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SWESIAQ Ideell organisation för alla med 
intresse för en hälsosam innemiljö

Huvudfokus är luftkvalitet

Idag 269 medlemmar (250 kr/år)

+ 18 stödföretag

www.swesiaq.se

http://www.swesiaq.se/


SWESIAQ är en nationell underavdelning till ISIAQ

http://www.isiaq.org/

Internationella konferenser 

2022-11-18 Anders Lundin

Kuopio, Finland 
12-16 juni

Vetenskaplig 
innemiljötidskrift

http://www.isiaq.org/


Vår verksamhet

• Möten, seminarier 1-2 gånger/år
• Presentationer från webinarer 2020-21

för nedladdning på hemsidan
• Vårmöte 2022 i Göteborg

Studentstipendier
20 000 kr f möten/konferenser
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Vår verksamhet
• Gratis elektroniskt nyhetsbrev

• Idag 1511 prenumeranter
• 6-8 nummer per år

• Arbetsgrupper tar fram råd att ladda ner
• På gång: Utredning av självdragsventilation
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SWESIAQ:s råd för utredning av 
mikrobiell påväxt i byggnader 
 
 
Ver. 16 
2014-12-03 
 

 



Istället för opålitliga luftprover …
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Lars Ekberg Gunnel Emenius 
forskare, miljöhygieniker
ventilationsspecialist innemiljöforskare

Jörgen Grantén Lasse Iisakka
innemiljöutredare, fuktexpert innemiljöutredare

Jan Kristensson Berndt Stenberg 
kemist läkare, professor

innemiljöforskare

Aneta Wierzbicka Anders Lundin 
partikel- och innemiljöforskare miljöhygieniker

arbetsgruppens samordnare o sekreterare

? SWESIAQ-
modellen 

(2017)
Innemiljöproblem

Arbetsgruppen



Mentala symtom
• Trötthet
• Huvudvärk
• Koncentrationsproblem

Slemhinnebesvär
• Ögonirritation
• Näsa (irritation, nästäppa)
• Luftvägar (irritation, heshet, hosta)
• Astmaattacker
• Ofta infektioner/”förkyld”

Hudbesvär
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Innemiljöproblem
Alla typer av besvär/obehag kopplade till en byggnad. 
Avtar när man lämnar byggnaden.

Innemiljöutredning: Att ta reda på orsaker till innemiljöproblem
- Inte nödvändigtvis byggnadens fel !  

Vanliga typer av besvär:

Komfortproblem
Dålig lukt/”Instängt”
”Torr luft”



En innemiljöutredning
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Åtgärder

Klagomål

Avtal Utredning Åtgärder

Beslut

Problem:
• Kunskapsbrister
• Kostnader

Misstroende mellan parterna
• Okunnig innemiljöutredare
• Ointresse hos fastighetsägaren
• Känsliga brukare



Innemiljöutredning enligt SWESIAQ-modellen
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Beställare   Brukare
Övriga intressenter

Kunskaper
Erfarenheter

Lagarbete 
Kontaktgruppen

Bra rutiner

Utredningen startar med ett avtal och
ett första möte i kontaktgruppen

När är utredningen klar?
• När brukarna mår bra?
• När myndighetskraven är uppfyllda?
• När pengarna är slut?

Innemiljöutredare



Felkonstruktion
Fel materialval

Byggslarv
Vanvård

Emissioner från
mikrobiell påväxt

Otillräckliga utspädande luftflöden

Exponering för
luftföroreningar

Individuell 
känslighet

Emissioner från människor, aktiviteter, 
husdjur, föremål, inredning mm 

Förorenad luft via tilluften   
via okontrollerat läckage Dålig 

luftkvalitet

Emissioner från byggnadsmaterial

Innemiljö-
problem

Faktorer som kan bidra till innemiljöproblem

Fukt

1

Andra
miljöfaktorer

Psykosocial
miljö

12

8

7

6

5

4

32

13

9

10

11

Olämpliga tryckförhållanden



Den översiktliga inventeringen
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• Ett första besök

• Intervjua brukare och andra

• Indikerande mätningar

• Besvärs- och byggnadsbeskrivning

Rapportera inte:   - Individuella besvär
- Psykosociala förhållanden

Ta istället hjälp av medicinsk eller psykosocial 
kompetens om det behövs



Beskrivning av besvären och byggnaden

• Besvärsbeskrivning och besvärshistorik
• Vilka besvär?  Ögontorrhet, huvudvärk

• Hur många?    5 av 27

• Var ? Alla arbetar på bottenplanet

• När? Värst måndag fm. Började ett år efter ombyggnad

• Byggnadskonstruktion och byggnadshistorik
• Riskkonstruktion?   Krypgrund

• Ombyggnationer? Fukt-/Vattenskador? Ändrad användning? 
Garaget byggdes om till kontor 2011

• Samband mellan besvär och byggnad?
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Enkät!
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Inventeringen 
avrapporteras
skriftligt enligt mall 

• Alla rubriker måste vara med!

• Ange viktiga data som saknas!

