder som föreslagits eller om de endast genom-
förde en del av dem. För att få reda på vilka åtgärder som hade genomförts på de 
olika projekten tillfrågades fastighetsförvaltare, rektorer eller driftansvariga i sam-
band med enkätutskicken då de hade möjlighet att återkomma med en beskrivning 
om vad som hade gjorts. Deras svar jämfördes med Conservators åtgärdsförslag 
för att se vilka åtgärder som hade genomförts och för att kategorisera dem i grup-
perna åtgärder fullständigt genomförda och åtgärder delvis genomförda.  
                                                
87 Trost, Jan. Enkätboken. 9 – 144 
88 Arbetsmiljöverket. Sjuka hus. 2014 
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Vid sammanställningen bortsågs svarsalternativet ja, ibland. Det gjordes för att det 
svarsalternativet ses väldigt osäkert då det kan finnas svårigheter att tolka vad ja, 
ibland Vid jämförelse av andra studier har exempelvis Boverket inte räknat med 
resultatet från dem som har svarat ja, ibland på regeringsuppdraget BETSI utan 
Boverket baserade sitt resultat på de som hade svarat ja, ofta (varje vecka). Det är 
inte enbart Boverket som har använt sig utav den här strategin utan samtliga in-
omhusmiljöenkäter som har använts i Sverige de senaste 30 åren har inte räknat 
med svarsalternativet ja, ibland i sina sammanställningar enligt Joakim Thunborg.  

3.3.5 Enkätsvar från deltagande projekt 

Nedan följer en sammanfattning av resultatet utifrån de svar som har fåtts av en-
kätundersökningen. För fullständiga tabeller se bilaga 4. 

Dåvarande luktbesvär 
Enligt de svar som har fåtts angående luktbesvär innan utredningen genomfördes 
var det totalt 53 procent av de tillfrågade som kände av någon form av avvikande 
lukt ofta, i det här fallet varje vecka. Av de svarande så var det endast 5 procent 
som inte kände av någon lukt alls på deras arbetsplats.  

Nuvarande luktbesvär 
Efter undersökningen visade den totala sammanställningen att endast 5 procent 
fortfarande kände av en avvikande lukt varje vecka på sin arbetsplats. I jämförelse 
kan man se att den mängden som aldrig kände av någon lukt hade ökat till 53 pro-
cent jämfört med 5 procent för dåvarande luktbesvär. Resultatet samstämde för 
samtliga projekt då klagomålen på luktbesvär hade minskat för alla som deltog i 
undersökningen. 

I de utredningar där samtliga åtgärder som föreslagits har genomförts kände ingen 
av de tillfrågade av några luktbesvär. Vid de projekt där endast en del av de åtgär-
der som rekommenderats hade utförts var det fortfarande 14 procent av de tillfrå-
gade som kunde känna av luktbesvär varje vecka efter undersökningen. 

I tabell 1 visas en generell sammanställning för samtliga projekt som har deltagit i 
undersökningen. Tabellen visar vad de 19 deltagande har svarat på frågan om de 
känner av en avvikande lukt i sina arbetslokaler. 

 
Tabell 1: Visar en total sammanställning av de personer som kunde känna av en avvikande lukt 
på sin arbetsplats före och efter det att åtgärderna genomfördes.  

Bortfall                
%

Ja, ofta                 
(varje vecka)                

%

Ja, ibland                
%

Nej, aldrig      
%

Dåvarande luktbesvär
5                         

(1)
53               

(10)
37                  
(7)

5                             
(1)

Nuvarande luktbesvär
0                  

(0)
5                     

(1)
42                          
(8)

53                
(10)

Dåvarande och nuvarande luktbesvär
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Dåvarande hälsobesvär 
Svaren från enkäten visade att innan utredningen gjordes var det 32 procent av de 
tillfrågade som varje vecka kände av irritation i ögon, näsa eller hals. Vad gällde de 
andra hälsobesvären var det 11 procent som kände av någon form av torrhets-
känsla i slemhinnor eller hals och 26 procent som kunde känna av trötthet, hu-
vudvärk eller illamående innan utredningen för dessa problem genomfördes.  

För de utredningar som hade utfört samtliga åtgärder så kände 33 procent av irri-
tation i ögon, näsa eller hals, 8 procent kände av torrhetskänsla i slemhinnor eller 
hud och 17 procent hade känt av trötthet, huvudvärk eller illamående.  

I jämförelse med de personer som hade genomfört endast en del av de åtgärder 
som hade föreslagits så var det 29 procent som varje vecka kände av irritation i 
ögon, näsa eller hals, 14 procent hade känt av torrhetskänsla i slemhinnor eller 
hud och till sist var det 43 procent av de svarande som kände av trötthet, huvud-
värk och illamående. 

På följdfrågan om de deltagande trodde att de besvär som kändes av berodde på 
inomhusmiljön var det totalt 65 procent som svarade ja medan resterande valde 
svarsalternativet vet ej.  

Nuvarande hälsobesvär 
Den totala sammanställningen visar att av de tillfrågade var det endast 16 procent 
som kände av irritation i ögon, näsa eller hals, 11 procent kände av torrhetskänsla i 
slemhinnor eller hud samt hade 11 procent känt av trötthet, huvudvärk och il-
lamående minst en gång i veckan på sin arbetsplats idag.  Resultatet samstämde för 
samtliga projekt då klagomålen på de olika hälsobesvären hade minskat för alla 
som deltog i undersökningen. 

Efter utredningen hos de projekt som hade genomfört samtliga åtgärder var det 8 
procent som kände av besvären irritation i ögon, näsa eller hals, torrhetskänsla i 
slemhinnor eller hud och trötthet, huvudvärk eller illamående efter att åtgärderna 
hade genomförts.  

Om ovannämnda resultat där samtliga åtgärder genomförts jämförs med resultatet 
för de personer som befann sig på projekt som endast genomfört en del av de 
åtgärder som föreslagits var det 29 procent som fortfarande kände av irritation i 
ögon, näsa eller hals, 14 procent kunde minst en gång i veckan känna av torrhets-
känsla i antingen slemhinnor eller hud och det var även 14 procent som kände av 
trötthet, huvudvärk och illamående.  

Endast 23 procent trodde att de ovannämnda besvären fortfarande berodde på 
den inomhusmiljö som de befann sig i. De resterande valde svarsalternativ vet ej. 

I tabell 2 visas en generell sammanställning för samtliga projekt som har deltagit i 
undersökningen. Tabellen visar vad de 19 deltagande har svarat på frågorna om de 
kände av besvären irritation i ögon, näsa eller hals; torrhetskänsla i slemhinnor 
eller hud samt trötthet, huvudvärk eller illamående.  
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Tabell 2: Visar en generell sammanställning av de personer som kunde känna av några hälsobe-
svär på sin arbetsplats före och efter det att åtgärderna genomfördes.  

 

3.3.6 Enkätkommentarer 

Enkäterna avslutades med en öppen fråga där de deltagande hade möjlighet att 
kommentera arbetet och framföra ytterligare synpunkter om frågorna. Av de 19 
svarande var det 6 personer som valde att ge en kommentar. Samtliga kommenta-
rer hittas i bilaga 5. Nedan visas två exempelkommentarer från två olika projekt 
där endast en del av de åtgärder som föreslagits hade genomförts. 

