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Detta nyhetsbrev: 
 Legionellaportalen 

 Problem även med nya heltäckningsmattor 

 Att välja rätt luftrenare 

 SWESIAQ debatt – Mats Johansson tycker 

till om SWESIAQ och SWESIAQ-modellen. 

 På gång inom innemiljöområdet 

 

Legionellaportalen  

Åtta personer smittades sommaren 2017 av luftburen 

legionella efter att bakterier spridits från ett kylsystem 

på ett tak i Kista. Av dessa dog fyra personer. Legio-

nellabakterier i inomhusluften kan alltså vara ett myc-

ket allvarligt hälsoproblem. För att motverka framtida 

legionellautbrott har Installatörsföretagen och Säker 

Vatten tagit fram en hemsida – http://www.stoppalegio-

nella.se/. Där får man råd om vad som är viktigt vid bl.a. 

installation och drift för att undvika legionellatillväxt.  

I den kartläggning, Allergi i skola och förskola, som 

Socialstyrelsen gjorde 2013 konstateras: Det var mer 

damm och allergener per ytenhet i textila heltäckningsmattor än 

på hårda golv och dammet från heltäckningsmattor var mer bio-

logiskt aktivt än damm från hårda golv. I Folkhälsomyndig-

hetens allmänna råd om städning i skolor mm (FoHMS 

2014:19) står att vid planering bör man: ”använda mattor 

… så sparsamt som möjligt”. På hemsidan ger myndigheten 

sin syn på textila mattor/golv i skolor: Textila mattor och 

textila golv bör generellt undvikas i skollokaler då de samlar damm 

och allergen som kan innebära att elever med astma och allergi 

mår sämre. 

Under senare år hävdar mattleverantörerna att man ta-

git fram textila golv med nya konstruktioner som sam-

lar mindre smuts och är enklare att hålla rena än de äld-

re typerna. Därför har en forskargrupp vid norska folk-

hälsomyndigheter gjort en litteraturgenomgång av se-

nare tids studier av hälsoeffekter av textila golv. Re-

sultatet publicerades först i den norska tidskriften Al-

lergi i Praxis 2016. En svensk översättning – Textila golv, 

inomhusmiljö och hälsoeffekter finns i pdf-format på Astma- 

och allergiförbundets hemsida. I sammanfattningen 

kan man bl.a. läsa: Vi har inte hittat någon expertgranskad 

dokumentation för att moderna textila golv nu är oproblematiska 
för innemiljön. Däremot indikerar litteraturen att användning av 
mattor kan kopplas till en ökad risk för oönskade hälsoresultat i 
form av astma, allergi och inflammatoriska responser. Vi har inte 
tillräcklig kunskap för att kvantifiera risken. 

Artikeln har också publicerats vetenskapligt i år: Do car-

pets Impair Indoor Air Quality and Cause Adverse Health Out-
comes: A Review.   

Marie-Louise Luther, Astma- och Allergiforbundet 

Alla läsare är välkomna att skicka ett bidrag till Nyhetsbrevet! Länkar att klicka på är understrukna i nyhetsbrevet. 

Ansvarig utgivare är SWESIAQ:s styrelse. Redaktör är Anders Lundin. Besök vår hemsida www.swesiaq.se ! 

  

Innemiljö är ett komplext område. Vilka 

uppgifter en förening som SWESIAQ ska ha är 

långt ifrån självklart och vi tycker det är viktigt 

med debatter i vårt nyhetsbrev.  

Hela Mats´ text bifogas nyhetsbrevet som ett 

separat dokument. Läs och kommentera! 

BRÅTTOM! 

14 november ordnar ISIAQ online-webinar om 

standards när det gäller kemiska föroreningar. 

16 november är sista datum för anmälan till 

Boverkets workshop vid Arlanda. 

