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Bakgrund och syfte
De senaste åren har det varit mycket diskussioner och funde
ringar kring vad som utgör en god lärmiljö och hur elever 
kan ges bästa möjliga förutsättningar för att tillgodogöra sig 
kunskap och utveckla sin kreativitet och samarbetsförmåga.

Även om ämnet redan har undersökts ur olika akademiska 
perspektiv är en aspekt fortfarande relativt outforskad. 
Intres sant nog är denna aspekt en av de mest grundläggande, 
nämligen luften som vi andas.

Syftet med denna studie är sålunda att belysa vilken roll luft
kvaliteten har för att skapa goda lärmiljöer (med särskilt fokus 
på grundskolans högstadium). 

Studiedesign och respondenter 
Studien bestod av fyra huvudkomponenter som genomfördes 
under vintern 2020 och våren 2021: 
■ En serie kvalitativa intervjuer med elever i årskurs 8 (14 år),  

lärare för klasser i årskurs 8 och skolledare på en skola 
med klasser i årskurs 8 (samtliga studerade/arbetade på 
Enskede skola i Stockholm). 

■ En landsomfattande kvantitativ undersökning med föräldrar 
till elever i årskurs 8, lärare för klasser i årskurs 8 och skol
leda re vid skolor med klasser i årskurs 8 (sammanlagt  
300 res pondenter över hela Sverige).

■ Tre kvalitativa expertintervjuer (se nedan).

Inledning

■ Ett tekniskt luftkvalitetstest utfört på Enskede skola i 
Stockholm.   

Studien är genomförd av Augur, en oberoende insiktsbyrå 
specialiserade på research, analys, strategi och innovation. 
Augur genomför projekt inom en mängd olika kategorier och 
branscher, både i Sverige och internationellt (augur.se).

Experter 
Som en del av studien hade vi tillgång till tre mycket kunniga 
experter, var och en framstående inom sitt respektive område: 

Anna-Sara Claeson  
Docent i psykologi vid Umeå Universitet med bakgrund inom 
kemi och med primärt fokus på tvärvetenskaplig forskning kring 
kemisk exponering och byggnadsrelaterad ohälsa.

Katarina Gospic 
Läkare och fil.dr. i neurovetenskap och grundare av Brainbow 
Labs, som via innovationer, böcker och föreläsningar ökar 
all mänhetens medvetenhet om vår hjärna och hur vi kan sam
existera med modern teknologi.

Malin Valsö  
Psykolog, författare och vd för Elevhälsokonsulterna, ett 
företag som hjälper skolor, kommuner och andra organisa
tioner att förbättra sina lärmiljöer.  
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”Det första och det sista vi gör som människor  
är att andas.” 
Katarina Gospic, läkare och fil.dr.

Vi härstammar från frisk luft
Under människans tidiga historia levde vi våra liv i naturen. 
Föreställningen att vårt urtillstånd är att leva utomhus – ute  
i friska luften – är djupt rotad i vårt kollektiva medvetande. 

Men genom årtusendena har vår levnadsmiljö utvecklats.  
Vi har skapat allt mer avancerade boplatser och människors 
liv har rört sig från öppna fält, djupa skogar, höga berg och 
vindpinade kustremsor – till inomhuslandskapet. 

Trots att människans boplatser ser helt annorlunda ut jämfört 
med tidigare finns det fortfarande en föreställning att våra 
krop par främst är lämpade för ett liv ute i naturen med en 
till synes oändlig tillgång till frisk luft. Även om inomhusmiljön 
har varit vårt huvudsakliga hem under århundraden uppfattas 
den som en mindre naturlig plats att leva på – åtminstone vad 
gäller luften som vi andas. 

Ren luft jämställs med frisk luft
Ren luft förknippas starkt med den luft vi andas i skogen eller 
ute i skärgården. De flesta respondenterna, såväl elever som 

Prolog: Vi är luften som vi andas  



”Det är lättare att 
tänka när man är 

omgiven av ren luft. 
Jag tänker mer när 

jag är utomhus.” 
Elev, 14
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skolpersonal, jämställer ren luft med frisk luft – den luft de 
andas in i miljöer där det finns många träd eller en större 
vattenyta. 

”Luften är friskare utomhus, den kommer direkt från 
naturen. Du vet när man varit ute och gått i skogen 
så känner man sig så frisk och kry när man kommer 
till baka. När man har varit på sitt rum hela dagen med 
stängda fönster mår man inte lika bra.” 
Elev, 14

På frågan vad som håller bättre kvalitet – inom eller utom
hus luft – svarar över 80 % av respondenterna i under sök nin
gen utomhusluft. I intervjuerna ger elever och skolpersonal 
flera exempel på hur det gynnar både den kognitiva förmågan 
och välbefinnandet att vara ute i friska luften.  