Exempelkommentarer: 

1. “Jag är i stort sett alltid täppt i näsan när jag kommer ifrån jobbet, har varit 
mer eller mindre så sedan jag började jobba på avdelningen. Ofta trött, 
hade mer ont i huvudet förut.” 

2. ”Vi har fortfarande samma problem.” 
 
Första exempelkommentaren tyder på att den deltagande kände av besväret trött-
het när denne befann sig på arbetsplatsen men att besväret huvudvärk förekom 
mer frekvent innan åtgärderna genomfördes än vad den gjorde idag. Det visar en 
viss förbättring i inomhusmiljön för deltagaren men att denne fortfarande kan 
känna av en del besvär vid vistelse på arbetsplatsen. 

Vad gäller den andra exempelkommentaren tyckte den deltagande att de har 
samma problem både före och efter att åtgärderna hade genomförts och att de 
hälsobesvär som känts av inte hade förbättrats. 

Bortfall               
%

Ja, ofta             
(varje vecka)      

%

Ja, ibland               
%

Nej, aldrig      
%

Dåvarande hälsobesvär 
Irrittation i ögon, näsa 

eller hals

0                        
(0)

32                  
(6)

47                  
(9)

21                  
(4)

Nuvarande hälsobesvär 
Irrittation i ögon, näsa 

eller hals

0                    
(0)

16                     
(3)

26                       
(5)

58                
(11)

Dåvarande hälsobesvär 
Torrhetskänsla i 

slemhinnor eller hud

0                           
(0)

11                          
(2)

47                  
(8)

47                  
(11)

Nuvarande hälsobesvär 
Torrhetskänsla i 

slemhinnor eller hud

0                            
(0)

11                     
(2)

26                           
(5)

63                
(12)

Dåvarande hälsobesvär 
Trötthet, huvudvärk eller 

illamående

0                           
(0)

26                          
(5)

53                  
(10)

21                  
(4)

Nuvarande hälsobesvär 
Trötthet, huvudvärk eller 

illamående

0                          
(0)

11                    
(2)

47                       
(9)

42                         
(8)

Dåvarande och nuvarande hälsobesvär
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4 Resultat och analys 
Nedan följer resultatet som har fåtts efter den undersökning som har genomförts. 

4.1 Hur påverkas människor i byggnader med fuktrela-
terade inomhusmiljöproblem? 
Enligt den litteratur som har studerats är sammankopplingen mellan fukt och 
hälsa stark. Fukt förefaller att öka risken för hälsobesvär så som hosta, rosslande 
och astma och kan även associeras med andra symtom som trötthet huvudvärk 
och infektioner i luftvägarna.  

Utöver dessa besvär kan människor även påverkas av obehaglig lukt i olika former 
som är orsakad av fukt eller mögel. Oftast har inte dessa lukter en direkt koppling 
till allvarliga hälsobesvär utan är mer en form av varning om att det finns potenti-
ella risker för människors hälsa snarare än omedelbara utlösare av hälsopåverkan.  

Fukt i byggnader har universellt accepterats som en av de större faktorerna till 
hälsobesvär hos människor, framförallt hos barn. Fukt och mögel i ett barns hem, 
framförallt i gemensamma utrymmen och i barnens sovrum associeras tydligt med 
astma och respiratoriska symtom så som hosta och slem.   

Förutom exponering i hemmet tillbringar barn större delen av dagen på förskola 
och skola. Idag bedöms 40 procent av dagens förskolor ha fuktproblem och ytter-
ligare 40 procent vara byggda med en konstruktion som innebär en förhöjd risk 
för barn att få de fuktrelaterade hälsobesvären.  

Ytterligare finns det en stark sammankoppling mellan exponering av fukt under 
barndomen med framtida respiratoriska symtom som vuxen. Fukt och mögel i 
hemmet är även det relaterat till en högre risk för astma hos vuxna. Fem till fem-
ton procent av de som får astma i vuxen ålder kan förknippas med fuktrelaterad 
exponering i hemmet. Utöver utveckling av astma har fukt och mögel samband 
med reducerad lungkapacitet, speciellt hos kvinnor.  

Det har visats att män och kvinnor reagerar annorlunda på fuktrelaterade inom-
husmiljöproblem. Orsaken till skillnaden är idag oklar men det tros bero på an-
tingen att kvinnan är känsligare för fuktrelaterade inomhusmiljöproblem eller att 
de vistas mer i bostaden. 

Vilka ämnen i inomhusluften som orsakar hälsobesvär är däremot inte känt idag. 
Det kan vara både lukt, sporer eller hyfer som orsakar obehag eller besvär hos 
människor men vad som orsakar vad är inte kartlagt ännu. Trots att det ännu inte 
är känt hur fukt påverkar hälsan är det viktigt att fukt och mögel undviks i bygg-
nader så att hälsobesvären inte uppstår. 
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4.2 Hur åtgärdas fuktrelaterade inomhusmiljöproblem 
i byggnader idag?  
Enligt den information som ficks under intervjun är de åtgärder som tillämpas vid 
fuktrelaterade inomhusmiljöproblem rensning, avfuktning, undertryck, bostads-
ventilation samt rivning och återuppbyggnad. I studien konstaterades det att det 
oftast inte är tillräckligt att endast en åtgärd genomförs utan det krävs att en kom-
bination av flera av de nämnda åtgärderna genomförs för att miljön i byggnaden 
ska förbättras. Nedan beskrivs var och en av åtgärderna kort.  

4.2.1 Rensning 

För att förhindra mögelpåväxt och fuktproblem måste organiska material avlägs-
nas från den berörda miljön. Den här typen av åtgärd är vanlig i uteluftsventilerade 
krypgrunder men kan även tillämpas för material i fuktiga källare.  

4.2.2 Avfuktning 

Den här typen av åtgärd används i de situationer då det kan finnas risk att fuktig-
heten överskrider gränsvärdet för att mikrobiella skador ska förekomma. Oftast 
installeras en sorptionsavfuktare för att hålla den relativa fuktigheten under gräns-
värdet för att förhindra fuktproblem. Avfuktning är en åtgärd som oftast används 
i uteluftsventilerade krypgrunder och källare.  

4.2.3 Undertryck 

Syftet med undertryck som åtgärd är att se till att lufttrycket är lägre i grunden än 
vad det är i bostaden för att förhindra att lukt når vistelseutrymmet. Om det råder 
tydligt undertryck i konstruktionen förhållande till inomhusluften så tas fukttill-
skottet om hand och restlukter tas bort. Dock har studier visat att mikrobiell 
påväxt kan fortsätta att ske trots att åtgärden genomförts. Undertrycksventilerade 
hårdplastmattor är en åtgärd som används när kemisk eller mögellukt framträder i 
ett utrymme med plastmattor.  