20 november arrangerar TIAB och SWESIAQ 

innemiljökonferens. Hör av dig till 

maria.alm@lf.goteborg.se om du vill gå ut och 

äta och träffa SWESIAQ-vänner på kvällen! 
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Att välja rätt luftrenare 
Det här inlägget är en uppföljning till artikeln om 

EPA:s genomgång av luftrenare i förra nyhetsbrevet: 

Residential Air Cleaners - A Technical Summary. 

En portabel luftrenare kan ibland 

ge bättre luftkvalitet när man inte 

kan eliminera själva luftföro-

reningskällan. Den kan användas 

tillfälligt i avvaktan på byggnads-

teknisk sanering eller vara en mer 

permanent lösning för särskilt kän-

sliga personer, t.ex. under pollensäsongen. Luftrenarna 

sätter också fart på luften – lufttemperaturen och hal-

terna av luftföroreningar fördelas mer jämnt inom rum-

met. Halterna av svävande damm sjunker så att rum-

met blir mer lättstädat.  

Men valet av luftrenare inte självklart. Försäljarnas 

kunskaper är inte alltid tillräckliga och broschyrer ger 

inte alltid tillräcklig information. Som EPA skriver är 

luftrenarna bäst på att filtrera bort partiklar medan 

effekterna av gasrening är mer tveksamma. Men det 

finns flera typer av partiklar och alla renas inte lika 

effektivt av en viss luftrenare. I specifikationerna kan 

t.ex. anges reningsgraden för damm, pollen och rök, 

dvs. ultrafina partiklar (cancerogena ämnen i gasform 

renas inte). Man bör naturligtvis helst veta vilken typ 

av luftförorening som luftrenaren ska filtrera bort. Då 

blir nästa fråga: Hur låg måste luftkoncentrationen 

vara för att jag ska må bra? De flesta konsumenter har 

nog inga bra svar på de här frågorna – särskilt inte den 

sista – och inköp av luftrenare blir alltid lite av en 

chansning.  

Men branschen har en tumregel: En bra luftrenare ska 

sänka koncentrationen av den luftförorening som den 

är avsedd för med 80 % (en femtedel av ursprungskon-

centration). Därför anger man (i bästa fall) det som 

kallas Clean Air Delivery Rate, dvs. luftflödet genom 

luftrenaren multiplicerat med reningsgraden för den 

aktuella luftföroreningen. Luftrenarens CADR-värde 

bör – för att reducera med 80 % – vara minst fyra gång-

er högre än det normala luftflödet genom det rum där 

luftrenaren placeras – se faktarutan. Ett problem är att 

en genomsnittlig konsument inte känner till rummets 

normala luftflöde. Det bästa skulle naturligtvis vara om 

konsumenten kunde mäta luftflödet eller att ta fram det 

med hjälp av ventilationsritningar och OVK-protokoll. 

Men branschen utgår från att konsumenten inte klarar 

detta och har därför gjort en förenkling/schablon som 

kan bli missvisande och som man bör känna till.  

Branschen utgår från en bostad med takhöjd 2,4 m och 

ventilerad enligt normerna, dvs. 0,35 l/s/m2 golvyta. 

Branschen anger – istället för luftflödet – den golvyta 

som luftflödet motsvarar. Om luftrenaren anges vara 

avsedd för ett rum på högst 40 m2, betyder detta att den 

är avsedd för bostadsrum med ett normenligt luftflöde 

på högst 40*0,35 l/s = 14 l/s = ca 50 m3/h, dvs. med 

CADR-flödet 4*50 = 200 m3/h. ”Avsedd för 40 m2” 

innebär egentligen att CADR-flödet är ca 200 m3/h! 

Astma- och Allergiförbundet låter testa 

luftrenare med hjälp av det oberoende 

forskningsinstitutet RISE. De luftren-

are som uppfyller ställda krav får förses 

med Svalanmärket. I sin rekommendation anger man – 

istället för lämplig golvyta – en lämplig (högsta) rums-

volym. Man utgår då från att rummet uppfyller Folk-

hälsomyndighetens luftomsättningskrav 0,5 oms/h. 

