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Indoor-related illness - A comparative study of the 
indoor environment at the preschool Rödhaken and 
Holken in Nordmaling municipality. 
 
Emilia Lindström 
 
Abstract  
 
The employees at the preschool Rödhaken in Nordmaling have experienced problems with 
the environment but the preschool Holken next door has not. The purpose of the project was 
to identify parameters that may cause the problems with the environment at Rödhaken and 
establish an action plan. A comparison of the two preschools working environment regarding 
physical parameters, chemical exposure and wellbeing may be factors that could explain the 
problems at Rödhaken. Temperature, humidity, noise, light, ventilation and mold were 
measured at the two preschools. An inventory of materials that may expose chemicals was 
made after a templet from SSNC (The Swedish Society for Nature Conservation) called ”non-
toxic preschool”. All the preschool educators were also interviewed about psychosocial 
conditions and indoor related problems. The temperature was significantly higher at Holken 
with a mean temperature of 23.5 °C. At Rödhaken was the mean temperature 20.0 °C. 
Humidity was significant lower at Rödhaken with a mean value of 34 %. At Holken was the 
humidity 42.2 %. The ventilation did not distinguish between the preschools but were to low 
compared to the recommendations for schools and there were materials that could cause 
chemical exposure effecting the health at both preschools. The preschool educators at 
Rödhaken were more stressed and had less codetermination. The exposure for dust was 
higher at Rödhaken. The conclusion is that a combination of low humidity and ventilation 
rate, exposure to chemicals and dust and the psychosocial environment may be factors that 
could cause problems with the environment at preschools. 
 
Keywords: Sick building syndrome (SBS), psychosocial stress, indoor air.  
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1 Inledning och bakgrund  
 
Vi spenderar idag ca 80-90 % av vår tid inomhus (Lu, 2015) och eftersom luftvolymen är 
betydligt mindre inomhus än utomhus blir koncentrationen av föroreningar större vilket får 
konsekvenser för hälsan (Jafari, 2015). Inomhusluft består av en blandning av olika partiklar 
och kemikalier som avges från material inne i byggnaden och från utomhusmiljön via 
ventilationen (Novia, 2012; Jafari, 2015). Forskning om inomhusmiljöns inverkan på hälsan 
började på 70-talet när hälsoproblemen ökade efter att energikrisen tvingat fram 
energisparande åtgärder (Wadsö, 1999). Detta resulterade i tätare byggnader med minskad 
ventilation och större andel återluft (Wadsö, 1999). De täta och energisnåla byggnaderna 
medförde att människor kunde få symptom som trötthet, huvudvärk och 
koncentrationssvårigheter (Lu, 2015). Forskarna namngav problemet när personer upplever 
besvär i samband med att de vistas i en specifik byggnad och att besvären oftast försvinner 
när personen lämnar byggnaden, som sjuka hus symptom (SBS) (Jantunen et al., 1997). 
 
1.1 Lagstiftning inom området 
Arbetsmiljölagen (1977:1160) finns för att förhindra ohälsa och åtgärda problem 
relaterade till inomhusmiljön på arbetsplatser. Enligt kap 3 §2 första stycket står det att 
“Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren 
utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska vara att allt sådant som kan leda 
till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall 
undanröjs” och för att se till att arbetslokalen är lämplig ur arbetssynpunkt framgår det av 
kap 1 §3 och 4 i arbetsmiljölagen att “arbetslokal skall vara så utformad och inredd att 
den är lämplig från arbetsmiljösynpunkt”. “De arbetshygieniska förhållandena när det 
gäller, luft, ljud, ljus, vibrationer och liknande skall vara tillfredsställande”.  
Innan en verksamhet startar måste miljöbalkens allmänna hänsynsregler som återfinns i 
kap 2 beaktas. Där står det att enligt §2 ska “Alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till 
verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och 
miljön mot skada eller olägenhet”.  
 
1.2 Problem i inomhusmiljön  
Det finns många orsaker som skulle kunna ligga till grund för ett eventuellt problem med 
inomhusmiljön. Fukt är en vanlig orsak och kan bero på att fukt inte har torkats ut på rätt 
sätt vid nybyggnation eller renovering och stannar därmed kvar i byggkonstruktionen och 
skapar problem (Socialstyrelsen, 2006). Vattenskador i olika former är även det en källa till 
fuktproblem, eller att den relativa luftfuktigheten i lokalen är för hög, och därmed möjliggör 
att fukt kan tränga in i material och bidra till en gästvänlig miljö för till exempel mögelsporer 
(Socialstyrelsen, 2006). 
 
En annan faktor är buller som kan leda till att kroppen börja utsöndra stresshormoner 
(Socialstyrelsen, 2010). Stresshormoner kan påverka individer olika, men vanliga tecken på 
att stresshormoner har utsöndrats i kroppen är att individen får svårt att varva ner, blir lätt 
irriterad, känner sig utmattad och får dåligt minne (1177, 2014). Vid mätningar av buller 
brukar man mäta både dBA och dBC (FoHMFS 2014:13). Skillnaden mellan dessa är att dBA 
återspeglar de frekvenser som en människa kan höra, medan dBC även tar hänsyn till 
lågfrekvent ljud (F0HMFS 2014:13). Vid mätning av förekommande buller i lokaler är det 
viktigt att skilja på det buller som kommer från fasta installationer, och det buller som 
kommer från verksamheten (Socialstyrelsen, 2008). Det är därför bra att mäta buller både 
när verksamheten är igång och när lokalerna är tomma.  
 
För höga eller låga temperaturer inomhus är inte heller bra för hälsan utan ska vara mellan 
20-24 °C inomhus (Folkhälsomyndigheten, 2005). Vid för låga temperaturer kan det vara 
svårt att hålla en normal kroppstemperatur och prestera som vanligt, och om temperaturerna 
är för höga kan individen drabbas av trötthet, huvudvärk, och minskad prestationsförmåga 
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(Folkhälsomyndigheten, 2005). Drag i lokaler kan även ge en känsla av obehag och bidra till 
att delar av kroppen kan bli nedkyld snabbt (Folkhälsomyndigheten, 2005).  
 
En del lokaler där verksamheter bedrivs är egentligen inte anpassade för det ändamålet 
(Naturskyddsföreningen, 2013). Detta medför att lokalen till exempel kan vara för liten i 
förhållande till verksamhetens storlek, vilket bland annat kan medföra att ventilationen blir 
feldimensionerad eller att damm i större utsträckning cirkulerar i luften i stället för att 
ansamlas på golvytor (Naturskyddsföreningen, 2013).  
 
Kemikalier finns idag överallt omkring oss och avges från olika material som förekommer i 
vår vardag (Kemikalieinspektionen, 2013). Många saker runtomkring oss är idag gjorda av 
plast och kan innehålla ftalater och PVC som är hormonstörande och reproduktionstoxiska 
ämnen (Naturskyddsföreningen, 2014).  
 
SBS ger rätt diffusa symptom som kan vara svåra att diagnostisera (Stenberg, 1994) och 
många irriterande ämnen kan vara helt luktfria och därmed svåra att identifiera 
(Socialstyrelsen, 2006). SBS brukar sällan kopplas till endast byggnaden, utan brukar vara en 
kombination av något som är problematiskt i inomhusmiljön och till exempel psykosocial 
stress hos individen (Takaoka et al., 2015; Burge, 2003). Människor som lider av någon 
allergi eller överkänslighet brukar drabbas oftare än andra och forskare har även sett att 
kvinnor drabbas i större utsträckning än män, men de vet ännu inte helt säkert vad det beror 
på (Takaoka et al., 2015; Jantunen et al., 1997). Symptomen kan även i vissa fall bli kroniska, 
vilket påverkar individen och dennes förmåga att arbeta och leva ett normalt liv (Novia, 
2012).  
 
1.2.1 Inomhusmiljön på förskolor  
Farliga ämnen som avges från material och leksaker ansamlas ofta i damm, och barn har lätt 
att få i sig dessa, eftersom att de ofta vistas på golvet och stoppar fingrarna i munnen 
(Naturskyddsföreningen, 2013). Barn är extra känsliga för kemikalier eftersom att deras 
kroppar inte är färdigutvecklade och barn intar mer mat och dryck per dygn i förhållande till 
sin kroppsvikt än vad vuxna gör (Kemikalieinspektionen, 2013). Detta medför att barn i 
större utsträckning kan få i sig kemikalier i samband med detta (Kemikalieinspektionen, 
2013). 
 
För att komma närmare miljömålet med en giftfri miljö har Naturskyddsföreningen startat 
ett projekt kallat ”operation giftfri förskola” (Naturskyddsföreningen, 2014). Projektet 
innebär att Naturskyddsföreningen vill ta reda på hur mycket kemikalier och farliga ämnen 
som finns runtomkring barn på Svenska förskolor i dag och att åtgärder vidtas för att 
kemikalier ska elimineras (Naturskyddsföreningen, 2014). Detta görs genom en inventering 
som naturskyddsföreningen har tagit fram för att undersöka bland annat hur stor andel av 
leksakerna på förskolorna som är märkta enligt Conformité Européenne (CE) 
(Naturskyddsföreningen, 2014). CE-märkning är ett kvalitetskrav på produkter och omfattar 
tillverkning, miljöpåverkan, påverkan på hälsan samt funktionskrav för produkter som säljs 
inom EU (Konsumentverket, 2009). Leksaker som inte är CE-märkta får inte säljas idag 
eftersom att de till exempel skulle kunna innehålla mjukgörare som PVC och ftalater som är 
förbjudna i leksaker sedan år 2007, eller för höga halter av tungmetaller som bly 
(Naturskyddsföreningen, 2014; Konsumentverket, 2016). Om en leksak luktar plast eller 
känns kladdig kan man anta att den avger mjukgörande ämnen som är skadliga för hälsan 
och en del leksaker är även parfymerade med olika ämnen som kan vara allergiframkallande 
(Naturskyddsföreningen, 2014). Hur stor andel av rengöringsmedel, tvättmedel, tvålar etc 
som är miljömärkta ses också över vid inventeringen (Naturskyddsföreningen, 2014). Det 
finns en rad olika miljömärkningar ute på marknaden idag, men en miljömärkning betyder 
inte att produkten är bra för miljön, men den är bättre än vad liknande produkter utan 
miljömärkning är (Konsumentföreningen Stockholm, 2011).  
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1.2.2 Problem med inomhusmiljön på förskolan Rödhaken 
Förskolan Rödhaken är en kommunal förskola i Nordmalings kommun där personalen 
upplever problem med torr luft, trötthet och huvudvärk och en ur personalen behöver 
ibland ta sin astmamedicin för att kunna vistas i lokalerna. Rödhaken är en ombyggd 
enplansvilla liksom grannvillan där den privatägda förskolan Holken finns. Personalen på 
Holken har inga symptom på SBS. 
 