4.2.4 Bostadsventilation 

I de fall där bostadsventilation är bristfällig eller ej befintlig är det viktigt att det 
åtgärdas så att fukttillskott inte sprider sig i konstruktionen. När bostadsventilat-
ionen är anpassad till förutsättningarna i byggnaden är risken mindre att fuktpro-
blem uppstår.  



Resultat och analys 

34 

4.2.5 Rivning och Återuppbyggnad 

Om de skador som påträffas är så pass omfattande att varken undertryck, avfukt-
ning eller förbättrad bostadsventilation bidrar till en förbättrad miljö eller om kon-
struktionen inte är byggd på ett fuktsäkert sätt är det åtgärden rivning och åter-
uppbyggnad som tillämpas. Det innebär att det material som har skadats av fukt 
eller mögel rivs ut för att sedan återställas på ett fuktsäkert sätt för att undvika att 
problem uppstår igen.  

 

4.3 Bidrar dessa åtgärder till en bättre inomhusmiljö 
för de nyttjande?  
Nedan följer en sammanställning av det resultat som har erhållits från enkätunder-
sökningen.   

4.3.1 Resultat av luktbesvär i inomhusmiljön 

Tabell 3 redovisar resultatet för dåvarande och nuvarande luktbesvär i de byggna-
der som har studerats. Tabellen visar endast de som har svarat ja, ofta (varje 
vecka) och representerar de personer som kände eller känner av avvikande lukt 
minst en gång i veckan i lokalerna. Resterande svar upp till 100 procent är de som 
har svarat ja, ibland; nej, aldrig eller vet ej på frågorna. Tabell 3 är endast en sam-
manställning av resultatet. För fullständiga tabeller se bilaga 4.  

 
Tabell 3: Visar en sammanställning av de personer som kunde känna av en avvikande lukt på sin 
arbetsplats före och efter det att åtgärderna genomfördes. 

 

Generellt                  
%

Åtgärder 
fullständigt 
genomförda                 

%

Ågärder delvis 
genomförda            

%

Antalet tillfrågade (19) (12) (7)

Dåvarande luktbesvär 53                
(10)

59                       
(7)

43                  
(3)

Nuvarande luktbesvär 5                  
(1)

0                     
(0)

14                      
(1)

Dåvarande och nuvarande luktbesvär
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4.3.2 Analys av luktbesvär i inomhusmiljön 

Från tabellen kan det ses att luktbesvären har minskat radikalt efter att undersök-
ning och åtgärder genomförts, både generellt och där samtliga förslagna åtgärder 
har genomförts men det kan även ses en förbättring i de projekt där åtgärderna är 
delvis genomförda. Det tyder på att de åtgärder som genomförs bidrar till att den 
avvikande lukten avtar och att färre känner av den idag.  

Vid jämförelse av de olika kategorierna åtgärder fullständigt genomförda samt åt-
gärder delvis genomförda kan det ses att i de projekt där samtliga av de åtgärder 
som har rekommenderats blivit genomförda har luktbesvären försvunnit helt idag. 
Vad gäller de andra projekten som endast har genomfört en del av åtgärderna är 
det fortfarande en del som känner av lukt i lokalerna. Det kan bero på att de åt-
gärder som bidrar till att avvikande lukt försvinner, så som förbättrad bostads-
ventilation eller undertryckventilation inte har utförts vilket bidrar till att lukten 
finns kvar.  

Då avvikande lukt kan ha en negativ påverkan på inomhusmiljön kan det därför 
konstateras att miljön för de nyttjande har blivit bättre på arbetsplatserna efter att 
åtgärderna har genomförts enligt resultatet.  

4.3.3 Resultat av hälsobesvär i inomhusmiljön 

Nedan visas Tabell 4 som är en sammanställning av resultatet för dåvarande och 
nuvarande hälsobesvär. De hälsosymtom som har använts i enkäten är irritation i 
ögon, näsa eller hals, torrhetskänsla i slemhinnor eller hud samt trötthet, huvud-
värk eller illamående. Tabellen är endast baserad på de som har svarat ja, ofta 
(varje vecka) och står för de som kände eller känner av några av de hälsobesvär 
som nämndes ovan minst en gång i veckan. Resterande svar upp till 100 procent 
är de som har svarat ja, ibland; nej, aldrig eller vet ej på dessa frågor. Av de som 
besvarade enkätundersökningen var det 65 procent som ansåg att de besvär som 
kunde kännas av berodde på den miljön som de befann sig i innan åtgärderna ge-
nomfördes. I jämförelse var det endast 23 procent som trodde detsamma efter att 
åtgärderna hade genomförts. De resterade upp till 100 procent valde svarsalterna-
tiv vet ej. För fullständiga tabeller se bilaga 4.  
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Tabell 4: Visar en sammanställning av de personer som kunde känna av några hälsobesvär på sin 
arbetsplats före och efter det att åtgärderna genomfördes.  

 
 

Diagram 1 redovisar resultaten från Tabell 4 som ett rosdiagram. Diagrammet 
visar de dåvarande och nuvarande hälsobesvären för samtliga som har deltagit i 
enkätundersökningen. Resultatet baseras på de som har svarat ja, ofta (varje vecka) 
om de kände av hälsobesvären innan eller efter åtgärderna genomfördes. De reste-
rande procenten upp till 100 procent är de som har besvarat frågan med ja, ibland 
eller nej aldrig. För fullständiga tabeller och se bilaga 4.  

Generellt                  
%

Åtgärder 
fullständigt 
genomförda                 

%

Ågärder delvis 
genomförda            

%

Antalet tillfrågade (19) (12) (7)

Dåvarande hälsobesvär 
Irrittation i ögon, näsa 

eller hals

32                    
(6)

33                          
(4)

29                  
(2)

Nuvarande hälsobesvär 
Irrittation i ögon, näsa 

eller hals

16                    
(3)

8                     
(1)

29                         
(2)

Dåvarande hälsobesvär 
Torrhetskänsla i 

slemhinnor eller hud

11                      
(2)

8                     
(1)

14                  
(1)

Nuvarande hälsobesvär 
Torrhetskänsla i 

slemhinnor eller hud

11                  
(2)

8                     
(1)

14                           
(1)

Dåvarande hälsobesvär 
Trötthet, huvudvärk eller 

illamående

26                 
(5)

17                         
(2)

43                  
(3)

Nuvarande hälsobesvär 
Trötthet, huvudvärk eller 

illamående

11                  
(2)

8                    
(1)

14                       
(1)

Dåvarande och nuvarande hälsobesvär



Resultat och analys 

37 

 
Nedan visas Diagram 2 och Diagram 3 som redovisar resultatet för åtgärder full-
ständigt genomförda samt åtgärder delvis gjorda. De båda diagrammen visar dåva-
rande och nuvarande hälsobesvär. Som tidigare diagram så redovisas endast de 
personer som har svarat ja, ofta (varje vecka) och de resterande procenten är de 
som har svarat ja, ibland eller nej, aldrig.  
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Diagram 1: Visar resultatet från Tabell 4 för dåvarande och nuvarande hälsobesvär 
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slemhinnor eller 
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Nuvarande 

Diagram 2: Visar resultatet från Tabell 4 gällande dåvarande och nuvarande hälsobesvär för 
de personer som befunnit sig på projekt där samtliga åtgärder har genomförts.  
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Dåvarande 

Nuvarande 

Diagram 3: Visar resultatet från Tabell 4 gällande dåvarande och nuvarande hälsobesvär för 
de personer som befunnit sig på projekt där åtgärderna var delvis genomförda  
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4.3.4 Analys av hälsobesvär i inomhusmiljön  

Nedan följer en analys av det resultat som har fåtts i enkätundersökningen. Resul-
tatet berör de olika hälsobesvären i irritation i ögon, näsa eller hals; torrhetskänsla 
i slemhinnor eller hud samt trötthet, huvudvärk eller illamående.  

