
 

 

 

 

  

Nyhetsbrev nr 49           2016-12-16 

160 personer kom till TI:s Inomhusmiljö 2016 och SWESIAQ:s höstmöte  
  

 

Föreläsarna uppifrån vänster: Sofia Johansson, Gunilla Wieslander, Maria Nordberg moderator, Joakim Thunborg, Christian 

Simmons, Lars Ekberg, Maria igen, Johanna Jungevall, Maria Alm, Peter Karlsson, Ulla Aronsson, Niklas Hellstrand, Anna-Sara 

Claesson och Karin Hultman. Referat av dag 2 finns på Slussens.biz´ hemsida (klicka här).  

Atmosfärkemi i inomhusluft  
Atmosfärkemi handlar om omvand-

ling av kemiska  ämnen i luft genom 

kemiska reaktioner. Reaktionernas 

hastighet är beroende av de reage-

rande ämnenas koncentration och 

beskrivs av kinetiska ekvationer där 

hastighetskoefficienten är den beskri-

vande parametern. Sedan 1960-talet har atmosfär-

kemister studerat dessa reaktioner i utomhusluft och 

resultaten finns publicerade i ett stort antal vetenskap-

liga publikationer samt uppsamlade i databaser över 

hastighetskoefficienter och reaktionsprodukter. Atmo-

sfärkemi i utomhusluft förklarar fenomen såsom för-

surning och bildning av fotokemisk smog. 

Omvandling av kemiska ämnen i atmosfären drivs av 

hydroxylradikaler (OH.), nitratradikaler (NO3
.) och 

ozon (O3), s.k. oxidanter. Den viktigaste oxidanten i 

utomhusluft är hydroxylradikalen, vars viktigaste källa 

är fotolys (sönderdelning under ljusets inverkan) av 

ozon. I fotokemiska cykler omvandlar hydroxylradika-

ler flyktiga organiska ämnen till deras syreinnehållan-

de motsvarigheter (derivat), varav de lättflyktiga finns 

i gasform och de mera svårflyktiga bidrar till bildning 

av partiklar – sekundär organisk aerosol. 

Under tidigt 1990-tal blev atmosfärkemin uppmärk-

sammad även för inomhusluft. Principerna för inom-

husluftskemi är desamma som för utomhusluftskemi. 

Däremot finns det några viktiga skillnader avseende 

förutsättningarna för att kemiska reaktioner ska ske i 
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inomhusluft. Halterna av hydroxyl-radikaler är betyd-

ligt lägre inomhus p.g.a. avsaknad av solljus, vilket 

krävs för fotolys av ozon. Dessutom är halterna av or-

ganiska ämnen betydligt högre inomhus än i utomhus-

luft. Slutligen är tiden för de kemiska reaktionerna be-

gränsad genom luftomsättningen i byggnader.  

Ozon kan finnas i tillräckligt höga koncentrationer i 

inomhusluft och dess reaktion med omättade flyktiga 

organiska ämnen såsom terpener (limonen, -pinen) är 

tillräckligt snabb för att mätbara halter av reaktions-

produkter – framförallt ultrafina partiklar – ska kunna 

detekteras innan de försvinner från innemiljön med 

ventilationsluften.  

Kemiska reaktioner i innemiljöer mellan ämnen bund-

na till ytor är ofta av större betydelse än rektionerna för 

samma ämnen i luft. Exempelvis har man studerat re-

aktionen mellan squalen, en naturlig antioxidant som 

finns i mänsklig hud, och ozon (Wells JR m.fl., 2008). 

Det visade sig att sannolikheten är ungefär 20 gånger 

högre för att reaktionen sker på en yta än i luft (i gas-

fas). Produkterna från denna reaktion är syreinnehål-

lande fragment av den ursprungliga squalenen, bl.a. 

aceton, hydroxyaceton, 6-metyl-5-hepten-on (6-

MHO), 4-oxopentanal (4-OPA), glyoxal och geranyl-

aceton. Alla dessa reaktionsprodukter tillhör de ämnen 

som ibland kallas stealth compounds, smygföreningar. 