Vissa upplever också svalare luft som renare och hävdar att 
luften är renare när kylan biter i kinden på vintern. 

Det är tydligt att luftens renhet förknippas med det samman
hang i vilket vi andas den – men också hur den luktar och hur 
den känns mot huden.

Oavsett var vi tror oss hitta den ses ren luft som central för 
vår kognitiva förmåga, vår hälsa och vårt välbefinnande.

Det finns definitioner av luftkvalitet som bottnar i ett veten
skapligt synsätt. Katarina Gospic, som är läkare och fil.dr. 
i kog nitiv neurovetenskap, nämner en definition från Världs
hälsoorganisationen: 

”Jag skulle förenklat definiera dålig luftkvalitet som 
mängden farliga partiklar i luften.” 
Katarina Gospic, läkare och fil.dr.

Intressant nog finns det i båda fallen ett nära samband mel lan 
ren luft och hälsa. Även om det råder en vanlig miss upp fatt
ning om detta samband, som vi beskriver i senare kapitel, 
finns det en allmän uppfattning att vi påverkas kraftigt av 
luften som vi andas.
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”Om vi skulle ha lektioner utomhus skulle vi må bättre”
Elev, 14

Bra luftkvalitet är en förutsättning  
för en god lärmiljö
Det finns ett talesätt som säger att ”först måste vi lära oss 
att läsa, sedan måste vi läsa för att lära”. Om lärmöjligheterna 
för sämras – vilket de gör av dålig luftkvalitet – finns det en risk 
att elevernas framtida utbildningsmässiga och yrkesmässiga 
möj ligheter begränsas.

Skolor ska erbjuda en säker, hälsosam, produktiv och behaglig 
miljö för elever och personal. God luftkvalitet är central 
för en bra inlärningsmiljö, men att säkerställa sådan är inte 
alltid enkelt. Enligt Sinphonie, Schools Indoor Pollution and 
Health: Observatory Network i Europa, är dålig luftkvalitet ett 
problem i de flesta skolor.

I de kommande kapitel kommer vi att beskriva hur dålig luft  
kvalitet i skolor signifikant påverkar både elever och skol
per sonal. Dålig luft gör det svårare för eleverna att lära sig 
och för lärare att lära ut. Vissa av effekterna upplevs tydligt, 
medan andra förblir obemärkta – åtminstone inledningsvis. 

Luftkvaliteten i svenska skolor är ett problem 
Som bakgrund till insikterna nedan kan vi konstatera att luft
kvalitet inomhus är ett problem i svenska skolor. Detta faktum 
har uppmärksammats av myndigheter såsom Folkhälsomyn dig     
heten och Arbetsmiljöverket. I en studie från 2015 slår Folk  
hälso myndigheten fast att luftkvaliteten i 15 % av de svenska 
skolorna är så dålig att den kan påverka elevernas hälsa negativt. 

Andra organisationer och fackförbund, till exempel Svensk 
Ventilation, Astma och allergiförbundet och Lärarförbundet, 
arbetar aktivt för att öka medvetenheten om problemen och 
uppmuntra politiker och myndigheter att hantera frågan på ett 
effektivare sätt.  
 
Ett test* som nyligen utfördes i tre olika klassrum i en förorts
skola i Stockholm visar att mängden farliga partiklar ligger klart 
över Världshälsoorganisationens rekommendationer för säker 
luftkvalitet. Enligt dessa rekommendationer är inomhusluft 
med partikelföroreningar över 15 µg/m³ ohälsosam att andas. 
Luftproverna i testet visar att luften i klassrummen innehöll  
5–6 gånger högre värde än WHO:s riktlinjer per dygn (2021)  
för fina partiklar, 2,5 µg/m³.  
* Testet utfördes av Blueairs experter i februari 2021 i Enskede, Stockholm. 

Luftkvalitet i lärmiljöer 
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Elever och lärare upplever trötthet
Både elever och lärare beskriver att de vanligen blir allt tröt
t  are under dagen, och uppger att de är betydligt mindre 
uppmärksamma och klartänkta under eftermiddagen. Det 
finns en förståelse för att tröttheten kan bero på flera olika 
faktorer, men de menar att luftkvaliteten inomhus är en av 
dessa faktorer. Vissa går så långt att de säger att de faktiskt 
kan märka hur luften förändras och att de fysiskt känner 
luftkvaliteten sjunka mot slutet av dagen.