Irritation i ögon, näsa eller hals 
Generellt kan det ses i Diagram 1 att hälsobesväret irritation i ögon, näsa eller hals 
har minskat från 32 procent till 16 procent efter det att åtgärderna genomfördes i 
de drabbade lokalerna.  

Vid jämförelse av resultatet för de projekt som har genomfört åtgärderna fullstän-
digt och de projekt där åtgärderna är delvis genomförda kan det ses i Diagram 2 
och Diagram 3 att för besvär så som irritation i ögon, näsa eller hals har den 
största minskningen skett där samtliga skador har åtgärdats. För dessa projekt har 
det dåvarande besväret med 33 procent avtagit till 8 procent idag. För den andra 
indelningen av projekten har besväret inte ändrats utan det är lika många procent 
både före och efter åtgärderna genomfördes som känner av besvären. Resultatet 
visar att om samtliga åtgärder som behöver genomföras görs bidrar det till en 
bättre inomhusmiljö i det här avseendet och att den här typen av obehag avtar så 
att de nyttjande mår bättre.  

Torrhetskänsla i slemhinnor eller hud 
I samtliga diagram 1 till 3 så ses ingen förändring för hälsobesväret torrhetskänsla i 
slemhinnor eller hud då det är lika många som känner av de här besvären både 
före och efter utförandet av åtgärder. Det visar att även om samtliga åtgärder ge-
nomförs bidrar det inte till en förbättrad inomhusmiljö eller hälsa för de som kän-
ner av dessa besvär. Dock är det värt att tillägga att generellt och även för de två 
indelningarna av projekten så är det färre än 20 procent som kände av besväret 
torrhetskänsla i slemhinnor eller hud. I andra inomhusmiljöundersökningar anses 
en byggnad vara frisk när mindre än 20 procent av de som befinner sig i byggna-
den känner av besvären. Det visar att i det här avseendet så är de utredda byggna-
der friska.  

Trötthet, huvudvärk eller illamående 
I Diagram 1 kan det ses att hälsobesväret trötthet, huvudvärk eller illamående har 
minskat med mer än hälften. Av de 26 procent som kunde känna av dessa besvär 
innan åtgärderna genomfördes var det endast 11 procent som kunde känna av det 
idag.  

Vid jämförelse av Diagram 2 och 3 fås samma resultat som för hälsobesväret irri-
tation i ögon, näsa eller hals. Totalt är det färre som känner av trötthet, huvudvärk 
efter att samtliga åtgärder har genomförts än vid de projekt där endast en del av 
rekommenderade ingrepp utförts. För de förstnämnda projekten är det endast 8 
procent som känner av dessa besvär medan för de andra är det 14 procent. Däre-
mot kan det också ses i diagrammen att vid de projekt där endast en del av åtgär-
derna genomförts var det fler som kände av den här typen besvär från början än 
vid de andra projekten vilket gör att förbättringen är stor även för dessa lokaler.  
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Det kan därför konstateras att åtgärderna som föreslås bidrar till att besvär så som 
trötthet, huvudvärk och illamående avtar och bidrar till en bättre inomhusmiljö för 
de som befinner sig i dessa byggnader.  

4.3.5 Huruvida besvären beror på inomhusmiljöproblemen  

Utöver hälsobesvären så ställdes även frågan om de medverkande trodde att be-
svären orsakades av deras inomhusmiljö. Det var närmare två tredjedelar som 
trodde att besvären berodde på inomhusmiljön innan åtgärderna genomfördes. Av 
de som kände av besvär efter att skadorna och bristerna hade åtgärdats var det 
endast en fjärdedel som trodde att de besvär de kände av berodde på miljön som 
de befann sig i. Att några av de medverkande tror att besvären kan kopplas till 
deras inomhusmiljö kan bero på att de endast känner av dessa symtom när de be-
finner sig i den utredda miljön. När de sedan lämnar arbetsplatsen så minskar eller 
försvinner besvären vilket gör att de endast förknippar besvären med inomhusmil-
jön på deras arbetsplats.  
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5 Diskussion 
I nedanstående kapitel följer en diskussion av tidigare beskrivet resultat och me-
todval.  

5.1 Resultatdiskussion 
Syftet med examensarbetet var att bidra i det arbete som görs för att uppnå en 
bättre miljö i byggnader med fuktrelaterade inomhusmiljöproblem. Målet var att 
utvärdera om de åtgärder som utfärdas för fuktrelaterade inomhusmiljöproblem 
bidrar till en förbättring av miljön för de nyttjande i byggnaden.  

5.1.1 Hur påverkas människor i byggnader med fuktrelaterade inom-
husmiljöproblem? 

Hälsobesvär och fukt är ett komplext ämne. Mycket forskning har gjorts inom 
ämnet och de flesta studier kommer fram till samma resultat. Fukt- och mögel-
problem i en byggnad bidrar till respiratoriska symtom och även astmautveckling, 
både hos vuxna och barn. Dessutom har studier visat att dessa typer av problem i 
en byggnad kan relateras till försämrad lungkapacitet.  

Även om studier har gjorts inom ämnet i flera år är sammankopplingen mellan 
fukt och hälsa fortfarande oklar. Det är ännu inte känt vad som orsakar hälsobe-
svär i fukt- och mögeldrabbade byggnader. Det visar hur komplext ämnet är och 
det belyser desto mer vikten med arbetets syfte. Att bidra till det arbete som görs 
idag för att uppnå en bättre miljö i fuktskadade byggnader genom att utvärdera 
huruvida de åtgärder som genomförts idag bidrar till att de som befinner sig i 
byggnaden mår bättre tack vare åtgärderna.  