1.3 Syfte 
Projektets syfte är att i samarbete med Nordmalings kommun försöka kartlägga 
orsakerna till att personalen känner av SBS på förskolan Rödhaken i Nordmalings 
kommun samt att utforma en åtgärdsplan. 
 
1.4 Frågeställningar 

• Vilka likheter och skillnader finns det mellan de båda förskolorna, Rödhaken och 
Holken, med avseende på deras inomhusmiljö? 

• Vilka faktorer i miljön på förskolor skulle kunna leda till en hög sjukfrånvaro? 
 
 
2 Material och metod  
 
För att ta reda på vilka likheter och skillnader som finns mellan förskolorna med 
avseende på inomhusmiljö och psykosociala förhållanden gjordes mätningar av 
inomhusmiljön, kvalitativa intervjuer med de anställda och en inventering av leksaker, 
textilier, husgeråd samt rengörings- och hygienprodukter.  
 
2.1 Undersökning av inomhusmiljön 
För att identifiera kemikalieexponering på förskolorna användes en förenklad version av 
Naturskyddsföreningens inventeringsmall för operation giftfri förskola, där bland annat 
textilier, leksaker, hygienartiklar och inredning undersöktes. Mallen för inventeringen 
med tillhörande resultat finns i bilaga 1a och 1 b.  
 
Vid den okulära besiktningen undersöktes eventuell förekomst av synliga brister i alla 
rum på förskolorna som till exempel bubblor eller glatta ytor på golv, sprickor och fläckar 
på väggar och tak samt förekomst av synligt mögel runt bland annat fönster. Resultaten 
och den fullständiga okulära besiktningen finns att tillgå i bilaga 2a och 2b.  
 
Förekomsten av mögel mättes genom att ställa ut en agarplatta på ca en meters höjd i 
köket, det största lekrummet, på toaletten, i hallen samt i städskrubben på varje förskola. 
En platta placerades även utomhus och en platta användes som blankprov vid 
undersökningen. Agarplattorna var gjorda på maltagar som har något lägre pH och är 
anpassad speciellt för att kunna odla mögel och svamp på. Varje agarplatta fick stå 
framme utan lock i 20 minuter och förvarades sedan i ett tempererat skåp på 37,0 °C i 7 
dagar innan resultaten utvärderades. 
 
2.1.1 Dagsljusfaktor 
Dagsljusfaktorn mättes med en ljusmätare med beteckningen testo 540 i köket, det 
största lekrummet, toaletten, hallen, städskrubben och på kontoret på varje förskola samt 
utomhus. Dagsljusfaktorn räknades ut genom att ta kvoten av de uppmätta värdena inne 
och ute.  
 
2.1.2 Temperatur och luftfuktighet 
Temperaturen och luftfuktigheten mättes med en kombinerad termometer och 
luftfuktsmätare, hygrometer testo 608-H1. Temperaturmätningarna som angavs i grader 
Celsius mättes vid tak, fönster, på en meters höjd samt vid golv i köket, det största 
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lekrummet, toaletten, hallen, städskrubben och på kontoret på förskolorna. 
Luftfuktigheten mättes samtidigt som temperaturen och angavs i procent.  
Yttemperaturen mättes med en yttemperaturmätare, testo 810. Mätaren hade en inbyggd 
laserpekare som angav yttemperaturen i grader Celsius på den yta som mättes. 
Yttemperaturen mättes på golv, element, vägg samt fönster i köket, det största 
lekrummet, hallen, toaletten, städskrubben och på kontoret på förskolorna.  
 
2.1.3 Ventilation 
Ventilationen mättes med en ventilationsmätare, testo 405-V1, med tillhörande tratt. 
Mätningarna gjordes i det största lekrummet, hallen, toaletten, städskrubben och på 
kontoret på förskolorna. Mätvärdena angavs i m3/hx10 och räknades sedan om till 
liter/sekund genom att ta mätvärdet x 1000/60/60. Mätvärdet delades sedan med 20 på 
förskolan Rödhaken och 23 på förskolan Holken för att få veta hur många liter/sekund 
per person som fanns i lokalerna.  
 
2.1.4 Buller 
Buller mättes med en bullermätare med beteckningen type 102 integrating sound level 
meter. Både dBA och dBC mättes i köket, det största lekrummet, hallen, toaletten, 
städskrubben och på kontoret på förskolorna. Alla mätningar utfördes dagtid då 
verksamheten var igång med inställningen Leq10. Mätvärdena angavs i decibel (dB).  
 
2.2 Kvalitativa intervjuer  
Innan besöken på förskolorna hade 20 intervjufrågor som berörde psykosocial hälsa och 
eventuella inomhusrelaterade problem formulerats. Personalen på förskolan Rödhaken 
och Holken fick besvara frågorna under besöken och alla svar skrevs ner på separata 
papper och jämfördes sedan med varandra. På förskolan Rödhaken gjordes intervjuerna 
enskilt och på förskolan Holken gjordes intervjuerna i grupp. Samtliga intervjufrågor med 
färgkodade svar finns i bilaga 3a och 3b.  
 
3 Resultat 
  
3.1 Undersökning av inomhusmiljön  
Båda förskolorna hade leksaker som utgjordes av gamla plastförpackningar och begagnade 
handväskor i konstläder. Plastleksaker som var tillverkade innan 2007 förekom på båda 
förskolorna och alla leksaker var inte CE-märkta. Det fanns inga leksaker som luktade eller 
kändes kladdiga och båda förskolorna använde vinylhandskar vid blöjbyten. Förskolan 
Rödhaken hade en målarfärg som innehöll PVC. Ingen av förskolorna hade elektroniska 
saker som barnen fick leka med. Förskolan Rödhaken hade inga rutiner för storstädning av 
lokalerna samt rengöring av leksaker och övriga material. Textilier och leksaker rengjordes i 
bästa fall en gång per år. Lokalvårdaren som kom och städade varje morgon använde 
miljömärkta rengöringsprodukter och tvålen på förskolan var miljömärkt. Förskolan Holken 
hade tydliga rutiner för städning och hade även rutiner för hur ofta alla leksaker och textilier 
skulle rengöras. De använde varken miljömärkta rengöringsprodukter eller miljömärkt tvål. 
Ingen av förskolorna hade någon rutin för hur de skulle agera om en lågenergilampa skulle 
gå sönder så att gasen inuti lampan riskerar att läcka ut i rummet. De fullständiga 
inventeringarna finns att tillgå i bilaga 1a och 1b.  
 
Den okulära besiktningen visade att det inte fanns några bubblor under golven i någon av 
förskolorna eller synliga spår av mögel. Dålig lukt kunde inte heller detekteras. På förskolan 
Rödhaken syntes det damm på bland annat hyllor och ventilationsdon och fläkten i köket var 
helt igensatt med ett tjockt och kompakt lager damm. Relativt stora fläckar av fett återfanns 
på tapeten ovanför köksskåp samt köksfläkten. Det saknades färg på en del ställen i taket och 
på väggarna i det största rummet på förskolan och det fanns även ett par sprickor längs 
väggen. Lister och dörrkarmar på förskolan var väldigt nötta och golven var repiga och 
väldigt kalla att gå på utan skor. På förskolan Holken var lokalerna ljusa och syntes nyligen 
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renoverade och inredningen såg även den relativt ny ut. Det enda rummet som inte verkade 
vara renoverat var ett stort kuddrum som låg bortanför tvättstugan. I kuddrummet var det 
mörkare än i övriga lekrum och golvet utgjordes av en gammal plastmatta. Framför 
köksfläkten var en stor solid plåt fastskruvad. Inget synligt damm eller andra uppenbara 
brister observerades under besöket. Den fullständiga okulära besiktningen finns i bilaga 2a 
och 2b.  
 
Resultatet från mögelodlingarna visade inte på någon förekomst av mögel på varken 
förskolan Rödhaken eller Holken. Det enda som hade börjat växa var bakterier av olika slag 
som hade funnits i luften vid mättillfället.  
 
Dagsljusfaktorn på förskolan Rödhaken var över 1 % i alla rum, förutom i hallen och toaletten 
På förskolan Holken var dagsljusfaktorn över 1 % i alla rum förutom i det största lekrummet 
och i hallen. För samtliga mätresultat, se bilaga 2a och 2b.    
 
På förskolan Rödhaken var den genomsnittliga inomhustemperaturen 20,0 °C med ett 
högsta uppmätta värde på 20,3 °C och ett lägsta värde på 19,2 °C. På förskolan Holken var 
den genomsnittliga temperaturen 23,5 °C med ett högsta värde på 24,0 °C och ett lägsta 
värde på 22,0 °C se figur 1. Det var en signifikant skillnad mellan medeltemperaturerna på 
förskolorna (P= 2,18 107).  
 
Luftfuktigheten på förskolan Rödhaken uppmättes i genomsnitt till 34 %. Högsta uppmätta 
värde var 35,3 % och det lägsta värdet var 33,1 %. På förskolan Holken hade de en 
medelluftfuktighet på 42,2 %. Högsta uppmätta värdet här var 43,9 % och det lägsta 38,1 %. 
Se figur 1. Det var en signifikant skillnad i luftfuktighet på förskolorna (P= 9,41 105). För 
samtliga mätresultat, se bilaga 2a och 2b.  
 

 
Figur 1. Jämförelse mellan medeltemperaturen samt luftfuktigheten på förskolorna Rödhaken och Holken med 
tillhörande standardavvikelse. 
 