De kännetecknas av att de är svåra att provta och ana-

lysera. Konventionella tekniker som provtagning på 

adsorbentrör och analys med gaskromatografi/mass-

spektrometri fungerar dåligt, eftersom ämnena är ter-

miskt instabila, de måste oftast derivatiseras (omvand-

las till närbesläktad förening) före kromatografering, 

och går oftast inte att köpa i ren form för kalibrering. 
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Exempel på kemiska strukturer av produkter från reaktionen 

mellan squalen och ozon 

Man vill gärna studera atmosfärkemiska reaktioner 

och kvantifiera deras produkter i ett dynamiskt för-

lopp, det vill säga följa ändringar i koncentrationer 

över tid. Detta är svårt med de traditionella provtag-

ningsteknikerna (pumpad provtagning på adsorbent-

rör) på grund av dålig tidsupplösning. Även i detta fall 

har innemiljöforskare tagit hjälp av tekniker och in-

strumentering som ursprungligen utvecklats för atmo-

sfärkemisk forskning i utomhusluft. Ett exempel är en 

masspektrometer (MS) som använder protoner (H+) i 

en så kallad mjuk joniseringsprocess som inte orsakar 

fragmentering av molekyler.  Denna process kallas för 

proton-transfer reaction (PTR).  Kemiska ämnen de-

tekteras med hjälp av sina molekylvikter. Om mass-

spektrometern använder time-of-flight-teknik med 

mycket hög massupplösning för detektering av jonerna 

är den en mycket exakt metod för identifiering av de 

kemiska ämnena. PTR-MS-tekniken är mycket an-

vändbar för inomhusluftskemi eftersom tidsupplös-

ningen är tillräckligt hög (sekunder) så att det blir möj-

ligt att studera reaktionerna i realtid. Nackdelen är att 

de sofistikerade instrumenten är dyra och stora. 

Atmosfärkemiska omvandlingsprocesser i innemiljö, 

förståelse för den grundläggande kemin som sker i in-

omhusluft, hur den påverkas av byggnadens tekniska 

utformning och funktioner samt inte minst av närvaro 

av människor, har på senare tid fått mycket uppmärk-

samhet. Länge har forskare försökt att hitta samband 

mellan ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa (”sjuka-

hus-besvär”) och närvaro av sådana stabila organiska 

ämnen (VOC-ämnen) som avges till inomhusluft från 

exempelvis byggmaterial, inredning, rengöringspro-

dukter, artiklar för personlig hygien och människor. 

Att studera produkter från atmosfärkemisk omvand-

ling av dessa ämnen och deras koncentrationer kan 

vara ett steg närmare en förståelse av hälsoproblem or-

sakade av inomhusmiljöer. För detta krävs ett multi-

disciplinärt tillvägagångssätt som knyter kompetenser 

och inte minst avancerad utrustning från atmosfär-

kemi, luftkvalitet inomhus och ventilationsstrategier.  

IVL driver för närvarande ett projekt i denna linje, till-

sammans med atmofärkemister från Göteborgs univer-

sitet och ventilationsspecialister från Chalmers och 

Danmarks Tekniska Universitet. Vi kommer att under-

söka halter av omvandlingsprodukter i inomhusluft 

från ämnen förknippade med närvaro av människor 

och ozon intransporterad från utomhusluft samt hur 

dessa halter beror på olika ventilationsscenarier. Dessa 

studier kommer att genomföras både i en simulerad in-

nemiljö i kammare och i realistiska innemiljöer såsom 

en skola och ett kontor.  

Sarka Langer, IVL Svenska Miljöinstitutet och Chal-

mers, Inst. för Bygg- och Miljöteknik, Avd. för Installa-
tionsteknik 
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SWESIAQ:s studentstipendium 
Höstens studentstipendium gick till Karin Lovén vid 

Avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi vid 

Lunds Tekniska högskola. Nedanför presenterar hon 

sitt forskningsområde. Grattis Karin! 

Städsprayer som forskningsfokus 
I Sverige är städare det tionde 

vanligaste yrket med mer än 

70 000 anställda, varav fler än 

75 % är kvinnor. Städpersonal är 

en yrkesgrupp som är utsatt för 

flera arbetsrelaterade riskfaktorer, 

däribland hög belastning på rörel-

seorganen och exponering för ke-

miska produkter. Dokumenterade problem hos städare 

inkluderar smärtor i nacke, skuldror, armbågar och 

händer. Epidemiologiska studier visar dessutom att 

städare har en större risk än andra yrkesgrupper att 

utveckla astma och andra luftvägsproblem.  