5.1.2 Hur åtgärdas fuktrelaterade inomhusmiljöproblem idag? 

För att få en förståelse för vad som görs idag för att förbättra inomhusmiljön 
gjordes en kartläggning genom intervju med nyckelpersoner över de åtgärder som 
tillämpas vid fukt och mögelproblem. Resultatet från frågeställningen kunde sedan 
användas i arbetet för att uppnå målet med att utvärdera om dessa åtgärder bidrog 
till en förbättring i miljön.  
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Utifrån intervjun nåddes slutsatsen att vid fuktrelaterade inomhusmiljöproblem 
tillämpas sex olika åtgärder. De var rensning; avfuktning; undertryck; bostads-
ventilation samt rivning och återuppbyggnad. De flesta åtgärderna bygger på att ta 
bort sådant som kan orsaka mögelpåväxt. Rensning för att avlägsna material som 
kan bidra till mögelpåväxt; avfuktning för att hålla den relativa fuktigheten under 
gränsvärdet för att mikrobiella skador ska förekomma; fungerande bostadsventi-
lation för att förhindra att fukttillskott i byggnaden sprids i konstruktion samt riv-
ning och återuppbyggnad för att ta bort redan skadat material och förebygga lik-
nande problem i framtiden. Åtgärder som undertryck och bostadsventilation bi-
drar istället med att föra bort lukt från bostaden för att undvika avvikande lukt 
som kan påverka människor negativt. Fokusen för åtgärderna är med det sagt att 
förhindra fukt och avvikande lukt, något som kan associeras med dessa ovan-
nämnda besvär. Informationen som erhölls under intervjun stämde överens med 
den fakta som hittades vid vidare litteraturstudier inom ämnet vilket tyder på att 
resultatet är sanningsenligt.   

5.1.3 Bidrar dessa åtgärder till en bättre inomhusmiljö för de nytt-
jande?  

I sökningen av litteratur kunde endast ett fåtal studier hittas om åtgärder och fukt-
relaterade inomhusmiljöproblem och därför utfördes enkätundersökningen för att 
uppnå målet med att utvärdera huruvida de åtgärder som genomförs idag bidrar 
till en bättre miljö för de som befinner sig i byggnaden.  

Det resultat som tydligast visar att åtgärderna bidrar till en förbättrad miljö är när 
luktbesvären minimeras. Då avvikande lukt kan påverka människan negativt är en 
minskning från 53 procent till endast 5 procent en klar förbättring. Det visar att 
åtgärder så som undertryck och förbättrad bostadsventilation bidrar till att avvi-
kande lukt försvinner eller minskas i byggnaden som i sin tur förbättrar inomhus-
miljön för de nyttjande.  

Enligt det resultat som har fåtts av enkätundersökningen kunde det ses att de 
medverkande mådde bättre efter att åtgärderna hade genomförts än vad de hade 
gjort tidigare. Det var framförallt tydligt för de projekt där samtliga åtgärder som 
föreslagits hade genomförts.  

För hälsobesvären irritation i ögon, näsa eller hals samt trötthet, huvudvärk eller 
illamående hade besvären halverats vilket visar att åtgärderna verkligen bidrar till 
att människor mår bättre. Dessutom visar resultatet att efter åtgärderna har ge-
nomförts så är procenten för samtliga besvär mindre än 20 procent vilket är under 
gränsvärdet för att en byggnad ska klassas som sjukt. Med det kan det sägas att om 
åtgärderna genomförs så blir byggnaden friskare. Skillnaden i resultatet mellan de 
projekt där samtliga åtgärder genomförts och de som endast hade åtgärdat en del 
av de skador som fanns kunde det ses förbättring för samtliga projekt. Dock 
mådde de som befann sig på projekt där alla åtgärder hade utförts bättre. Förbätt-
ringen var inte lika stor för de övriga projekten. Det visar att ju fler åtgärder som 
genomförs desto bättre blir inomhusmiljön för de som befinner sig i byggnaden.  
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Utöver hälsobesvären så ställdes även frågan om de medverkande trodde att be-
svären orsakades av deras inomhusmiljö. Det var närmare två tredjedelar som 
trodde att besvären berodde på inomhusmiljön innan åtgärderna genomfördes. 
Det styrker det som konstaterades i litteraturstudien om att det finns en stark 
sammankoppling mellan fukt och hälsa vilket de medverkande instämde med. Av 
de som kände av besvär efter att skadorna och bristerna hade åtgärdats var det 
endast en fjärdedel som trodde att de besvär de kände av berodde på miljön som 
de befann sig i. Orsaken till att färre tror att besvären beror på inomhusmiljön är 
oklar. Dock kan det bero på att då åtgärderna för fuktig inomhusmiljö har gjorts 
är det svårt för de medverkande att veta vad som då kan orsaka de besvär som de 
känner av.  

Då målet med uppsatsen var att utvärdera om de åtgärder som genomförs vid 
fuktrelaterade inomhusmiljöproblem bidrar till en bättre miljö tycker jag att det är 
uppnått utifrån det resultat som har fåtts. Resultatet från enkätundersökningen 
visade att människor som arbetade i en byggnad med fukt- och mögelproblem 
mådde bättre efter det att åtgärder hade genomförts, både när endast en del eller 
samtliga åtgärder hade genomförts. Det gällde för samtliga tre hälsobesvärsgrup-
per som användes vid undersökningen, framförallt för irritation i ögon, näsa eller 
hals samt för trötthet, huvudvärk och illamående. Därför anser jag att de åtgärder 
som genomförs idag bidrar till att miljön blir bättre för de som befinner sig i 
byggnader med fuktrelaterade problem.  

 

5.2 Metoddiskussion  
De metoder som användes för att uppnå syfte och mål med examensarbetet var 
litteraturstudie, intervjuer och enkät. 

5.2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien var grunden till arbetet och för att besvara de två första fråge-
ställningarna. Det fanns ett större antal av aktuell forskning som kunde användas 
för att besvara den första frågeställningen. Även om flertalet studier bekräftade 
liknande resultat om att fukt i hemmet kunde relateras till astmasymtom och respi-
ratoriska symtom fanns det svårigheter att hitta annan information om hälsobe-
svär som kunde användas för att besvara frågeställningen.  

Vid sökning av information för den andra frågeställningen var den forskning som 
hittades inte av aktuell karaktär då de genomfördes för ett eller flera decennier 
sedan. Då det fanns svårigheter att hitta aktuell information inom ämnesområdet 
gjordes ett val att besvara andra frågeställningen med en intervju med nyckelper-
soner istället. Två källor var ändå till stor hjälp för att bekräfta den information 
som samlades in vid intervjun. Även om de var utgivna under 2000-talet var de 
fortfarande aktuella då ingen ytterligare forskning inom området kunde hittas och 
att de än idag används i aktuella forskningsartiklar. Då åtgärder för fuktrelaterade 
inomhusmiljöproblem är ett område som har kommit på tal de senaste åren är 
forskning inom ämnet ringa.  
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5.2.2 Intervjustudie 

En intervju genomfördes med två diplomerade fuktsakkunniga utifrån informat-
ion om förberedelser och upplägg för intervjuer. Den information som erhölls 
under intervjun utgjorde underlaget för att besvara den andra frågeställningen. 
Som ovan intervjuare fanns det svårigheter i att styra intervjun på ett bra sätt för 
att få de svar som söktes. Dock var det inget hinder för att intervjun skulle ge ett 
bra resultat för arbetet utan det bidrog till att de intervjuade gav mer utförliga svar 
som gav större omfattning än vad frågan gjorde vilket i sin tur ledde till en dis-
kussion inom ämnet åtgärder vid fuktrelaterade inomhusmiljöproblem. 