Om t.ex. luftrenaren rekommenderas för en rumsvo-

lym på upp till 100 m3, betyder det i praktiken ett rum 

med ett högsta luftflöde på: 0,5*100 = 50 m3/h. Det 

innebär i sin tur att testningen har visat att luftrenaren 

kan leverera CADR-flödet 4*50 = 200 m3/h. 

 

Det är viktigt att luftrenaren är tyst, särskilt om den står 

i ett sovrum. Astma- och Allergiförbundet ställer som 

krav att vid angiven rumsvolym (dvs. CADR) ska ljud-

nivån inte överstiga 37 dBA men bör helst vara lägre, 

under 30 dBA. Ofta har luftrenarna flera hastigheter 

och då anges det hastighetsläge och rumsvolym (dvs. 

CADR) som ger högst 37 dBA. Om en luftrenare är 

försedd med Svalanmärket, ska det i försäljarens infor-

mationsmaterial vara tydligt angivet villkoren för Ast-

ma- och Allergiförbundets rekommendation. Kontakta 

annars Astma- och Allergiförbundet! 

Schablonen att välja luftrenare utifrån rumsyta eller 

rumsvolym fungerar bara för bostäder med ventilation 

Dimensionering av luftrenare för ett visst rum 
Vi antar att varje sekund avges (emitteras) m [µg/s] av det 
ämne vi vill eliminera från någon plats i rummet. Vi antar ett 
luftflöde genom rummet på Q [l/s]. Om tilluften till rummet är 
”ren” (gäller t.ex. inte om det handlar om pollen och ofiltrerad 
uteluft) kommer den hela tiden att späda ut luftföroreningen. 
Om det är bra omblandning av rumsluften är det lätt att be-
räkna koncentrationen C0 av ämnet i rummet: C0 = m/Q [µg/l].  

Om vi kompletterar med en luftrenare kommer det utspädan-
de/renande luftflödet att ökas till Q + QCADR där QCADR är Clean 
Air Delivery Rate. Den nya luftföroreningskoncentrationen C i 
rummet blir då: C = m/(Q + QCADR) [µg/l]. Emissionen m är ju 
oförändrad med resp. utan luftrenare. Enligt den första for-
meln är m = C0*Q, vilket kan sättas in i den andra formeln: 

C = C0*Q /(Q + QCADR)   dvs.   C0/C = 1 + QCADR/Q 

Med hjälp av formeln kan man beräkna hur mycket luftrena-
ren sänker luftkoncentrationen jämfört med tidigare. Tum-
regeln kräver en rejäl sänkning till en femtedel, dvs. C0/C = 5. 
QCADR bör enligt formeln vara minst fyra gånger större än Q.  

OBS1: Om föroreningen kommer via tilluften, t.ex. pollen, bi-
drar den normala ventilationen inte alls till att rena luften. 
Om QCADR är fyra gånger större än Q kommer koncentration-
en i så fall att bara sänkas till en fjärdedel.  
OBS2: Om QCADR anges i cfm gäller: 1 cfm = ca 1,7 m3/h. 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2018-07/documents/residential_air_cleaners_-_a_technical_summary_3rd_edition.pdf
https://astmaoallergiforbundet.se/vart-arbete/rekommenderade-produkter/


enligt gällande föreskrifter. Ofta är ventilationen säm-

re än vad som föreskrivs. Då blir effekten av luftrena-

ren bättre än förväntat! För arbetslokaler, t.ex. kontor, 

förskolor, skolor är det tvärtom. Arbetsmiljöföreskrif-

terna kräver nämligen högre luftflöden än för bostäder: 

förutom 0,35 l/s/m2, krävs ett tillägg på 7 l/s för varje 

person ska vistas i rummet. Det krävs alltså högre 

CADR-flöde och luftrenaren måste dimensioneras uti-

från rummets verkliga normala luftflöde. 