Ventilationen på förskolan Rödhaken uppmättes i genomsnitt till 9,3 liter/sekund vilket 
innebär ca 0,5 liter/sekund per person om det är 20 personer som vistas i lokalen. Det lägsta 
uppmätta värdet var 1,1 liter/sekund och det högsta värdet var 18,0 liter/sekund på förskolan 
Rödhaken. På förskolan Holken uppmättes ventilationen i genomsnitt till 4,0 liter/sekund 
med ett lägsta värde på 2,5 liter/sekund och ett högsta värde på 6,4 liter/sekund. Detta ger 
ett genomsnittligt värde på 0,2 liter/sekund per person om det vistas 23 personer i lokalen. 
Se figur 2. Det var ingen signifikant skillnad mellan förskolorna (P= 0,267). I båda fallen har 
mätvärden från kök och toalett bortsetts från. Värdet från toaletten på förskolan Rödhaken 
mättes upp till 30,8 liter/sekund och motsvarande värde för Holken var 4,4 liter/sekund.  
 
Den genomsnittliga ljudnivån på förskolan Rödhaken var 49,4 dB med ett lägsta värde på 
37,2 dB och ett högsta värde på 62,0 dB.  
På förskolan Holken var den genomsnittliga ljudnivån 47,6 dB. Det lägsta uppmätta värdet 
var 36,7 dB och det högsta värdet uppmättes till 59,3 dB se figur 2. Det var ingen signifikant 
skillnad mellan förskolorna (P= 0,692). För samtliga mätresultat, se bilaga 2a och 2b. 



 
   

 6 

 

 
Figur 2. Jämförelse mellan den genomsnittliga ventilationen samt ljudnivån på förskolorna Rödhaken och Holken 
med tillhörande standardavvikelse.  
 
3.2 Intervjuerna 
Efter en sammanställning av intervjuerna framgick det att ingen i personalen på förskolan 
Holken hade upplevt några problem med inomhusmiljön. Alla i personalen trivdes och ingen 
av dem upplevde att de kände sig stressade på sin arbetsplats. De var 4 pedagoger som 
arbetade på förskolan och sammanlagt gick 19 barn där. På förskolan Rödhaken tyckte 2 av 3 
i personalen att luften var torr och att de lätt blev trött när de vistades i lokalerna och en av 
dem behövde ta sin astmamedicin ibland. Den tredje pedagogen som var väldigt ny på 
förskolan kände att hon ”blev slut i huvudet efter en arbetsdag”. De två som hade arbetat 
längre på förskolan berättade att ledningen fått kännedom om problemet, men inte gjort 
något åt det. Arbetsgivaren hade inte heller erbjudit personalen medicinsk hjälp för de 
symptom som de upplevde. Det var tre pedagoger som arbetade där samt en extrahjälp och 
de hade 16 barn på förskolan totalt. En ur personalen uttryckte att de hade ”en fruktansvärt 
jobbig barngrupp nu” och två av tre upplevde sig stressade på arbetsplatsen. 2 av 3 upplevde 
att de kände av problemen med torr luft, trötthet och huvudvärk i stort sätt varje dag. Båda 
förskolorna försöker vara utomhus 1-2 gånger per dag. De fullständiga intervjuerna finns i 
bilaga 3a och 3b.  
 
3.3 Åtgärdsplan 
De åtgärder som i första hand bör prioriteras på förskolan Rödhaken är städningen samt att 
båda förskolorna bör byta ut ventilationen som var bristfällig. För att få tid till städning och 
även minska den upplevda stressen på Rödhaken bör personalen planera mer vem som ska 
göra vad och när, så att de delar lika på arbetsbördan och får en ökad trivsel med mindre 
stress på förskolan. Problemen med den upplevda torrheten i luften bör utvärderas igen, 
eftersom att luftfuktigheten var relativt låg på förskolan Rödhaken i förhållande till 
riktvärdena. Båda förskolorna bör även sortera ut alla leksaker som inte är CE-märkta och 
byta ut dessa till godkända leksaker eller leksaker som är tillverkade i till exempel trä i stället 
för plast. Även andra föremål i plast och målarfärger som innehåller PVC bör bytas ut mot 
mindre hälsoskadliga alternativ som till exempel köksredskap i trä och vattenbaserade 
målarfärger. Vinylhandskar som båda förskolorna använde bör bytas ut mot handskar gjorda 
i polyeten eller nitril i stället (Naturskyddsföreningen, 2014). Problem med höga ljudnivåer 
är något som de kan ändra genom en pedagogisk insats för att få en mer behaglig ljudnivå. 
De kan även sätta upp mer textilier som till exempel textilbeklädda anslagstavlor för att 
dämpa buller.  
 
 
4 Diskussion 
 
4.1 Reflektioner kring mätresultaten  
Problemen som personalen upplever på förskolan Rödhaken är något som arbetsgivaren 
måste utreda och åtgärda för att se till att personalen inte utsätts för ohälsa. Enligt 
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arbetsmiljölagen (1977:1160) står det att arbetsgivaren är skyldig att vidta de åtgärder 
som krävs för att inte arbetstagaren ska utsättas för ohälsa. Problemen på Rödhaken har 
funnits länge, men arbetsgivaren har ännu inte åtgärdat problemet. Problemet kan vara 
kostsamt för arbetsgivaren att åtgärda, men kan bli ännu mer kostsamt i längden om 
problemen leder till sjukskrivningar i högre grad (Arbetslivsinstitutet, 1999). Under 
inventeringen av de båda förskolorna hittades flera olika leksaker och plastmaterial som 
inte var CE-märkta och skulle kunna innehålla mjukgörare som PVC och ftalater som är 
hormonstörande och reproduktionstoxiska (Naturskyddsföreningen, 2014). Äldre 
leksaker och en del målarfärger kan även innehålla en högre halt av tungmetaller som till 
exempel bly som bland annat hämmar barns inlärningsförmåga och intelligensutveckling 
(Meng, 2016). Dessa leksaker och målarfärger bör därför ersättas med leksaker som är 
CE-märkta och vattenbaserade målarfärger i stället.  
 
Det som skiljer sig väsentligt mellan förskolorna är städningen. På Holken hjälptes alla i 
personalen åt med städningen och de städade en till flera gånger per dag. Lokalerna på 
Holken såg fina ut och synligt damm påträffades inte under besöket. På Rödhaken var det 
en lokalvårdare som kom och städade varje morgon enligt de kravspecifikationer som 
kommunen har satt, och i den städningen ingick till exempel inte rengöring av köksfläkt 
och ventilationsdon. Något som medförde att dessa var smutsiga och igensatta med 
damm. Hyllor var också dammiga och leksaker och textilier tvättades max en gång per år. 
Personalen upplevde sig inte ha tid för städning, men städningen är viktig för att inte 
bakterier, partiklar och kemikalier från till exempel mjukgörare ska ansamlas i damm 
vilket kan förhöja och förlänga exponeringen och öka risken för ohälsa 
(Kemikalieinspektionen, 2013). Detta är en prioriteringsfråga som den ansvariga för 
förskolan bör prioritera och strukturera upp så att det blir gjort. Om varken lokalvårdare 
eller personal håller efter och tvättar textilier och leksaker kommer bakterier och 
hormonstörande ämnen som ftalater och PVC som avges från materialen att ansamlas i 
damm som små barn kan få i sig när det stoppar fingrarna i munnen. Enligt 
folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:19) om städning på förskolor 
framgår det att man för dessa typer av verksamheter ska ha tydliga rutiner för hur och när 
städning ska bedrivas. Material, möbler och lokalerna ska vara utformade på ett sådant 
sätt att de är enkla att rengöra och där risk för smittspridning föreligger är det extra 
viktigt att rutiner för hur städningen ska gå till finns (FoHMFS 2014:19). 
 
Mögelmätningarna som gjordes visade inte på någon förekomst av mögel, men bör inte 
helt uteslutas som en potentiell orsak till att personalen på Rödhaken upplevde att 
inomhusluften som dålig. Agarplattorna stod endast framme i 20 minuter i stället för 5 
timmar som rekommendationerna säger, vilket kan ha påverkat resultatet från dessa.  
 
Dagsljusfaktorn var mindre än 1 % i vissa rum på båda förskolorna och är därmed inte 
godkända enligt boverkets byggregler (BFS 2015:3). Hallen på de båda förskolorna, 
toaletten på förskolan Rödhaken och det största lekrummet på förskolan Holken hade 
underkända värden, vilka kan ha berott på gardiner eller för små fönster i förhållande till 
utrymmets yta. En för låg dagsljusfaktor skulle kunna leda till trötthet i större 
utsträckning om de inte har annan belysning i lokalerna som kompenserar för det 
bristfälliga ljusinsläppet. Detta bedöms som ett problem på förskolan Holken, då 
lekrummet var ett utrymme där barnen ofta vistades. De underkända värdena på 
Rödhaken bedömdes inte som en avgörande orsak till de symptom som personalen 
upplevde.  
 
Inomhustemperaturen på förskolan Holken var på gränsen till för hög i många rum. På 
till exempel kontoret uppgick inomhustemperaturen till 24,0 °C. Något som kan leda till 
uttorkning, huvudvärk och nedsatt prestationsförmåga (Folkhälsomyndigheten, 2005). 
Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus (FoHMFS 2014:17) 
bör en utredning av temperaturen göras om lufttemperaturen understiger 20,0 °C eller 
överstiger 24,0 °C samt om golvtemperaturen understiger 18,0 °C. På Rödhaken låg 
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temperaturen kring 19 °C i en del rum och är därmed för låg om Folkhälsomyndighetens 
allmänna råd ska följas.  
 
Att luftfuktigheten var lägre i lokalerna på förskolan Rödhaken än på förskolan Holken 
konstaterades i samband med mätningarna av inomhusmiljön. Båda förskolorna hade en 
godkänd luftfuktighet på mellan 30-70 % enligt de riktlinjer som är satta av Socialstyrelsen 
(Socialstyrelsen, 2005). Luftfuktigheten på Rödhaken var i genomsnitt 34 % och ligger därför 
på gränsen till att vara för låg i förhållande till riktvärdena, och under perioder med torrare 
luft utomhus finns en risk att luftfuktigheten inomhus understiger 30 %. En faktor som 
skulle kunna orsaka den torrare luften var att personalen hela tiden körde köksfläkten i hopp 
om att öka ventilationen på Rödhaken, vilket kan medföra att luften i lokalerna blev torrare 
och förklarar personalens behov av att dricka ofta och den torrhetskänsla i halsen och runt 
munnen som personalen upplevde. Värden kring 20 % gör att luften upplevs som mycket torr 
och kan ge samma typ av symptom som de upplevde på förskolan Rödhaken (Socialstyrelsen, 
2005). Att installera en luftfuktare kan vara ett alternativ till de symptom på torr luft som 
upplevdes på Rödhaken. Man bör ha i åtanke att symptom som till en början kan misstänka 
beror på en för låg luftfuktighet i lokalen, oftast brukar orsakas av en för hög halt med 
luftföroreningar i inomhusluften (Folkhälsomyndigheten, 2005).  
 