Just nu forskar jag på hur användandet av olika städ-

metoder, framförallt användningen av städsprayer, ser 

ut bland de professionella städarna samt hur detta på-

verkar hälsan. Jag studerar dels påverkan på ögon och 

luftvägar, dels den ergonomiska belastningen. Projek-

tet genomförs i samarbete med Avdelningen för ar-

bets- och miljömedicin vid Lunds universitetssjukhus.  

Projektet är uppdelat i några olika delprojekt. En rela-

tivt stor enkätundersökning genomfördes under våren 

2016 bland ca 300 yrkesverksamma städare i södra 

Sverige. Ett syfte var att identifiera hur utbredd spray-

användningen är bland professionella städare, hur 

sprayerna används och vilka produkter som är vanli-

gast. Preliminära resultat från enkätstudien visar att 

omkring 78 % av de medverkande städarna använder 

städsprayer under arbetet och att upp mot hälften av 

dem upplever något symptom under användningen.   

Under hösten och vintern 2016/2017 genomför vi kon-

trollerade humanexponeringsstudier i vårt aerosol-

laboratorium i Lund, dit ett antal yrkesverksamma stä-

dare (de flesta rekryterade från enkätundersökningen) 

får komma och städa ett uppbyggt badrum i vår expo-

neringskammare. Den inkommande luften till kamma-

ren är mycket välkontrollerad och de partiklar och ga-

ser i luften som bildas under användning av olika typer 

av städsprayer och städmetoder mäts kontinuerligt. 

De deltagande städarna kommer till labbet tre gånger. 

Vid varje tillfälle utför de samma städrutin i kammaren 

men med olika städmetoder. Spray, skum och enbart 

förfuktade mikrofiberdukar utgör de tre olika städme-

toderna, dvs. två olika metoder då kemikalier används 

och en helt utan kemikalier. I nära anslutning till ett av 

dessa tillfällen genomförs även ergonomiska mät-

ningar för att mäta den fysiska muskelbelastningen vid 

användning av de olika städmetoderna.  

 

Jag har också gjort en del laboratorietester av de olika 

sprayprodukterna för att bl.a. undersöka hur stor del av 

den vätska som sprayas ut som inte når den avsedda 

ytan utan förblir luftburen och därmed kan andas in av 

användaren. Resultaten visar att upp mot 20 % av vät-

skan inte når den avsedda ytan, mycket beroende på 

vilken typ av sprayflaska som används. Mätningar har 

gjorts av storleksfördelningen för de partiklar som 

bildas vid sprayanvändningen samt hur den luftburna 

sprayen fördelar sig mellan partikel- respektive gasfas. 

Karin Lovén, doktorand vid Avdelningen för ergonomi 

och aerosolteknologi, Lunds tekniska högskola 

 

Varför blir vissa personer sjuka av 
inomhusmiljön och andra inte? 
I ett projekt med stöd av Formas är 

målet att öka förståelsen för varför 

vissa individer utvecklar hälsosym-

tom i vissa byggnader, medan andra 

inte gör det. I stället för att enbart 

mäta kemiska föreningar och för-

söka hitta ett samband mellan halter 

och hälsoeffekter, vill vi även ta 

olika individfaktorer i beaktande.  

Vi vill – utifrån ett individperspektiv och med hjälp av 

nya avancerade, kemiskt analytiska samt multivariata 

statistiska metoder – hitta mönster bland de individfak-

torer (både fysiologiska och psykologiska) som kan 

relateras till såväl hälsoeffekter, som till mönster av 

kemiska ämnen i inomhusluften och till byggnadstek-

niska faktorer. Detta är något som inte gjorts tidigare.  

Mona Hansson städar med spray under en av exponeringarna i 

det uppbyggda badrummet i vår exponeringskammare. 
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Projektet har redan påbörjats och består av flera delar. 