Informationen som erhölls jämfördes sedan med de källor som använts i littera-
turstudien för att se om det fanns en samstämmighet. Att använda intervju som 
metod kan vara vanskligt då det finns svårigheter för mig att bedöma dess reliabili-
tet och validitet. Dock bidrog jämförelsen av informationen som samlades in, 
både från intervjun och litteraturstudien, till en större tillförlitlighet då resultaten 
stämde överens. För att öka tillförlitligheten ytterligare hade fler intervjuer kunnat 
genomföras med andra diplomerade fuktsakkunniga för att se om det fanns en 
samstämmighet även där.  

5.2.3 Enkätstudie 

För att besvara tredje frågeställningen skapades en enkät utifrån vägledning ur 
enkätboken samt diskussion med kontaktpersoner på företaget som samarbetades 
med. Boken poängterade vikten av formuleringen av frågeställningarna i enkäten 
för att få ut de svar som önskas samt för att undvika missförstånd för de som be-
svarade enkäten. Att frågorna var få till antalet gjorde enkäten lättillgängligare och 
fler tog sig tiden att besvara den. Det sågs även som en fördel att de medverkande 
hade en valmöjlighet att använda sig av en digital eller utskriven enkät beroende på 
vad som passade just det projektet bäst. Det innebar mindre arbete för båda parter 
och resultatet var lättare att samla in. De flesta projekten valde därav den digitala 
versionen för att besvara frågorna. 

Något som kan ses som en brist i enkätundersökningen var antalet svarande. End-
ast 19 personer på de utvalda projekten valde att besvara enkäten vilket gör att 
utfallet blev mindre än tänkt. Oavsett är enkätens validitet och reliabilitet relativt 
hög då de som har kunnat besvara enkäten har gjort det enligt fastighetsförvaltare, 
rektorer och driftansvariga. Att enkätsvaren från de olika projekten ger en sam-
stämmighet i resultatet då både lukt- och hälsobesvär minskar för samtliga projekt 
tyder på att utfallet i den gjorda enkäten inte skulle ändras om ytterligare personer 
tillfrågades eller om någon annan valde att genomföra undersökningen.  

Något som hade kunnat bidra till att fler projekt valt att delta vore om jag själv 
hade åkt ut till de olika projekten och presenterat syftet med undersökningen och 
sedan samlat in enkäterna på plats. På det sättet hade inte så stor press ställts på de 
kontaktpersoner jag hade på projekten utan allt arbete hade utförts av mig. Ur 
tidssynpunkt var tillvägagångssättet som valdes det bästa då projekten låg långt 
ifrån varandra men det hade kunnat bidra till ett högre deltagande. 
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Ytterligare möjlighet av tillvägagångssätt hade varit att genomföra fallstudier i ut-
valda byggnader med fuktrelaterade inomhusmiljöproblem. Genom att följa ett 
mindre antal projekt både före och efter åtgärder hade genomförts genom inter-
vjuer och egna iakttagelser på plats hade förståelsen för arbetet ökat. Dels för att 
jag själv hade fått delta från början till slut och se utförandet av åtgärderna samt 
för att de tillfrågade hade fått besvara frågor om deras hälsa i direkt anknytning till 
genomförandet av åtgärderna. Det kan bidra till en större tillförlitlighet i resultatet 
då de deltagande intervjuas tätt inpå undersökningen istället för flera år efteråt.  
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6 Slutsatser och rekommendationer 
Examensarbetet berör ämnet åtgärder vid fuktrelaterade inomhusmiljöproblem i 
byggnader. Frågeställningarna som arbetet grundades på behandlar hur människor 
påverkas av fukt- och mögelproblem i bostaden och om de åtgärder som tillämpas 
bidrar till att inomhusmiljön blir bättre för de nyttjande.  

I arbetet utvärderas om de åtgärder som utförs idag vid fukt- och mögelskador 
bidrar till att människors hälsa förbättras, både när det gäller lukt- och hälsobe-
svär. I tidigare studier så har en stark sammankoppling mellan fukt och hälsa hit-
tats men vad som orsakar besvären är fortfarande oklart. Besvären var oftast re-
spiratoriska symtom eller astmasymtom som både kunde uppkomma och förvär-
ras i fuktdrabbade miljöer. Utifrån det resultat som har fåtts av enkätundersök-
ningen är slutsatsen att de åtgärder som genomförs bidrar till att människorna mår 
bättre. Det var tydligast i de projekt där samtliga åtgärder hade genomförts i jäm-
förelse med dem som endast åtgärdat en del av skadorna då både lukt- och hälso-
besvär hade minskat avsevärt.  

Examensarbetet behandlar endast om åtgärderna bidrar till en bättre inomhusmiljö 
för de nyttjande. Ett förslag till utveckling av arbetet är att komplettera studien 
med att undersöka vilka åtgärder som förbättrar vilka hälsobesvär. Även om de 
olika åtgärdernas tillämpning är kända är deras koppling till olika hälsobesvär ännu 
oklara. Det kan möjligen uppnås genom en grundligare enkätundersökning som är 
mer omfattande.  

Det är även författarens rekommendation att utföra en större undersökning som 
innefattar fler projekt runt om i Sverige för att få en större uppfattning om 
huruvida åtgärderna bidrar till att människor mår bättre. Då enkätundersökningen 
som har utförts är begränsad både geografiskt och i antal deltagande så vore en 
mer omfattande undersökning önskvärd.  
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Dåvarande lukter

4.  Innan din arbetsplats utreddes för inomhusmiljöproblem, kände du av någon
avvikande lukt i lokalerna? *
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 Ja, ibland

 Nej, aldrig
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av nedanstående besvär? *
Markera endast en oval per rad.

Ja, ofta (varje vecka) Ja, ibland Nej, aldrig

Irritation i ögon, näsa eller hals
Torrhetskänsla i slemhinnor eller
hud
Trötthet, huvudvärk eller
illamående

6.  Om ja, ofta eller ja,ibland tror du att dessa besvär berodde på inomhusmiljön på din
arbetsplats?
Markera endast en oval.

 Ja (om ja, ofta i föregående fråga)

 Nej (om ja, ofta i föregående fråga)

 Ja (om ja, ibland i föregående fråga)

 Nej (om ja, ibland i föregående fråga)

 Vet ej

Nuvarande lukter

7.  Känner du av någon avvikande lukt på din arbetsplats nu för tiden? *
Markera endast en oval.

 Ja, ofta (varje vecka)

 Ja, ibland

 Nej, aldrig

 Vet ej

Nuvarande hälsobesvär

8.  Känner du av någon/några av nedanstående besvär nu för tiden? *
Markera endast en oval per rad.

Ja, ofta (varje vecka) Ja, ibland Nej, aldrig

Irritation i ögon, näsa eller hals
Torrhetskänsla i slemhinnor eller
hud
Trötthet, huvudvärk eller
illamående
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Tillhandahålls av

9.  Om ja, ofta eller ja,ibland tror du att dessa besvär beror på inomhusmiljön på din
arbetsplats?
Markera endast en oval.