Båda förskolornas ventilation uppfyllde inte kraven enligt folkhälsomyndighetens allmänna 
råd. Ventilationen i köken som i båda fallen satt i köksfläkten var omöjlig att mäta. 
Mätutrustningen var inte tillräckligt avancerad. Köksfläkten på förskolan Rödhaken var helt 
igensatt med damm, och framför fläkten på förskolan Holken satt en plåt fastskruvad som 
täckte ca 90 % av fläktens yta. Ventilationen på toaletterna utvärderades för sig, eftersom att 
det fanns speciella gränsvärden för dessa. Ventilationen kan vara bristfällig eftersom båda 
förskolorna från början var vanliga bostadshus som sedan har byggts om till förskolor. 
Ventilationen i lokalerna är i dagsläget inte dimensionerade för över 20 personer, vilket kan 
bidra till för höga koncentrationer av koldioxid och andra luftföroreningar. Detta kan orsaka 
problem och ge symtom som trötthet och huvudvärk (Burge, 2003). Ventilationen på 
förskolan Rödhaken var 8 gånger för låg i jämförelse med riktvärdena och 20 gånger för låg 
på Holken i jämförelse med Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation i 
bostadshus som minst bör vara 4 liter/sekund och person (FoHMFS 2014:18). Enligt 
arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2013:3) ska frånluftsflödet på toaletter vara minst 15 
liter/sekund, vilket de uppfyllde på förskolan Rödhaken, men inte på förskolan Holken. 
Problemet är komplext eftersom ökad ventilationen i byggnaden minskar koncentrationen av 
ämnen från till exempel byggnadsmaterial som kan ge upphov till problem, men ökar 
samtidigt andelen ämnen som kommer in i byggnaden utifrån via ventilationen (Burge, 
2013). Dessa ämnen kan i sin tur ge upphov till liknande eller andra problem (Burge, 2003). 
Alla pedagoger på förskolan Rödhaken och Holken var kvinnor. Forskare har sett att kvinnor 
oftare än män drabbas av inomhusrelaterad ohälsa, och kvinnor anmäler oftare än män sina 
symptom (Takaoka et al., 2015). En förklaring till att kvinnor är mer utsatta kan bero på att 
kvinnor i regel har mindre lungor och därmed en lägre lungkapacitet än vad män har, och 
detta gör att kvinnor drabbas av luftrelaterade sjukdomar i större utsträckning (Eberlein och 
Reed, 2016; Babalik, 2013).  
 
Det är svårt att göra bra mätningar av buller på en förskola när verksamheten är igång med 
barn i rörelse och lek. Vid bullermätningar är det viktigt att skilja på det ljud som kommer 
från fasta installationer och det ljud som kommer från verksamheten. I detta fall kunde 
endast mätningar genomföras när verksamheten var igång, då jag inte hade tillåtelse att 
utföra mätningar när ingen vistades i lokalerna. Bullernivåerna på de båda förskolorna visade 
inte på någon signifikant skillnad. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller 
inomhus (FoHMFS 2014:13) bör inte den A-vägda ljudnivån överstiga 45 dB och i en 
broschyr från arbetsmiljöverket (ADI 598) står det att om den dagliga bullerexponeringen 
uppgår till 85 dB är arbetsgivaren skyldig att bland annat informera och erbjuda de anställda 
hörselskydd. I detta fall låg den A-vägda ljudnivån på förskolorna mellan 37-59 dB och är 
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därför i vissa fall för hög enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd, men långt under 
gränsvärdena för när de måste vidta åtgärder för att minska bullernivån. På förskolan 
Rödhaken sa personalen att de hade en ”hemsk barngrupp” som skrek mycket, vilket kan 
leda till huvudvärk och trötthet i större utsträckning. Med en pedagogisk insats kan ljudnivån 
bli lägre och mer behaglig.  
 
Vilken inställning personalen har till sitt jobb och sina arbetsuppgifter spelar en stor roll 
för hur de upplever sin arbetssituation (Lepnurm, 2016). Symptomen som pedagogerna 
på förskolan Rödhaken upplevde var torrhet i främst näsa, hals och ögon samt torra och 
irriterade slemhinnor, huvudvärk, och trötthet. Symptom som är vanligt förekommande 
vid SBS (Jantunen et al., 1997). Personer som upplever sig ha SBS lider ofta av 
psykosociala faktorer som bristande socialt stöd, hög arbetsbörda samt bristande 
möjligheter att kontrollera sin arbetssituation (Novia, 2012). På förskolan Rödhaken 
upplevde personalen stress. De tog ofta in vikarier och pedagogerna fick sällan bestämma 
om det skulle renoveras eller bytas ut saker i lokalerna på grund av en stram budget hos 
kommunen. Om arbetstagaren inte trivs i arbetslokalerna kan andra symptom som är 
relaterade till inomhusmiljön uppkomma (Lepnurm, 2016). Detta trots att arbetstagaren 
upplever sig ha bra kollegor och trivs med sitt arbete (Lepnurm, 2016). En av 
pedagogerna på förskolan Rödhaken beskrev barngruppen som ”fruktansvärt jobbig”. En 
inställning som tyvärr kan leda till att de upplever symptom som inte går att fastställa 
genom mätningar av den faktiska inomhusmiljön. På den privatägda förskolan hjälptes de 
åt för att få ihop schemat och det var oftast samma personal, vilket ger regelbundenhet 
och stabilitet för personal såväl som förskolebarn. Holken var en privatägd förskola och 
personalen kunde bestämma själva om något skulle renoveras eller köpas in. Personalen 
hade även stora möjligheter att påverka sin arbetssituation, något som uppskattades 
väldigt mycket.  
 
De negativa hälsoeffekterna på Rödhaken kan bero på en låg luftfuktighet nära gränsvärdet i 
kombination med bristfällig ventilation som kan leda till hög halt koldioxid och 
luftföroreningar. Personalen på förskolan Rödhaken upplevde att de fick dricka mycket för 
att minska risken för huvudvärk och för att inte bli torra i halsen samt runt munnen. Mörka 
lokaler eller bullriga miljöer kan även det leda till bland annat trötthet. Mögel påträffades 
inte i lokalerna och inomhustemperaturen bedömdes inte vara en orsak till de upplevda 
symptomen.  
 
De förbättringsåtgärder med främsta avseende på ventilation, luftfuktighet, städning och 
leksaker och material som inte var godkända bör åtgärdas för att inomhusmiljön ska bli 
bättre för såväl barnen som personalen på förskolorna. Problemen med den upplevda 
torrheten i luften och den bristfälliga ventilationen som personalen på förskolan 
Rödhaken upplevde bör åtgärdas i första hand, eftersom att det kan vara en rimlig orsak 
till att personalen kände sig trött och fick ont i huvudet. För att öka luftfuktigheten kan en 
luftfuktare installeras. Ventilationen var bristfällig på båda förskolorna och bör bytas ut. 
En bristfällig ventilation gör att luftburna bakterier och partiklar inte ventileras ut i den 
grad som behövs och kan orsaka olika sjukdomar beroende på vilka bakterier som 
cirkulerar i luften. Har de inte möjlighet att byta ut ventilationen på en gång kan en enkel 
lösning vara att rengöra ventilationsdonen för att få bättre ventilationsvärden i lokalerna. 
Andra enkla åtgärder som de kan göra är att tänka på att vara noga med städning och 
rengöring av leksaker och material, så att det inte cirkulerar bakterier och skadliga ämnen 
i luften som sedan ansamlas på olika ytor. För att få tid till detta och även minska den 
upplevda stressen på förskolan Rödhaken bör personalen planera mer vem som ska göra 
vad och när, så att de delar lika på arbetsbördan. Leksaker, målarfärger och andra 
material som inte var godkända bör bytas ut så snart det är möjligt för att inte till exempel 
mjukgörare och tungmetaller ska spridas i lokalerna.  
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4.2 Slutsats 
Utåt sätt såg förskolorna väldigt lika ut. De hade ungefär lika många barn och samma antal 
pedagoger och inga signifikanta skillnader i ljudnivå eller ventilation. Skillnaden mellan de 
båda förskolorna Rödhaken och Holken var att Rödhaken hade sämre rutiner för städning 
och en sämre psykosocial miljö. Luftfuktigheten och temperaturen var lägre på Rödhaken 
och lokalernas utformning skilde sig även åt. Båda förskolorna hade en otillräcklig 
ventilation. Faktorer i inomhusmiljön som skulle kunna leda till en hög sjukfrånvaro på en 
förskola är låg luftfuktighet, bristfällig ventilation och städning i kombination med en lägre 
grad av självbestämmande och en sämre psykosocial miljö.  
 
4.3 Val av metod 
De olika inomhusmätningarna gjordes för att kunna bedöma den faktiska inomhusmiljön och 
jämföra om resultatet låg inom ramarna för vad som är godkänt enligt gällande föreskrifter 
för inomhusmiljö. Intervjuerna användes för att kunna identifiera eventuella problem i 
miljön på förskolorna. Inventeringen som var gjord efter Naturskyddsföreningens mall om 
”operation giftfri förskola” gjordes för att få en bild av hur stor förekomsten av kemikalier 
var. Valet av metoder tycker jag var lämplig för att kunna göra en bra jämförelse mellan 
förskolorna och för att få fram potentiella orsakerna till de besvär som upplevdes på 
förskolan Rödhaken.  
 