Att köpa en luftrenare som sägs avsedd för storleken 

på det rum man vistas i är ingen garanti för bra luftkva-

litet. Men chansen för att luftrenaren verkligen ska för-

bättra luftkvaliteten ökar om man känner till rummets 

normala luftflöde, sedan väljer en tyst luftrenare med 

minst 4 gånger högre CADR-flöde och som är testad 

och rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet! 

Tack Lars Kyrklund (teknisk konsult åt Astma- och 

Allergiförbundet) för bra diskussion och synpunkter! 

Anders Lundin 

 

  

SWESIAQ debatt 
SWESIAQ-modellen i praktiken 
Detta är en kort introduktion till en mera ingående 

artikel som bifogas detta nyhetsbrev. 

I Nyhetsbrev nr 62 lyfts fram en artikel från CHIE i 

Lund. Här diskuteras samverkan mellan olika faktorer 

i inomhusmiljön och de potentiella risker som finns om 

man missar det holistiska perspektivet. Inomhusmiljön 

måste ses som ett dynamiskt, komplext system med 

många typer av växelverkan. För att undersöka inom-

husmiljön krävs därför holistiskt, tvärvetenskapligt 

perspektiv. Alltså ett systemperspektiv. Med en kom-

bination av akademisk kunskapsgenerering och prak-

tisk tillämpning utifrån uttalade syften och mål. 

 

Utifrån antagandet att människor, byggnader och 

inomhusmiljöer utgör ”dynamiska, komplexa” system 

och att kunskaper om dessa system kräver ett ”holis-

tiskt perspektiv” (helhetsperspektiv) ställs krav på de 

aktörer som ska bedöma och ta fram eventuella åtgär-

der. Till stöd härför kan det behövas systematiska och 

professionellt genomförda utredningar. Här kan 

SWESIAQ ha en roll och uppgift. 

Framtagningen av SWESIAQ-modellen är en bra bör-

jan härvidlag. Men framtagning av ett dokument är inte 

nog, modellen måste också användas. Vilka är hindren 

för tillämpningar? Vilka målgrupper (aktörer) är aktu-

ella i sammanhanget? Hur får aktörerna kännedom om 

SWESIAQ’s dokument? Kan de olika målgrupperna 

förstå och ta till sig innehållet? Hur ser systemdyna-

miken ut? Vem förändrar och uppdaterar? Var finns 

formella ansvar och kompetenser? Hur ser verklighet-

en ut när det gäller ansvar och kompetens? Hur under-

stödjer man önskvärda drivkrafter/incitament och hur 

hindrar man oseriösa/icke-kompetenta aktörer att ta 

marknaden från seriösa aktörer? Hur få regelverk och 

regelverkstillsyn att bli relevanta och effektiva med 

avseende på vad man vill uppnå? Hur får man ett sys-

temkoncept att fungera utifrån den verklighet som fak-

tiskt råder? 

SWESIAQ’s medlemmar lever och verkar i den verk-

lighet som råder och SWESIAQ är en unik plattform 

utifrån vilken verkligheten kan påverkas i positiv kon-

struktiv riktning. Denna möjlighet bör nyttjas. 

Mina funderingar inleder jag med att titta på de centra-

la aktörerna. 

 

Dessa aktörer har olika förutsättningar och perspektiv 

på inomhusmiljöfrågorna. Det är en bra utgångspunkt 

för diskussionerna och som jag närmare utvecklar. 

En kritisk systemkomponent är tillsynen över miljöbal-

ken (MB). Den kommunala myndigheten ska utöver 

tillsyn också vara kompetent att ”genom rådgivning 

och information skapa förutsättningar för att MB’s än-

damål ska kunna tillgodogöras”. SNV skriver i sin 

uppföljning av kommunernas tillsyn över MB (2018) 

bl.a. följande: ”Vilken kompetens som krävs för att ar-

beta med miljöbalkstillsyn är dock inte specificerat. 