 Ja (om ja, ofta i föregående fråga)

 Nej (om ja, ofta i föregående fråga)

 Ja (om ja, ibland i föregående fråga)

 Nej (om ja, ibland i föregående fråga)

 Vet ej

Ytterligare kommenterar

10.  Har du ytterligare synpunkter på denna enkät och dess frågor så skriv dem gärna
här.
 

 

 

 

 



Enkätens frågeställningar  
Bakgrund 

 1. Arbetsplats 

 2. Avdelning 

 3. Hur länge har du varit på din arbetsplats? 

Dåvarande lukter – Innan din arbetsplats utreddes för inomhusmiljöproblem, kände du av någon 

avvikande lukt i lokalerna? 

Frågeställning hade givna svarsalternativ; Ja, ofta (varje vecka); Ja, ibland; Nej aldrig samt Vet ej.  

Dåvarande hälsobesvär – Innan din arbetsplats utreddes för inomhusmiljöproblem, kände du av 

någon/några av nedanstående besvär? 

Frågeställning hade givna svarsalternativ; Ja, ofta (varje vecka); Ja, ibland och Nej aldrig. 

• Irritation i ögon, näsa eller hals? 

• Torrhetskänsla i slemhinnor eller hud? 

• Trötthet, huvudvärk eller illamående?  

Dåvarande hälsobesvär – Om ja, ofta eller ja, ibland tror du att dessa besvär berodde på 

inomhusmiljön på din arbetsplats? 

Frågeställning hade givna svarsalternativ om jakande och nekande samt vet ej. 

 

Nuvarande lukter – Känner du av någon avvikande lukt i lokalerna nu för tiden? 

Frågeställning hade givna svarsalternativ; Ja, ofta (varje vecka); Ja, ibland; Nej aldrig samt Vet ej.  

Nuvarande hälsobesvär – Känner du av någon/några av nedanstående besvär nu för tiden? 

Frågeställning hade givna svarsalternativ; Ja, ofta (varje vecka); Ja, ibland och Nej aldrig. 

• Irritation i ögon, näsa eller hals? 

• Torrhetskänsla i slemhinnor eller hud? 

• Trötthet, huvudvärk eller illamående?  

Nuvarande hälsobesvär – Om ja, ofta eller ja, ibland tror du att dessa besvär beror på 

inomhusmiljön på din arbetsplats? 

Frågeställning hade givna svarsalternativ om jakande och nekande samt vet ej. 

Ytterligare kommentarer – Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning och dess frågor 

så skriv dem gärna här. 

 

BILAGA 3. Enkätens frågeställningar 



Enkätsammanställning 

Nedanstående tabeller 1a, 1b och 1c visar sammanställningen av samtliga svar från de deltagande i 

enkäten. I tabell 1a återfinns svar kring luktbesvär, i tabell 1b redovisas dåvarande och nuvarande 

hälsobesvär hos de tillfrågade och tabell 1c visar hur många av deltagande som ansåg att besvären 

berodde på inomhusmiljön. 

Totalt tillfrågades 19 individer. Bortfallet är de som har svarat Vet ej på frågorna.  

 

Totalt tillfrågades 19 individer.  

 
  

Bortfall                
%

Ja, ofta                 
(varje vecka)                

%

Ja, ibland                
%

Nej, aldrig      
%

Dåvarande luktbesvär
5                         

(1)
53               

(10)
37                  
(7)

5                             
(1)

Nuvarande luktbesvär
0                  

(0)
5                     

(1)
42                          
(8)

53                
(10)

Tabell 1a - Dåvarande och nuvarande luktbesvär

Bortfall               
%

Ja, ofta             
(varje vecka)      

%

Ja, ibland               
%

Nej, aldrig      
%

Dåvarande hälsobesvär 
Irrittation i ögon, näsa 

eller hals

0                        
(0)

32                  
(6)

47                  
(9)

21                  
(4)

Nuvarande hälsobesvär 
Irrittation i ögon, näsa 

eller hals

0                    
(0)

16                     
(3)

26                       
(5)

58                
(11)

Dåvarande hälsobesvär 
Torrhetskänsla i 

slemhinnor eller hud

0                           
(0)

11                          
(2)

47                  
(8)

47                  
(11)

Nuvarande hälsobesvär 
Torrhetskänsla i 

slemhinnor eller hud

0                            
(0)

11                     
(2)

26                           
(5)

63                
(12)

Dåvarande hälsobesvär 
Trötthet, huvudvärk eller 

illamående

0                           
(0)

26                          
(5)

53                  
(10)

21                  
(4)

Nuvarande hälsobesvär 
Trötthet, huvudvärk eller 

illamående

0                          
(0)

11                    
(2)

47                       
(9)

42                         
(8)

Tabell 1b - Dåvarande och nuvarande hälsobesvär

BILAGA 4. Enkätsammanställning – tabeller och diagram 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan återfinns tabell 1d samt diagram 1D som redovisar resultatet från tabellen 1b. I tabell 1d visas 

procentuellt endast de som har svarat ja, ofta (varje vecka) på frågorna om de olika hälsobesvären. 

Diagram 1D är sedan baserat på resultatet i tabell 1d.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dåvarande                            
%

Nuvarande                      
%

Irritation i ögon, näsa 
eller hals

32                   
(6)

16                      
(3)

Torrhetskänsla i 
slemhinnor eller hud

11                                 
(2)

11                    
(2)

Trötthet, Huvudvärk eller 
Illamående

26                       
(5)

11                       
(2)

Tabell 1d - Dåvarande och nuvarande hälsobesvär. 
Endast de som svarat ja, ofta (varje vecka) 

Ja                   
%

Nej                   
%

Vet Ej                
%

Dåvarande hälsobesvär                  
(17)

65                   
(11)

0                     
(0)

35                    
(6)

Nuvarande hälsobesvär          
(13)

23                  
(3)

0                     
(0)

77                   
(10)

Tabell 1c - Hälsobesvären orsakas av inomhusmiljön



Diagram 1D – Dåvarande och nuvarande hälsobesvär 
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eller Illamående 

Dåvarande      

Nuvarande      



Nedanstående tabeller 2a och 2b visar resultatet från de projekt som hade genomfört samtliga av de 

åtgärder som Conservator hade föreslagit. I tabell 2a återfinns svar kring luktbesvär och i tabell 2b 

redovisas dåvarande och nuvarande hälsobesvär.  

Totalt var det 12 individer som tillfrågades vid projekt där samtliga åtgärder genomförts. 
Bortfallet i det här fallet är de som har svarat vet, ej på enkätfrågorna om lukt.  

 

Totalt tillfrågades 12 individer angående dåvarande och nuvarande hälsobesvär på projekt 
som hade genomfört samtliga åtgärder som föreslagits av Conservator.  