4.4 Felkällor 
De undersökningar och mätningar som gjordes skedde under ett och samma tillfälle. 
Detta innebär att förutsättningarna och mätutrustningen var densamma under alla 
mätningar. Utrustningens kalibrering eller handhavande fel kan vara en källa till felaktiga 
resultat. Mätutrustningen som användes kunde inte användas i köksfläkten som var källa 
till ventilationen i båda förskolornas kök. Mätningar av inomhusmiljön gjordes i rum med 
samma typ av funktioner på både Rödhaken och Holken för att jämförelsen av dessa 
skulle bli så lika som möjligt. Alla rum på respektive förskola mättes därmed inte, 
eftersom att förskolornas planlösningar inte var identiska. Eventuellt skulle temperaturen 
kunna variera i lokalerna beroende på om en dörr eller ett fönster hade stått öppen en 
längre tid. Ljudnivån kan variera i lokalerna beroende på aktivitet och om något barn 
skulle ha varit extra högljudd vid mättillfället gör det att värdena kan bli missvisande. 
Bullermätningarna borde därför ha genomförts två gånger. En gång när verksamheten var 
igång, och en gång när inga barn var där för att kunna mäta bullret från de fasta 
installationerna. Detta gick inte att genomföra, då jag inte hade tillåtelse att vistas i 
lokalerna efter stängning. När förekomst av mögel på förskolorna skulle mätas hade 
någon vänt på agarplattan i hallen på förskolan Rödhaken. Resultatet från denna såg 
därför annorlunda ut och en större mängd bakterier hade växt till på plattan i jämförelse 
med de andra proverna. På grund av tidsbrist stod agarplattorna endast framme i 20 
minuter i stället för 5 timmar som är rekommendationen för ett bra resultat (Sjögren 
muntl, 2016). Kontaktpersonen på EMG:s labb bedömde att 20 minuter skulle räcka i det 
här fallet för att få ett indikativt värde på om det fanns mögel i lokalerna eller inte. 
Resultaten från mätningarna bör ses som indikativa värden, då inomhusmiljön endast 
mättes vid ett tillfälle och utrustningens tillförlitlighet inte kan garanteras till 100 %. Det 
parametrar som var bristfälliga skulle därför behöva utredas ytterligare innan några stora 
åtgärder utförs i lokalerna.  
 
Förskolan Rödhaken var den första förskolan som besöktes och där genomfördes 
intervjuerna med varje pedagog i ett enskilt rum. Vid besöket på förskolan Holken fanns 
inte möjligheten att intervjua varje pedagog enskilt, vilket innebar att intervjun 
genomfördes i grupp. Detta kan såklart ha påverkat resultatet, då pedagogerna kan ha 
upplevt att de inte vågade berätta om sina eventuella upplevelser i helgrupp. Stämningen 
i gruppen upplevdes som väldigt bra och det verkade inte finnas några tydliga problem 
med miljön på Holken.  
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Bilaga 1a  
 

Inventeringsmall 
 
Datum för inventering:7/4-16 
Namn på förskola: Rödhaken 
Avdelning: - (Finns bara en) 
Kontaktperson förskola: Yvonne Jonsson 
 
Inledande frågor 

• Antal barn på avdelningen/ förskolan: 16 
• Miljöcertifiering: Nej 
• Hur görs inköp? Det gör dom själva.  
• Från vilken leverantör beställs leksaker, pyssel etc.? Abaskol 
• Från vilken leverantör beställs möbler, inredning och textilier? Form & miljö, 

Abaskol, loppis 
Byggnad 

• Antal rum på avdelningen? 3 
• Vilken typ av golv förekommer i mest? Plastmattor i alla rum i linoleum.  
• Vad är det vanligaste materialet på väggar? Tapet ca 33 %, målad väv ca 33 % och i det 

största rummet är det ett pappersliknande material som ser ut som betong men som 
enligt personalen är gjort av materialet som finns på insidan av en ”blöja”. Den är 
även målad och utgör ca 34 % av väggarna.  

• Våtrum: Består av plastgolv och målad väv på väggen.    
Antal:  Golv: 100 % linoleum. vägg: 33 % tapet, 33 % målad väv, 34 % 
pappersmassa”blöja”.  

Belysning 
• Finns det lågenergilampor? Ja i små lampor.  
• Hur ser rutiner ut om de går sönder? Vet inte hur dom gör om en lampa går i tusen 

bitar för det har inte hänt, men slutar dom fungera köper dom in små lampor själva, 
annars byter vaktmästaren lamporna.  

• Förekommer hängande armatur? Ja 
Möbler/ inredning 

• Mattor: 2 stora + 1 liten, den lilla mattan hade gummiundersida.   
antal: textil: 3 plast: 0 ålder på mattor: En av mattorna var helt ny (den 
utan gummi), och dom andra två var ca 1 år.  

• Hängande textilier/gardiner: 7 st i bomull  
• Textilbeklädda anslagstavlor: 2 st i bomull och 1 i filt om jag inte mins fel 
• Lekkuddar/byggkuddar i skumgummi: Ja, 10 st.   

Ålder: 8 år Yta: Bomull  
• Sovmadrasser med plastöverdrag: Nej, alla sover i sin egen vagn.   

Ålder: - Antal: - 
• Saker i skumgummi: 13 st + en soffa som har dynor som är gjord i skumgummi.  
• Plast eller vaxdukar: 1 vaxduk vid målning.  
• Filtar: Ja    

Antal: 6 st Material: 5 i fleece och 1 i något blandmaterial (typ polyester). 
• Tvättas nya textilier innan användning? Ja. 
• Övrigt:- 

 



 
   

  

Leksaker 
• Vanligaste materialen: Plast 
• Har alla leksaker CE märkning? Nej 
• Leksaker äldre än 2007: Ca 80 % 
• Leksaker som luktar: Nej 
• Leksaker som känns kladdiga: Nej 
• Mjuka plastleksaker: Ca 20 % 

Övriga leksaker 
• Utklädningskläder: Ja, endast i tyg 
• Leksaker som inte är leksaker: Ja  
• Exempel: Glasslådor, tom ketchup och en handväska i konstläder.   
• Elektronik som leksak: Nej   

Vad: - Antal: - 
• Tar förskolan emot leksaker från föräldrar? Ja  

Exempel: Plastleksaker t ex en traktor, plastgrodor osv.  
• Övrigt:  - 

 
Måla/pyssla 

• Används modellera, plastlera (cernit), lekmassa eller slime? Nej, men man gör egen 
playdo 

• Används icke vattenbaserade målarfärger? Nej endast vattenbaserad. 1 typ av 
målarfärg innehöll dock PVC. 1 sort är helt omärkt.  

• Lim: Ja, vattenbaserad.    
fabrikat: Lekolär (fast är inte det en leverantör, kan ha blivit fel där)  

• Förkläden: Ca 10 stycken, klibbiga på insidan   
material: Nylon ålder (ca): 3 år 

• Används smink/teatersmink? Nej 
 
Mat och äta 

• Tillagas maten på plats? Nej 
• Transporteras maten? Ja, från skolan som ligger ca 5 min med bil bort.  

Behållare: Rostfria kantiner  
• Ekologisk mat (andel): Endast mjölken   
• Hur ofta äter barnen halvfabrikat? Enligt personalen är allt halvfabrikat. 
• Plastförpackad mat? Kalla grönsaker i mindre mängder, ca 10 %.  
• Kryddor och buljonger med glutamat? Vet ej 
• Används smör eller margarin? Får milda från skolan, men köper in Bregott själv för 

det smakar bättre.  
• Mat i metallkonserver? Korv max 2 gånger per år. Vad: Korv 
• Plasttallrikar/plastglas och muggar: Vanliga glas, alla tallrikar i hammarplast. 
• Används karaffer?  Ja, både i glas och i plast som är märkt med en 5:a. Material: Glas 

och plast 
• Värms mat och dryck i mikrovågsugn i plast? Personalens matlådor, ej barnens.  
• Används plast ihop med värme:  Ja, se ovan.    

Exempel: Matlådor i mikrovågsugn. 
• Nappflaskor? Nej   

Privata: - förskolans: - Ålder: - 
• Vilket material på handskar används i köket? Inga handskar i köket men 

vinylhandskar på toan.  
• Teflonstekpannor: 1 som aldrig används     

Annat i teflon: Bakformar 2 st 



 
   

  

• Plastredskap: Ca 80 % av redskapen i köket. Barnen har några bestick i plast som 
leksaker. 

Hygien: 
• Handtvätt: Före och efter mat samt efter toalettbesök.   
• Miljömärkt tvål: ja 
• Engångsservetter vid blöjbyte? Ja   

Vilken typ? Torra 
• Används handskar vid blöjbyte? Ja, i vinyl.  
• Handdesinfektionsmedel: Ja 
• Miljömärkt handlotion: Nej, DAX-hudkräm 
• Skötbordsmadrass: Ja, 1 st   

Ålder: 3 år material: Galon  
Städning och rengöring: 

• När och hur ofta sker städningen? 1 gång varje morgon 
• Miljömärkta produkter? Ja   

Andel: Oklart 
• Dammtorkning med torr mopp? Ja  

Hur ofta? Ibland (varierar mellan dammsugning, torr och våtmopp) Typ av mopp: 
Microfiber 

• Hur torkas golven? Både torr och våtmopp.   
Våt? 1 gång/vecka Fukt? Hur ofta? Våtmopp en gång, resten torr.  

• Centraldammsugare? Nej 
• Dammsugs golven? Ja i hallen samt mattor   

Hur ofta? När det behövs  
• Dammsugs mattor? Ja    

Hur ofta? Vid behöv  
• Dammtorkas leksaker, hyllor, armatur? Ja   

Hur ofta? Ytterst sällan  
• Sker vädring i samband med städning? Ja   

Hur ofta? När det inte är för kallt 
• Skakas/ vädras lösa textilier (filtar, kuddar, större gosedjur)? Ja  

Hur ofta? Sällan!  
• Hur oftast tvättas textilier? (Lakan, filtar, kuddar, gardiner, leksaker) Inte ofta 
• Hur ofta storstädas det? 1 gång per år på sommaren 
• Används parfymerade rengöringsprodukter? Ja,    
• Vad? YES, Ajax 
• Används anti-bakteriella produkter? Ja   

Vilka? Handsprit  
• Används sköljmedel? Nej 
• Används miljömärkt tvättmedel? Ja 
• Används miljömärkt diskmedel? Nej 
• Används golvvax eller golvpolish? Ja   

Hur ofta? 1 gång per år  Fabrikat: Vet ej 
• Rengöring av speglar? Ja     

Vilket fabrikat? Vet ej  
Elektronik 

• Datorer: Ja  
i vilket rum? Kontor och en padda i köket 

• Använder barnen elektronik?  Nej 
Hur ofta (h/vecka): - 

• Musikspelare och CD-skivor i sovsalen? Nej, ingen sovsal då alla sover i vagn.  
• Är elektronikprodukterna miljömärkta? Omärkt och gjord i Kina.   