 

Allmänna uppgifter 
 Objektets/Byggnadens namn och adress 
 Uppdragsgivarens namn och kontaktuppgifter 
 Ansvarig innemiljöutredares namn och kontaktuppgifter 
 
Uppdraget 
 Kort beskrivning av problemen  
 Uppdragsformulering (ordagrant) 
 Kontaktgrupp (namn, funktion inom gruppen) 
  
Allmänna data 
 Besvärsbeskrivning och besvärshistorik 
 Byggnadsbeskrivning och byggnadshistorik 
 Eventuella tidigare utredningar som gäller objektet 
 
Noteringar vid ett första besök 
 Besiktningsdatum 
 Lukter 
 Okulära iakttagelser 
 Verksamheter som bedrivs i objektet 
 
Systematisk genomgång av tekniska orsaksfaktorer:  

Fukt i byggnadsmaterial 
Emissioner från mikrobiell påväxt 
Emissioner från byggnadsmaterial 
Emissioner från verksamhet och inredning 
Föroreningar via tilluften 
Föroreningar via okontrollerat inläckage 
Otillräcklig luftväxling 
Andra miljöfaktorer 

 
Sammanfattning av data och innemiljöutredarens bedömning 
 
Förslag till vidare utredning och/eller åtgärder 
 
Daterad underskrift 
 

Anders Lundin

Efter diskussion i kontaktgruppen  
börjar 

den riktiga
innemiljöutredningen!



Luftkvalitet och luftföroreningar
enligt SWESIAQ-modellen
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Luftkvalitet
Inomhusluftens totala förmåga att påverka en brukares hälsa
och välbefinnande, främst genom sitt innehåll av luftföroreningar

Luftföroreningar
Alla typer av ämnen i luften – i partikel- eller gasform –
som försämrar luftkvaliteten

Luftkvalitet går inte att mäta!



Olika riktvärden för samma ämne
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2-etyl-hexanol

• Hygieniskt gränsvärde:   5400 µg/m3

• WHO-riktvärde:    -

• EU-LCI-värde:                  300 µg/m3

• Labbets normalintervall: <3-5 µg/m3 



Forskning om innemiljöns luftföroreningar och ohälsa
TVOC/VOC-koncentrationer är sällan kopplade till ohälsa

- vid normala nivåer inomhus

Luftanalyser vid fukt- och mögelskador (spor- o totalhalter, MVOC,
mögelhundar, DNA-analyser) kan ännu inte tydligt kopplas till ohälsa

Subjektiva mått på fukt- och mögelskador (mögellukt, historia av 
fuktskador, synligt mögel mm) är epidemiologiskt kopplade till flera typer
av ohälsa, bl.a.: luftvägsbesvär, luftvägsinfektioner, astma
(WHO guidelines for indoor air quality: dampness and mould; 2009)

Låga luftflöden kan påverka luftkvalitet och hälsa

Koldioxid: Nivån utomhus är ca 400 ppm men stiger.
En total koncentration av CO2 av ca 1000 ppm motsvarar ca 9 l/s/person
om källan är människor. Högre halter har olika komfort- och ohälsoeffekter:
- Upplevelse av instängd luft (bioeffluenter)
- Sämre skolprestationer, sänkt uppmärksamhet, ökad sjukfrånvaro, sämre sömnkvalitet
- HealthVent: <ca 1500 ppm (>4 l/s per person) föreslagen hälsomotiverad gräns
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SWESIAQ:s råd vid utredning av mikrobiell påväxt i byggnader

- SWESIAQ arbetsgrupp, klar 2014

- Komplettering till SWESIAQ-modellen

- Går igenom olika analysmetoder

Laboratorier som stöder dokumentet:
• ALS Life Sciences, Täby
• anoZona AB, Uppsala
• Botaniska Analysgruppen, Göteborg
• IVL - Svenska Miljöinstitutet, Stockholm
• PK Group, Sundsvall

• SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Byggnadsfysik o innemiljö, Borås
• WSP Jerbol, Stockholm och Mönsterås



Fukt- och mögelskador

• Mikrobiell påväxt på byggnadsmaterial
• Mögel, rötsvampar, aktinomyceter, bakterier, jäst, amöbor etc.
• Uppkommer nästan överallt när det är fuktigt någon vecka
• Även torkad påväxt kan ge hälsoeffekter

• Fuktorsakad kemisk förändring av byggnadsmaterial

• Svårt att skilja mellan mikrobiell påväxt o kemisk förändring



Luftprovtagning och luftanalyser: 

• Svårt att mäta och tolka rätt

• Höga halter säger inget om var en fukt- o mögelskada finns!

• Analysresultatet är ingen garanti - i bästa fall en indikation

• Det viktiga är att hitta källan – var fukt- och mögelskadan finns

• Ofta klarar sig en erfaren innemiljöutredare utan luftprovtagning



Direktmikroskopering

Förordas av arbetsgruppen

• Oförstörande, snabb metod direkt på material

• Konstaterar växt av både döda och levande mikroorganismer 

• Begränsad artbestämning 

• Bedömning av påväxtgrad är något subjektiv

Bild från Aime Must



SWESIAQ-modellen - sammanfattning 
• Stora krav på innemiljöutredaren

• Utgå förutsättningslöst från brukarnas besvär
• Tyvärr ännu ingen auktorisation 

• Kontaktgruppen viktig - Utredningen ett lagarbete
• Full insyn från brukarrepresentanter

• Generell arbetsgång skapar trygghet
• Först inventering, kontaktgruppen inblandad i varje steg

• Förutsättningslös inventering med rapport enligt mall
• Uppdragsgivare och brukare kan kontrollera att inget glömts bort
• Dokumentation lönar sig i längden

• Undersök alla faktorer alltid

• Samspel teknik/medicin
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