Specialistläkare har bedömt att alla projektdeltagare 

har symtom förenliga med s.k. byggnadsrelaterad 

ohälsa (BO). Vi har börjat med att be individerna ange 

dels i vilka rum/byggnader de får symtom, dels i vilka 

rum/byggnader de inte får symtom. I båda typerna av 

rum/byggnader har sedan stationära mätningar av 

inomhusluften utförts. Individerna har också fått fylla 

i en omfattande enkät med frågor om självrapporterade 

besvär, stress, ångest, depression, oro samt kemikalie-

känslighet. 

Vidare har deras känslig-

het i huden undersökts 

med en ny metod. Den 

innebär att man mäter 

individernas subjektiva 

reaktion på capsaicinlös-

ningar i olika koncentration som appliceras på huden.  

Detta har aldrig gjorts tidigare på personer med BO. 

En subgrupp av försökspersonerna kommer vi att 

undersöka vidare. De kommer att få vistas i båda typer-

na av rum, dvs. rum som ger symtom resp. rum som 

inte ger symtom. Luftexponeringen mäts med person-

burna luftprovtagare. Med blodprov före och efter 

exponeringen undersöks stress- och inflammations-

markörer i blodet. Halterna i blodet jämförs med köns- 

och åldersmatchade kontrollpersoner, dvs. personer 

som inte får besvär i något av rummen. En ytterligare 

fördjupning av försökspersonernas respons på inom-

husmiljöer görs genom att de i en exponeringskam-

mare utsätts för ett irritativt ämne samt för ett doftande 

ämne. Vid båda exponeringarna mäts dels objektivt 

stressreaktioner med bl.a. hjärtfrekvens, andnings-

frekvens och EEG och  dels den subjektiva upplevel-

sen av exponeringen. Olika kognitiva tester sker före 

och efter kammarexponeringarna. 

Projektet löper under 2015-2017 och utvärderingen av 

de första data har påbörjats. I forskargruppen ingår 

personer från Arbets- och miljömedicinska kliniken 

och Hudkliniken vid Norrlands universitetssjukhus 

samt institutionerna för Psykologi och Kemi vid Umeå 

universitet. 

Ingrid Liljelind, projektledare, Arbets- och miljö-

medicinska kliniken, Norrlands universitetssjukhus 

samt Yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet 

SWESIAQ:s nya dokument om ventilations-
utredning och SWESIAQ-modellen på gång  
Åtta medlemmar har lämnat bra synpunkter på doku-

mentet SWESIAQ-modellen. Vi har tagit hänsyn till 

synpunkterna och en slutlig version borde kunna god-

kännas av styrelsen i januari. Redan nu finns en preli-

minär version på hemsidan. Dokumentet ”Råd vid 

utredning av ventilationssystem i byggnader  med 

innemiljöproblem” är också färdigställt. Det kommer 

inom kort att skickas ut på remiss till medlemmarna. 

Sök SWESIAQ:s studentstipendium och 
nominera till Stora inneklimatpriset!  
Nu är det dags att söka SWESIAQ:s studentstipendi-

um! Senast 15 februari vill vi ha din ansökan. Läs mer 

här. Det är också dags att nominera kandidater till 

Stora inneklimatpriset, klicka här och nominera din 

kandidat senast 19 februari. 

På gång inom innemiljöområdet 
17 mars 2017 i Lund 
Heldag om barn och buller - Child and Noise 

Läs mer i Ljudmiljöcentrums nyhetsbrev.  

2-5 juli 2017 i Lublin, Polen 
Healthy Buildings Europe 2017 
En av ISIAQ:s stora konferenser. Läs mer på: 
http://hb2017-europe.org/  

 
Midvinternatt 

Midvinternatten är fuktig och varm, 
Stjärnor i spotlights och ljusorglar glimmar.  
Vill någon sova, en natt fylld av larm? 
Är mysljusen tända mot mörkrets timmar? 

 

Husmus i sommarhus långt ifrån stan, 
Med komfort i madrasser nu redan van. 
Mossa och alger växer på taken, 
Även mögelsvampen är vaken. 

 

GOD JUL o GOTT NYTT ÅR! 

önskar SWESIAQ:s styrelse 

 

 

 

Om du vill avbryta din prenumeration på nyhetsbrevet: Skriv till nyhetsbrevet@swesiaq.se 
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