 
   

  

 
Bilaga 1b 

 

Inventeringsmall 
 
Datum för inventering: 7/4-16 
Namn på förskola: Holken 
Avdelning: (Finns bara en) 
Kontaktperson förskola: Camilla Bäckman 
 
Inledande frågor 

• Antal barn på avdelningen/ förskolan: 19 st 
• Miljöcertifiering: Nej 
• Hur görs inköp? Privat förskola så dom sköter allt själv 
• Från vilken leverantör beställs leksaker, pyssel etc.? Abaskol, lekolar  
• Från vilken leverantör beställs möbler, inredning och textilier? IKEA 

Byggnad 
• Antal rum på avdelningen? 5 
• Vilken typ av golv förekommer mest? 100 % plastmattor 
• Vad är det vanligaste materialet på väggar? 80 % väv och 20 % tapet 
• Våtrum: Ja    

Antal: 2 st Golv: Plastmatta vägg: Våtrumstapet 
Belysning 

• Finns det lågenergilampor? Ja 
• Hur ser rutiner ut om de går sönder? Har aldrig gått i tusen bitar men de verkar inte 

känna till riskerna med lågenergilampor. Köper nya om de går sönder.  
• Förekommer hängande armatur? Ja 

Möbler/ inredning 
• Mattor: 5 st vanliga + 1 entrematta + 1 badrumsmatta  

antal: textil: 5 plast: 2 ålder på mattor: En del är helt nya och en del ca 2 år 
gamla.  

• Hängande textilier/gardiner: Bomullsgardiner i varje rum.  
• Textilbeklädda anslagstavlor: Nej 
• Lekkuddar/byggkuddar i skumgummi: Ja  

Ålder: Ca 10 år Yta: Galon 
• Sovmadrasser med plastöverdrag: Ja  

Ålder: Ca 10 år Antal: ca 6 
• Saker i skumgummi: Ja en boll, förutom lekkuddarna ovan.  
• Plast eller vaxdukar: Ja, 3 st  
• Filtar: Ja    

Antal: 4 Material: Fleece  
• Tvättas nya textilier innan användning? Ja 
• Övrigt: - 

Leksaker 
• Vanligaste materialen: Plast 
• Har alla leksaker CE märkning? Nej, ungefär 50/50.  
• Leksaker äldre än 2007: Det finns men byts ut eftersom.  
• Leksaker som luktar: Nej 
• Leksaker som känns kladdiga: Nej 
• Mjuka plastleksaker: Ja, bollar.  

Övriga leksaker 



 
   

  

• Utklädningskläder: Ja, i tyg.  
• Leksaker som inte är leksaker: Ja   

Exempel: Väskor och plånböcker i konstläder.  
• Elektronik som leksak: Nej   

Vad: - Antal: - 
• Tar förskolan emot leksaker från föräldrar? Ja   

Exempel: Pussel, spel, plastleksaker (plasthäst t ex) 
• Övrigt:  - 

Måla/pyssla 
• Används modellera, plastlera (cernit), lekmassa eller slime? Ja, men den gör dom 

själv.  
• Används icke vattenbaserade målarfärger? Nej 
• Lim:  Ja, vattenbaserad.    

fabrikat: Rahmqvist (märkt med triangel 0,5 på undersidan). 
  

• Förkläden: Ja, ca 12 st   
material: 10 Galon och 2 polysester ålder (ca): De i galon är ca 10 år och de i polyester 
är nya.  

• Används smink/teatersmink? Ja  
Mat och äta 

• Tillagas maten på plats? Nej 
• Transporteras maten? Ja, den transporteras från skolan som ligger ca 5 min bort.  

Behållare: Rostfria kantiner.  
• Ekologisk mat (andel): Vet ej, mjölken är ekologisk iaf.    
• Hur ofta äter barnen halvfabrikat? Biffar, annars vet dom inte vad som är 

halvfabrikat.  
• Plastförpackad mat? Sallader och sylt.  
• Kryddor och buljonger med glutamat? Vet ej 
• Används smör eller margarin? Får flora från skolan men köper Bregott.  
• Mat i metallkonserver? Ja, Korv samt frukt ca 2 gånger per år. Vad: Korv och frukt 
• Plasttallrikar/plastglas och muggar: Riktiga glas, tallrikar i plast (omärkt).  
• Används karaffer?  Ja    

Material: Plast, 1 märkt med triangel och 0,5, och den andra är omärkt.   
• Värms mat och dryck i mikrovågsugn i plast? Ja, brukar värma mackor i 

plastbehållare.  
• Används plast ihop med värme:  Ja   

Exempel: I samband med upptining av bröd. 
• Nappflaskor? Nej   

Privata: - förskolans: - Ålder: - 
• Vilket material på handskar används i köket? Inga handskar i köket, men finns 

vinylhandskar vid blöjbyte för den som vill.  
• Teflonstekpannor: Ja 2 st, men de används väldigt sällan. Annat i teflon: Ej funnet 
• Plastredskap: 80 % plast och 20 % trä i köket.  

Hygien: 
• Handtvätt: Innan + efter mat samt efter toalettbesök.   
• Miljömärkt tvål: Nej 
• Engångsservetter vid blöjbyte? Ja  

Vilken typ? Både torra och blöta.  
• Används handskar vid blöjbyte? För den som vill finns det vinylhandskar.  
• Handdesinfektionsmedel: Ja 
• Miljömärkt handlotion: Nej (Atrix) 
• Skötbordsmadrass: Ja   



 
   

  

Ålder: Ca 10 år material: Plast 
Städning och rengöring: 

• När och hur ofta sker städningen? Golven städas varje kväll och toaletterna vid behov. 
Storstädning och dammtorkning sker varje vecka.  

• Miljömärkta produkter? Nej   
Andel: - 

• Dammtorkning med torr mopp?  Ja  
Hur ofta? Varje kväll Typ av mopp: Microfiber 

• Hur torkas golven? Både torr och våttorkning.    
Våt? x Fukt? Hur ofta? Varje kväll men varierar mellan torr och 
våttorkning.  

• Centraldammsugare? Nej 
• Dammsugs golven? Ja   

Hur ofta? Beror på vem som städar. Golven rengörs på något sätt varje kväll.  
• Dammsugs mattor? Ja + piska   

Hur ofta? Varje vecka 
• Dammtorkas leksaker, hyllor, armatur? Ja   

Hur ofta? Varje vecka (leksakerna dammtorkas inte exakt varje vecka) 
• Sker vädring i samband med städning? Ja   

Hur ofta? När det inte är för kallt.  
• Skakas/ vädras lösa textilier (filtar, kuddar, större gosedjur)? Ja  

Hur ofta? En gång per vecka.  
• Hur oftast tvättas textilier? (Lakan, filtar, kuddar, gardiner, leksaker) Soffan tvättas 1 

gång/månad, Gardinerna brukar vädras, handdukar tvättas 1 gång per vecka. Det 
andra finns inte rutiner på utan tas vid behov.  

• Hur ofta storstädas det? 2 gånger per år städar och tvättar man precis allt i lokalen.  
• Används parfymerade rengöringsprodukter? Ja   
• Vad? YES, Ajax, Wim  
• Används anti-bakteriella produkter? Ja   

Vilka? Handsprit  
• Används sköljmedel? Ja, Comfort.  
• Används miljömärkt tvättmedel? Nej, spar compact tvättmedel används.  
• Används miljömärkt diskmedel? Nej, man använder YES.  
• Används golvvax eller golvpolish? Ja   

Hur ofta? 1 gång per år Fabrikat: Nordex 
• Rengöring av speglar?  Ja    

Vilket fabrikat? Skona, YES.  
Elektronik 

• Datorer: Ja  
i vilket rum? Kontoret  

• Använder barnen elektronik? Nej  
Hur ofta (h/vecka): - 

• Musikspelare och CD-skivor i sovsalen? Nej, alla sover ute i vagn.  
• Är elektronikprodukterna miljömärkta? Nej  



 
   

  

Bilaga 2a 
 
Undersökning av inomhusmiljön på förskolan Rödhaken 

 
Bedömning efter okulär besiktning (golv, väggar, tak, fönster, allmänt intryck). 
 
Förskolan består av en hall, ett kontor, en städskrubb, två toaletter, ett målarrum, ett litet 
lekrum, ett stort rum för lek och mat samt ett kök. I det stora rummet är väggarna gjord i 
någon sorts pappersmassa som ser ut som betong. Personalen kallar denna vägg för 
”blöjväggen” och den har man i efterhand målat orange. I väggen finns det sprickor på en del 
ställen och hål där det har lossnat material. Under väggen finns det tapet och väggen gjordes 
för att den skulle kunna andas bra, en funktion som förvann i och med att man målade 
väggen. Taket är vitt, men det saknas färg på en del ställen. Karmar och lister är nötta och 
den mörkbruna färgen är bortnött på flera ställen.  
Inga spår av mögel finns längs med fönsterkarmarna. Alla golv utgörs av en plastmatta som 
är rätt repig, men bedöms inte som halkig. Vävtapeterna som finns är hela. Det är kallt på 
golvet. På hyllor samt ventilationsdonen är det dammigt och köksfläkten som dom kör hela 
tiden för att få ”bättre ventilation” är helt igensatt med damm.  
På förskolan finns det 4 levande växter som står i fönstren. Det är många och stora fönster 
som släpper in ljus, men eftersom att väggar och inredningen är rätt mörk blir det ändå ett 
rätt mörkt intryck av förskolans lokaler. Det känns lite dragit i lokalerna.  
Inga bubblor under plastmattorna kunde observeras. Man vistas mest i det stora rummet.  
 