Karriärvägarna för yrkesverksamma inom tillsynen är 

dessutom otydliga och det finns inte beskrivet vilken 

kompetens som behövs för att kunna utvecklas inom 

yrket”. Kompetensen hos myndighetens personal är en 

mailto:Anders.b.lundin@bredband.net


kritisk systemfaktor vad avser insatser för bättre inom-

husmiljö. Söker man på Internet samband mellan 

SWESIAQ-modellen och tillsynen så indikerar resul-

tatet att modellen knappast har den status hos inspek-

törerna som modellen förtjänar. Läs mer om detta. 

När det gäller SWESIAQ-dokumenten finns det natur-

ligtvis alltid synpunkter. Jag har synpunkter på vad 

man skriver om utredningar vid självdragsventilation. 

Här finner jag att betydande ändringar bör vidtas. En-

kel teknik behöver inte betyda enkel hantering, i det 

här fallet tvärtom. 

Jag tar också upp beställarproblematiken och pekar 

särskilt på den komplikation som bostadsföreningar ut-

gör. Styrelserna består av ”vanligt folk” som oftast har 

noll koll på ventilation och inomhusmiljöproblem men 

som tror sig kunna göra adekvata beställningar. Hur 

lekmän ska kunna handla upp komplexa tjänster och 

veta att den de har kontakt med verkligen motsvarar 

den kompetens som krävs, är ett problem som bör upp-

märksammas mer än nu i systembilden. 

Detta och mycket mer finns att läsa i mitt bidrag. 

Mats Johansson, civ.ing. kemi / yrkeshygieniker 

 

På gång inom innemiljöområdet 

14 november ISIAQ-webinar 
Standards and Regulations Influencing Indoor Chemical Pollutants 
in Europe and North America 

Detta är ett kostnadsfritt online-webinar – ingen för-

handsanmälan! Två 20-minuters presentationer. 

Klicka här  

20-21 november i Stockholm  
Inomhusmiljö  

Teknologisk Instituts konferens i samarrangemang 

med SWESIAQ. 15 % rabatt för SWESIAQ-medlem-

mar. Läs mer och anmäl dig: Inomhusmiljö 2018. 

29 november: EPA-webinar  
Examining the Evidence: How School Buildings Influence Student 
Health, Thinking and Performance 
USA:s miljöskyddsmyndighet ordnar ett kostnadsfritt 

webinar. Läs mer och anmäl dig på: EPA:s hemsida för 

innemiljö i skolor. 

5 december i Arlanda, Stockholm 
Workshop om inomhusmiljö i skolor och förskolor 

Workshopen ordnas som ett led i Boverkets rege-

ringsuppdrag för en god inomhusmiljö. Läs mer och 

anmäl dig senast 16 november på Boverkets hemsida.  

18-19 mars i Stockholm 
Nationell konferens om inomhusmiljön i våra bostäder, skolor och 
andra lokaler 

Ability Partner arrangerar, mer info kommer. 

27-28 mars 2019 i Borås 
SWESIAQ:s konferens och årsmöte 

Vi planerar en lite större satsning i samarbete med 

Borås högskola och RISE, håll ögonen öppna i 

kommande nyhetsbrev! 

18-22 augusti 2019 i Kaunas, Litauen 
The built, natural, and social environments: Impacts on exposures, 
health and well-being 

Vetenskaplig konferens som samarrangeras av ISIAQ 

och International Societies of Exposure Science, ISES. 

Läs mer: http://isesisiaq2019.org/  

 

 

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

 

Vi vill ha mer debatt i nyhetsbrevet.  

Läs Mats´ hela text som bifogas! 

Är du nöjd med reglerna för innemiljön? 

Hur bör vår förening SWESIAQ fungera? 

Vad tycker du om SWESIAQ-modellen? 

Skriv ner dina tankar! 

Skicka in till nyhetsbrevet@swesiaq.se ! 
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