”Jag blir tröttare och slöare mot slutet av skoldagen.”
Elev, 14

Ett antal elever förknippar uttryckligen sina trötthetskänslor 
med att luftkvaliteten försämras under dagens lopp. De be
skriver att luften i klassrummen känns allt mer instängd och 
”använd” – använd i bemärkelsen att elever och lärare har 
andats in och ut samma luft under en längre tid. Vissa påpekar 
att det är särskilt tydligt i mindre rum (till exempel klassrum) 
då luften i större rum inte känns använd i samma utsträckning.

På frågan om kortsiktiga effekter av dålig luftkvalitet svarar 
nästan alla respondenter i undersökningen – såväl föräldrar 
som lärare och skolledare – att trötthet är en sådan effekt. 

Lärare pekar också på luftkvaliteten när de beskriver sina 
trött hetskänslor, men deras erfarenheter är i högre utsträck
ning kopplade till konsekvenserna i klassrummet – det vill säga 
hur lärmiljön påverkas (se nedan).

Det bör noteras att den trötthet som lärare upplever också 
kan visa sig i andra sammanhang under arbetsdagen. En 
skol ledare nämner att när veckans lärarmöte flyttades från 
klockan 16 till klockan 8 på morgonen blev lärarna märkbart 
mer aktiva, engagerade och produktiva under mötena. Luft
kvaliteten, som uppfattas som bättre på morgonen, anses vara 
en viktig anledning till det.   

Eleverna märker att lärförmågan försämras
Eleverna upplever att deras förmåga att lära sig försämras 
när de blir tröttare. Vissa elever påpekar också att det blir 
stökigare och mer oväsen i klassrummet ju tröttare de blir. 
 

”När jag är i klassrummet och känner mig trött är det 
mycket svårare att komma igång med uppgifter. Jag blir 
lättare irriterad och ger oftare upp när något är svårt.”
Elev, 14

De medger att den självkontroll de normalt kan uppbåda 
för svagas när de blir trötta, vilket leder till mer prat och rast
löshet. Det gör i sin tur det svårare för alla i klassrummet att 
koncentrera sig, lyssna och göra sina uppgifter. 

 

Trötthet hos elever

Trötthet hos lärare

0 20 40 60 80 100

 95%

94%
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Lärare upplever utmaningar i undervisningen
Lärare beskriver att en god relation mellan lärare och elev är 
grundläggande inom pedagogik, och att lärare behöver skapa 
starka band med sina elever för att kunna förmedla kunskap 
och förståelse. Vissa menar att nyckeln till en framgångsrik 
undervisning också är den största utmaningen: att inspirera 
och motivera eleverna. 

De menar vidare att en förutsättning för att kunna skapa en 
god grund för lärande är att elever (och lärare) mår bra och 
är pigga. Om inte sådan finns, blir det svårare att motivera, 
inspirera och etablera en bra relation till eleverna.

Lärare är införstådda med att elevernas uppmärksamhets 
och koncentrationsförmåga är begränsad och att dålig luft 
kvalitet kan försämra den. I takt med att luftkvaliteten för
sämras under dagen upplever lärare att det blir allt mer 
utmanande att undervisa.

Deras erfarenheter stämmer väl överens med resultat från 
en studie som Blueair har genomfört i Storbritannien, där 
en överväldigande majoritet av lärarna uttrycker att bra luft
kvalitet förbättrar elevernas lär och koncentrations förmåga.
 
Föräldrar oroar sig över skolornas luftkvalitet
Det är i allmänhet inte ovanligt att föräldrar uttrycker oro för 
sina barns välbefinnande i skolan. 

”Vi hör av föräldrar som är oroliga över att deras  
barn måste vara i skolbyggnader som kan vara dåliga  
för dem.”
Sofia Stenberg, rektor

När de tillfrågas om luftkvaliteten i sina barns skola anser 
endast var fjärde förälder i undersökningen att luftkvaliteten 
är bra. 

Hur skulle du bedöma luftkvaliteten i ditt barns skola på 
en skala från 1 till 10?

 

Samtidigt visar undersökningen att en tredjedel av föräldrarna 
anser att dålig luftkvalitet har en större negativ effekt på 
koncentration och lärande än allmänt stök i klassrummet. 
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Vilket av följande tror du har störst negativ effekt på 
elevernas koncentration och lärande?
 