Personalen upplevs som rätt negativ till allt ifrån barnen, maten till lokalerna osv. 2 av 4 i 
personalen har bara varit där ett par veckor.  
I köket finns det något som ser ut som fukt eller fettfläckar på tapeten ovanför fläkten och 
köksskåpen. Man kan dock inte känna någon fukt där.  
 
Det allmänna intrycket är att det är dålig städning och rutiner för sådant på förskolan, samt 
att personalen är väldigt missnöjd med allt och stressade på arbetet även om det mest ser ut 
som att de sitter i soffan eller på en stol och tittar på när barnen leker. Enligt dom är det en 
väldigt jobbig och skrikig barngrupp.  
 
 
Mätning av inomhusmiljön:  
 
 
Tabell 1. Rådata från inomhusmätningarna på Rödhaken. Luftfuktigheten anges i procent, ventilationen anges i 
liter per sekund och förekomsten av mögel anges med ett ja eller nej. 

Typ av 
mätning 

Kök Lekrum Hall Toalett Städskrubb Kontor (Övrigt) 

Luftfuktighet 
(%) 

33,9 35,3 33,8 33,5 33,1 34,2  

Ventilation 
l/sek 

0,055  
(frånluft) 

4,72 
 

1,11 
 

30,83 
(frånluft) 

18,05 13,33 Väldigt 
dammigt 

och 
köksfläkten 

var helt 
igensatt 

med 
damm. 

Städning 
behövs.  

Mögel 
(Ja/nej) 

* 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej  

 



 
   

  

 
Tabell 2. Rådata från inomhusmätningarna på Rödhaken. Enheten för mätvärdena är dB. 

Typ av 
mätning 

Kök Lekrum Hall Toalett Städskrubb Kontor (Övrigt) 

Buller (A) dB 
 

62,0 
56,0 
52,3 

60,5 
58,5 
58,2 

55,3 
55,0 
51,3 

45,8 
47,6 
45,8 

42,1 
41,6 
42,4 

39,3 
37,2 
38,2 

 

Buller (C) dB 58,7 
61,7 
58,4 

60,2 
59,6 
62,8 

61,5 
61,5 
60,1 

53,0 
53,2 
52,4 

52,4 
52,6 
54,1 

58,2 
62,3 
61,8 

 

Medelvärde 
(A) dB 

 

56,8 59,1 53,9 46,4 
 

42,0 38,2  

Medelvärde 
(C) dB 

59,6 60,9 61,0 52,9 53,0 60,8  

 
Tabell 3. Rådata från inomhusmätningarna på Rödhaken. Mätvärdena anges i enheten lux och dagsljusfaktorn 
anges i procent.  
Typ av mätning Kök Lekrum Hall Toalett Städskrubb Kontor (Övrigt) 
Ljus utan lampa 
(lux) 

70 130 11 27 0 500  

Ljus med lampa 
(lux) 

400 860 550 230 117 570  

Ljus utomhus 
(lux) 

6500 6500 6500 6500 6500 6500  

Dagsljusfaktor 
utan lampa (%) 

1 2 0,2 0,4 0 7,7  

Dagsljusfaktor 
med lampa (%) 

6,2 13 8,5 3,5 1,8 8,8  

 
Tabell 4. Rådata från inomhusmätningarna på Rödhaken. Mätvärdena anges i °C.  

Typ av 
mätning 

Kök Lekrum Hall Toalett Städskrubb Kontor (Övrigt) 

Temperatur vid 
tak °C 

19,9 19,5 19,9 20,2 20,3 20,2  

Temperatur vid 
fönster °C 

19,8 19,5 20,2 20,1 - 20,2  

Temperatur 1 m 
höjd °C 

19,6 19,2 20,3 20,0 20,3 20,0  

Temperatur vid 
golv °C 

19,8 19,5 20,3 20,2 20,3 20,3  

 
Tabell 5. Rådata från inomhusmätningarna på Rödhaken. Mätvärdena anges i °C.  
Typ av 
mätning 

Kök Lekrum Hall Toalett Städskrubb Kontor (Övrigt) 

Yttemp golv 
°C 

21,4 20,0 15,7 20,2 17,9 19,6  

Yttemp 
element °C 

22,0 26,4 23,9 21,2 25,5 22,8  

Yttemp vägg 
°C 

20,6 21,1 19,3 20,5 17,9 19,8  

Yttemp 
fönster °C 

20,2 18,2 12,3 21,4 - 25,8  

 
  



 
   

  

Bilaga 2b 
 
Undersökning av inomhusmiljön på förskolan Holken 
 
Bedömning efter okulär besiktning (golv, väggar, tak, fönster, allmänt intryck). 
 
Förskolan bestod av en hall, två toaletter, en tvättstuga, en städskrubb, ett kallt förråd, ett 
lekrum med kuddar, två vanliga lekrum, ett målarrum, kök och ett stort rum där man hade 
både matborden och en lekhörna.  
Lokalerna var väldigt ljusa och fina. Alla golv utgjordes av plastmattor. Inga bubblor under 
dessa kunde ses. Plastmattan i lekrummet med kuddar var av äldre modell och 
miljöinspektören som var med under besöket trodde att det var PVC i mattan. Alla väggar 
hade vitmålad väv eller tapet. Allt var i väldigt bra skick. I kuddrummet var det dock lite 
mörkare och äldre inredning. Förskolan hade många stora fönster som gjorde att lokalerna 
blev väldigt ljusa. Lokalerna var fina och man såg att dom hade en del nya saker där. Det 
fanns ca 13 stycken blomkrukor med levande blommor samt 6 stycken hängande lampor. 
Lokalerna var väldigt öppna och inbjudande. Taket såg bra ut och utgjordes av gipsskivor i 
alla rum. Leksaker och annat material var väl organiserat så att det inte blev så rörigt.   
 
Personalen verkade trivas väldigt bra både med lokalerna, maten och barngruppen som dom 
hade just nu. Ingen verkade stressad utan alla hjälptes åt för att dom skulle hålla rent och 
kunna bedriva verksamheten på ett bra sätt.  
 
 
Mätning av inomhusmiljön:  
 
 
Tabell 6. Rådata från inomhusmätningarna på Holken. Luftfuktigheten anges i procent, ventilationen anges i liter 
per sekund och förekomsten av mögel anges med ett ja eller nej. 

Typ av 
mätning 

Kök Lekrum Hall Toalett Städskrubb Kontor (Övrigt) 

Luftfuktighet 
(%) 

43,9 43,8 43,2 42,3 38,1 42,2  

Ventilation 
l/sek 

0,14 
Plåt i vägen 

för 
köksfläkten 

2,92 6,39 4,44 2,5 4,22  

Mögel 
(Ja/nej) 

* 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej  

 
Tabell 7. Rådata från inomhusmätningarna på Holken. Enheten för mätvärdena är dB. 

Typ av 
mätning 

Kök Lekrum Hall Toalett Städskrubb Kontor (Övrigt) 

Buller (A) dB 
 

47,7 
50,0 
53,4 

53,2 
59,3 
56,5 

49,7 
41,3 
54,7 

43,1 
44,1 
47,4 

36,3 
38,2 
36,7 

49,9 
49,0 
46,5 

 

Buller (C) dB 55,6 
54,6 
52,1 

59,1 
60,8 
58,8 

57,1 
53,5 
52,4 

56,2 
48,5 
51,1 

47,9 
48,5 
45,0 

56,5 
59,1 
57,8 

 

Medelvärde (A) 
dB 

 

50,4 56,3 48,6 44,9 37,1 48,5  

Medelvärde (C) 
dB 

54,1 59,6 54,3 51,9 47,1 57,8  

 



 
   

  

 
 
 
Tabell 8. Rådata från inomhusmätningarna på Holken. Mätvärdena anges i enheten lux och dagsljusfaktorn anges 
i procent. 

Typ av mätning Kök Lekrum Hall Toalett Städskrubb Kontor (Övrigt) 

Ljus utan lampa 
(lux) 

200 24 18 75 0 85  

Ljus med lampa 
(lux) 

400 196 300 500 8 213  

Ljus utomhus 
(lux) 

5500 5500 5500 5500 5500 5500  

Dagsljusfaktor 
Utan lampa (%) 

3,6 0,4 0,3 1,4 0 1,5  

Dagsljusfaktor 
Med lampa (%) 

7,3 3,5 5,5 9 0,1 3,9  

 
Tabell 9. Rådata från inomhusmätningarna på Holken. Mätvärdena anges i °C. 

Typ av 
mätning 

Kök Lekrum Hall Toalett Städskrubb Kontor (Övrigt) 

Temperatur vid 
tak °C 

23,4 22,8 23,6 
 

23,7 23,7 23,9  

Temperatur vid 
fönster °C 

23,4 22,5 23,6 23,7 - 24  

Temperatur 1 m 
höjd °C 

23,3 22,0 23,6 23,6 23,7 23,8  

Temperatur vid 
golv °C 

23,3 22,8 23,6 23,7 23,3 24,0  

 
Tabell 10. Rådata från inomhusmätningarna på Holken. Mätvärdena anges i °C. 

Typ av 
mätning 

Kök Lekrum Hall Toalett Städskrubb Kontor (Övrigt) 

Yttemp golv °C 22,4 22,7 22,3 24,8 20,0 20,8  

Yttemp element 
°C 

- 26,1 - 26,3 - 27,7  

Yttemp vägg °C 24,6 23,2 23,1 24,8 20,3 22,4  

Yttemp fönster 
°C 

28,1 24,2 21,0 30,0 - 21,4  

 



 
   

  

Bilaga 3a 
 
Intervju på förskolan Rödhaken 

 
Person 1, person 2, person 3 

 
 
 

Hur länge har du arbetat på förskolan?  
 
I tre veckor, sedan mitten av mars.  
 
Sedan augusti 2015.  
 
Jag har jobbat här i ca 5 år, men innan dess så var jag här en sväng mellan 1985 och 
1992.  
 
Har du upplevt några problem med inomhusmiljön på förskolan och i så fall hur 
länge har du känt av dessa problem?  
 
Jag är så ny så jag har inte riktigt känt av något ännu.  
 