Bortfall                  
%

Ja, ofta                  
(varje vecka)                    

%

Ja, ibland                 
%

Nej, aldrig      
%

Dåvarande luktbesvär
0                      

(0)
59                        
(7)

33                  
(4)

8                          
(1)

Nuvarande luktbesvär
0                  

(0)
0                     

(0)
33                        
(4)

67                            
(8)

Tabell 2a - Dåvarande och nuvarande luktbesvär                                                 
Åtgärder fullständigt genomförda

Bortfall                
%

Ja, ofta           
(varje vecka)              

%

Ja, ibland             
%

Nej, aldrig      
%

Dåvarande hälsobesvär 
Irrittation i ögon, näsa 

eller hals

0                          
(0)

33                  
(4)

42                  
(5)

25                  
(3)

Nuvarande hälsobesvär 
Irrittation i ögon, näsa 

eller hals

0                    
(0)

8                     
(1)

25                        
(3)

75                        
(9)

Dåvarande hälsobesvär 
Torrhetskänsla i 

slemhinnor eller hud

0                     
(0)

8                       
(1)

42                  
(5)

50                  
(6)

Nuvarande hälsobesvär 
Torrhetskänsla i 

slemhinnor eller hud

0                         
(0)

8                     
(1)

17                        
(2)

75                         
(9)

Dåvarande hälsobesvär 
Trötthet, huvudvärk eller 

illamående

0                         
(0)

17                      
(2)

58                  
(7)

25                  
(3)

Nuvarande hälsobesvär 
Trötthet, huvudvärk eller 

illamående

0                         
(0)

8                    
(1)

42                        
(5)

50                        
(6)

Tabell 2b - Dåvarande och nuvarande hälsobesvär                                                    
Åtgärder fullständigt genomförda



Nedan återfinns tabell 2c samt diagram 2C som som redovisar resultatet från tabellen 2b för de 

projekt som har åtgärdat samtliga förslag som Conservator föreslagit. I tabell 2c visas procentuellt 

endast de som har svarat ja, ofta (varje vecka) på frågorna om de olika hälsobesvären. Diagram 2C 

är sedan baserat på resultatet från tabell 2c.  

 

Diagram 2B – Dåvarande och nuvarande hälsobesvär 
      Åtgärder fullständigt genomförande gjorda 

Dåvarande           
%

Nuvarande                
%

Irritation i ögon, näsa 
eller hals

33                    
(4)

8                    
(1)

Torrhetskänsla i 
slemhinnor eller hud

8                       
(1)

8                            
(1)

Trötthet, Huvudvärk eller 
Illamående

17                 
(2)

8                         
(1)

Tabell 2c - Dåvarande och nuvarande hälsobesvär för 
projekt där åtgärder är fullständigt genomförda. 

Endast de som svarat ja, ofta (varje vecka) 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

Irritation i ögon, 
näsa eller hals 

Torrhetskänsla i 
slemhinnor eller 

hud 

Trötthet, 
Huvudvärk eller 

Illamående 

Dåvarande 

Nuvarande 



Nedanstående tabeller 3a och 3b visar resultatet från de projekt som hade genomfört vissa av de 

åtgärder som Conservator hade föreslagit. I tabell 3a återfinns svar kring luktbesvär och i tabell 3b 

redovisas dåvarande och nuvarande hälsobesvär.  

Totalt var det 7 individer som tillfrågades vid projekt där vissa åtgärder genomförts. Bortfallet är de 

som har svarat vet, ej på enkätfrågorna om lukt.  

 
Totalt tillfrågades 7 individer angående dåvarande och nuvarande hälsobesvär på projekt som hade 

genomfört vissa åtgärder som föreslagits av Conservator.  

 

 

Bortfall               
%

Ja, ofta            
(varje vecka)              

%

Ja, ibland             
%

Nej, aldrig      
%

Dåvarande luktbesvär
14                
(1)

43                        
(3)

43                  
(3)

0                        
(0)

Nuvarande luktbesvär
0                  

(0)
14                     
(1)

57                         
(4)

29                        
(2)

Tabell 3a - Dåvarande och nuvarande luktbesvär                                                                   
Åtgärder delvis genomförda

Bortfall              
%

Ja, ofta              
(varje vecka)      

%

Ja, ibland             
%

Nej, aldrig      
%

Dåvarande hälsobesvär 
Irrittation i ögon, näsa 

eller hals

0                         
(0)

29                  
(2)

57                  
(4)

14                  
(1)

Nuvarande hälsobesvär 
Irrittation i ögon, näsa 

eller hals

0                    
(0)

29                     
(2)

29                      
(2)

42                        
(3)

Dåvarande hälsobesvär 
Torrhetskänsla i 

slemhinnor eller hud

0                       
(0)

14                       
(1)

43                  
(3)

43                  
(3)

Nuvarande hälsobesvär 
Torrhetskänsla i 

slemhinnor eller hud

0                        
(0)

14                     
(1)

43                       
(3)

43                        
(3)

Dåvarande hälsobesvär 
Trötthet, huvudvärk eller 

illamående

0                         
(0)

43                         
(3)

43                  
(3)

14                  
(1)

Nuvarande hälsobesvär 
Trötthet, huvudvärk eller 

illamående

0                         
(0)

14                    
(1)

43                      
(3)

43                        
(3)

Tabell 3b - Dåvarande och nuvarande hälsobesvär                                             
Åtgärder delvis genomförda



Nedan återfinns tabell 3c samt diagram 3C som som redovisar resultatet från tabellen 3b för de 

projekt som har åtgärdat vissa av de förslag som Conservator föreslagit. I tabell 3c visas procentuellt 

endast de som har svarat ja, ofta (varje vecka) på frågorna om de olika hälsobesvären. Diagram 3C 

är sedan baserat på resultatet från tabell 3c.  

 

Diagram 3B – Dåvarande och nuvarande hälsobesvär 
      Åtgärder delvis gjorda 

Dåvarande                   
%

Nuvarande                
%

Irritation i ögon, näsa 
eller hals

29                       
(2) 

29                        
(2)

Torrhetskänsla i 
slemhinnor eller hud

14                           
(1)

14                      
(1)

Trötthet, Huvudvärk eller 
Illamående

43                  
(3)

14                   
(1)

Tabell 3c - Dåvarande och nuvarande hälsobesvär för 
projekt där åtgärder är delvis genomförda. Endast de 

som svarat ja, ofta (varje vecka)

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

Irritation i ögon, 
näsa eller hals 

Torrhetskänsla i 
slemhinnor eller 

hud 

Trötthet, 
Huvudvärk eller 

Illamående 

Dåvarande 

Nuvarande 



Kommentarer från enkät 

6 av 19 tillfrågade valde att ge en kommentar på sista frågan: 
Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning och dess frågor?  
Bortfallet var 68 procent.  

Nedan följer samtliga kommenterar citerade som de skrevs:  

1. ”Känsla av stillastående luft/instängdhet. Saknade en fråga om hur inomhusluften 
känns/upplevs.” 

2. “Jag är i stort sett alltid täppt i näsan när jag kommer ifrån jobbet, har varit mer 
eller mindre så sedan jag började jobba på avdelningen. Ofta trött, hade mer ont 
i huvudet förut.” 

3. “När man kom in i lokalen när ventilationen var avstängd eller precis startat t.ex. 
under eller efter helgen så fans det en unken och mögel lukt. Det känns batter 
nu.” 

4. ”Vi har fortfarande samma problem.” 
5. “Vi har inte vistats så länge i lokalerna sedan de blev renoverade.” 
6. “Eftersom de nu under hösten 2014 åtgärdas ventilationsproblem i hela huset 

hoppas vi att det blir bättre.” 
 

BILAGA 5. Enkätsammanställning – tillfrågades kommentarer 