Ja, luften är väldigt torr. Man blir torr runt munnen och får dricka ofta. 
Temperaturen känns ojämn. Det är som ett kalldrag i huset. Temperaturen är 
uppmätt till 20 grader men det känns ändå kallt. Speciellt kallt är det på golvet och 
stolarna brukar även vara kalla när man ska sitta på dom. Om grannen eldar kan det 
komma in rökdoft som ibland ger mig astma, men även damm kan ge mig astma.  
 
Det är alltid problem här. Man blir väldigt torr på läpparna och i näsan. Man blir 
väldigt trött och luften känns tung. Man blir torr i ögonen. Vikarier som är här brukar 
klaga.  
 
Om du har känt av problem med inomhusmiljön, vilka symptom brukar då vara 
vanligast?  
 
- 
 
Jag får ta min astmamedicin ibland. Jag blir torr i halsen och runt munnen. Man blir 
lätt trött och får huvudvärk. Det är som en ständig trötthetskänsla.  
 
Ja det är det jag sa. Torr i halsen och runt läpparna. Man blir trött och torr i ögonen.  
 
Uppstår problemen i hela byggnaden eller är det i vissa specifika rum som man 
känner av problemen?  
 
- 
 
Vi är mestadels bara i det stora rummet en längre tid så det är svårt att uttala sig om 
hur det är i de andra rummen.  
 



 
   

  

Nä det är i hela huset.  
 
 
Hur ofta känner du av problemen i byggnaden?  
 
- 
 
Ofta. Det går bättre på helgen då man är hemma. Man känner av problemet i stort 
sätt varje dag.  
 
Varje dag är det problem, det har alltid varit problem här.  
 
Kvarstår problemen även efter att du har lämnat arbetsplatsen för dagen?  
 
- 
 
Jag vilar varje dag efter att jag kommer hem från jobbet, sen är det bra. På helgen 
känner jag inga problem och brukar inte behöva vila.  
 
Nej, det känns ingenting när dagen är slut.  
 
Är det någon skillnad i symptom eller graden av symptom beroende på vilken årstid 
det är?  
 
- 
 
På hösten är det bra. När man är inne mer blir det problem. Men jag mår bättre här 
än vad jag gjorde på den andra förskolan, tulpanen.  
 
Nä det är likadant jämt. Men man kan vara ute mer på vår, höst och sommar.  
 
Är det en hög sjukfrånvaro hos både barn och pedagoger, eller är det någon grupp 
som är speciellt drabbad?  
 
Barnen kan vara sjuka i perioder man jag har inte märkt något annat.  
 
Nä. Personalen är väldigt frisk. Det är samma barn som alltid är sjuk. En del barn är 
frisk hela tiden men det är ju alltid någon som är sjuk varje vecka.  
 
1 barn är sjuk ofta, men annars är det inte så hög sjukfrånvaro.  
 
Har du upplevt liknande symptom på någon tidigare arbetsplats?  
 
På en annan förskola där jag jobbade, tulpanen, så fick jag rinnande ögon och blev 
snuvig så fort jag klev in i lokalen. Det var något där som jag inte tålde.  
 
Det var samma problem som på förskolan tidigare. Jag tror inte att små förskolor är 
byggd för den här typen av verksamhet.  
 
Nej  
 



 
   

  

 
 
Har ledningen fått kännedom om problemet och vad har i så fall gjorts för att försöka 
lösa problemet? 
 
- 
 
Jag vet inte. Eller dom vet om det, men jag vet inte om de har gjort något åt det.  
 
Dom har varit här och mätt, men inte hittat något. Ventilationen är mätt, men det gav 
inget resultat.  
 
Har arbetsgivaren erbjudit någon läkarundersökning eller medicinsk hjälp? 
 
- 
 
Nej 
 
Nej 
 
Känner du dig stressad när du är på jobbet?  
 
Jag skulle inte säga att jag är stressad, mer slut i huvudet. Det är mycket personalbyte 
och barnen här är väldigt högljudda.  
 
Ja, ända sedan efter jul har det varit stressigt.  
 
Ja, man är alltid stressad här. Det är en fruktansvärt jobbig barngrupp vi har.  
 
Trivs du på din arbetsplats?  
 
Ja det gör jag.  
 
Ja, jag trivs bra och tycker att det är roligt.  
 
Ja, jag har bra arbetskamrater.  
 
Hur många barn går det på varje avdelning?  
 
16 
 
16 stycken 
 
16  
 
Hur många pedagoger finns det på varje avdelning?  
 
3 
 
Vi är 3 stycken som jobbar på heltid 
 



 
   

  

3 pedagoger och en extrahjälp som kom för bara någon dag sedan. 
 
Hur ofta städas lokalerna?  
 
Varje morgon. Min mamma brukar städa här och innan jag började jobba här på 
förskolan brukade jag också vara här och städa ibland.  
 
Dom städas varje morgon.  
 
Varje morgon kommer dom och städar. En del är mer noggrann än andra då dom tar 
golven.  
 
Hur ofta rengörs städutrustningen?   
 
Varje dag rengörs städutrustningen.  
 
Jag tror att hon tvättar trasor och annan städutrustning varje dag.  
 
Den tvättar dom varje dag.  
 
Har lokalerna renoverats någon gång och vad har man i så fall gjort? Om lokalerna 
har renoverats, blev det bättre, sämre eller ingen skillnad gällande inomhusmiljön 
efter renoveringen?  
 
Det vet jag inte eftersom att jag är så ny.  
 
Blöjväggen i stora rummet. Men man målade den efteråt så då försvann ju funktionen 
med den. Den går inte att rengöra. Enligt dom andra har det blivit sämre efter att 
dom gjorde blöjväggen och målade den.  
 
Det har inte gjorts några renoveringar. Vi har fått ett vagnsförråd med värme 
utomhus, och sen den där lilla plastremsan på toan. Jag trodde som skulle byta matta 
och så kom dom med en liten remsa bara.  
 
Hur ofta rengörs leksaker och annat material som barnen använder dagligen?   
 
Det vet jag inte ännu.  
 
Det går inte att svara på.  
 
Ytterst sällan, inte ens en gång per år. De tvättas ibland på sommaren.  
 
Hur många gånger om dagen vistas barnen och pedagogerna utomhus?  
 
Vi försöker gå ut 1 gång om dagen, men annars är vi inne om det är dåligt väder.  
 
Vi brukar vara ute 1-2 gånger per dag. Dock inte om det är dåligt väder.  
 
1 gång per dag, ibland fler. Vid dåligt väder är man inomhus.  
 
 



 
   

  

Bilaga 3b 
 
Intervju på förskolan Holken 
 
Person 1, Person 2, Person 3, (Intervjun skedde i grupp) 
 

 
Hur länge har du arbetat på förskolan?  
 
Jag har jobbat här sedan 1991. Ida som också jobbar här är inte här idag, men hon 
har jobbat här sedan 2010.  
 
Jag har jobbat här sedan 2006.  
 
Jag har jobbat här sedan 1997. 
 
Har du upplevt några problem med inomhusmiljön på förskolan och i så fall hur 
länge har du känt av dessa problem?  
 
Nej jag har aldrig känt av några problem. 
 
Nej inga.  
 
Nej jag har inte känt av några problem.  
 
Om du har känt av problem med inomhusmiljön, vilka symptom brukar då vara 
vanligast?  
 
- 
 
- 
 
- 
 
Uppstår problemen i hela byggnaden eller är det i vissa specifika rum som man 
känner av problemen?  
 
- 
 
- 
 
- 
 
Hur ofta känner du av problemen i byggnaden?  
 
- 
 
- 
 
- 



 
   

  

 
 
Kvarstår problemen även efter att du har lämnat arbetsplatsen för dagen?  
 
- 
 
- 
 
- 
 
Är det någon skillnad i symptom eller graden av symptom beroende på vilken årstid 
det är?  
 
- 
 
- 
 
- 
 
Är det en hög sjukfrånvaro hos både barn och pedagoger, eller är det någon grupp 
som är speciellt drabbad?  
 
Nej, det är en väldigt låg sjukfrånvaro här.  
 
Sällan någon som är sjuk.  
 
Nä, det är låg sjukfrånvaro.  
 
 
Har du upplevt liknande symptom på någon tidigare arbetsplats?  
 
Nej 
 
Nej 
 
Nej 
 
 
Har ledningen fått kännedom om problemet och vad har i så fall gjorts för att försöka 
lösa problemet? 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 



 
   

  

 
 
Har arbetsgivaren erbjudit någon läkarundersökning eller medicinsk hjälp? 
 
- 
 
- 
 
- 
 
Känner du dig stressad när du är på jobbet?  
 
Nä inte alls.  
 
Nej jag känner mig inte stressad. 
 
Nej jag är inte stressad när jag är här.  
 
 
Trivs du på din arbetsplats?  
 
Ja jag trivs. 
 
Ja jag trivs jättebra. 
 
Ja. 
 
 
Hur många barn går det på varje avdelning? 
 
Vi har bara en avdelning och där går det 19 barn.  
 
Hur många pedagoger finns det på varje avdelning?  
 
Vi är fyra stycken som jobbar här men har just nu även en praktikant.  
 
Hur ofta städas lokalerna?  
 
Golven tar vi varje dag och toaletterna tas vid behov, ibland flera gånger om dagen.  
 
Precis, man ser ju när det behövs.  
 
Vi turas om att städa varje dag.  
 
 
Hur ofta rengörs städutrustningen?   
 
Varje dag.  
 
 
 



 
   

  

Har lokalerna renoverats någon gång och vad har man i så fall gjort? Om lokalerna 
har renoverats, blev det bättre, sämre eller ingen skillnad gällande inomhusmiljön 
efter renoveringen?  
 
Vi renoverar och byter ut saker hela tiden. Nyss gjorde vi om målarrummet så att det 
blev lite ljusare och fräschare. Vi behöver dock inte renovera, utan gör det bara för att 
det blir trevligare att vistas här då.  
 
Hur ofta rengörs leksaker och annat material som barnen använder dagligen?   
 
Vi har storrengöring 2 gånger per år då vi tvättar precis allt som finns på förskolan. 
Soffan tvättar vi 1 gång per månad och annars brukar vi vädra gardiner och textilier 
och så.  
 
Hur många gånger om dagen vistas barnen och pedagogerna utomhus?  
 
Minst 1 gång per dag är vi ute men oftast blir det 2 gånger per år.  
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