Resultatet visar att luftkvalitet är något som föräldrar oroar 
sig över. Tittar vi närmare på svaren ser vi en intressant upp
delning: 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Liv och rörelse i rummet
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Störande moment
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Av de föräldrar som anser att luftkvaliteten i barnets skola 
är bra (8 eller högre på en 10gradig skala) tror endast 11 % 
att luftkvaliteten har störst negativ effekt på barnets kon
centrations och lärförmåga i klassrummet. För de för äldrar 
som bedömer att skolans luftkvalitet är dålig eller genom
snittlig (7 eller lägre) uttrycker däremot 42 % denna åsikt. 

Oron över effekterna av dålig luftkvalitet i skolor tycks gå  
hand i hand med bedömningen av luftkvaliteten i barnets 
skola. Föräldrar som uppfattar att luftkvaliteten i barnets  
skola är bra är också mer benägna att bedöma barnets 
lärmiljö positivt. 

Hur tror du att ditt barn upplever det i klassrummet?

Som figuren ovan visar är de föräldrar som anser att luftkvali
teten är bra också mer benägna att säga att deras barn har en 
mer positiv upplevelse av klassrummet och en bättre lärmiljö. 

(Det ska noteras att denna figur baseras på ett relativt lågt antal respondenter: gruppen 
som anser att luftkvaliteten är bra består bara av 27 föräldrar, vilket innebär att dessa 
fynd bör ses som en indikation på ett mönster. Notera också att mönstret kan förklaras 
på flera sätt – exempelvis kan skolor med bättre ekonomi ha råd med bättre lärare 
och bättre luftkvalitet. Fynden bevisar således inte att luftkvalitet är den huvudsakliga 
orsaken till skillnaden.)  

Elever rör på sig för att motverka symptom 
på dålig luftkvalitet 
Lärare beskriver att lektioner i större utsträckning är utfor
ma de att få eleverna att röra på sig och minska tiden de sitter 
still. Det förekommer generellt fler aktiviteter där eleverna 
får förflytta sig i klassrummet, både av allmänna hälsoskäl och 
för att behålla uppmärksamhetsnivån. Det finns till exem pel 
övningar där elever flyttar mellan olika stationer i klass
rummet och besvarar olika frågor vid varje station.  

Malin Valsö påpekar att det ger viktiga fördelar att röra sig 
i klassrummet. I sin bok Fysisk lärmiljö (skriven tillsammans 
med Frida Malmgren, 2019) betonar hon att långa perioder av 
stillasittande framkallar trötthet. Genom att röra på sig och 
vara fysiskt aktiv får kroppen mer syre, hjärnan blir piggare 
och koncentrationsförmågan ökar. Även om fysiska aktiviteter 
utomhus – i syremättad luft och dagsljus – är effektivare har 
det också positiva effekter på lärförmågan att ställa sig upp 
och då och då göra fysiska övningar i klassrummet. 

Pigg

Föräldrar som skattar luftkvaliteten som god (8–10)

Föräldrar som skattar luftkvaliteten som lägre (7–1)
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”Med fler elever på samma 
utrymme förbrukas mer syre och 
mer damm rörs upp. När eleverna 

rör sig flyger dammet upp och 
partiklar sätts i rörelse.”

Malin Valsö, psykolog
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Även om det innebär flera fördelar pekar också Malin Valsö på 
en nackdel med att röra sig i klassrummet. Ventila tions syste
men i klassrummen är ofta dimensionerade för aktiviteter 
där eleverna är relativt stillasittande i sina bänkar. Vid ökade 
fysiska aktiviteter i klassrummet klarar ventilationssystemen 
ofta inte av att transportera tillräckliga mängder luft.

En annan negativ effekt av mer rörelse i klassrummet är att 
mer damm rörs upp och sprids. När damm flyger upp från 
golvet ökar risken att andas in farliga partiklar (som kan finnas 
i dammet). AnnaSara Claeson, docent vid Umeå universitet, 
påpekar också att det bildas farliga utsläpp när dammet 
lägger sig på varma lampor och hettas upp.

Elever rör sig inte bara i klassrummen. Både lärare och elever 
förklarar att det är accepterat att ta korta raster – officiellt 
för att gå på toaletten – under lektionerna bara för att komma 
bort från klassrummet några minuter och hämta lite frisk luft. 
Även om det innebär att elever missar delar av lektionerna 
är lärare överens om att dessa raster förhöjer elevernas 
uppmärksamhet under den tid de är i klassrummet. De upp
lever att eleverna får en välbehövlig dos av ”kvalitetsluft” och 
friskar upp hjärnan genom att en kortare stund lämna ett 
mindre och trångt klassrum och gå ut i en luftigare korridor. 

Större klasser, lägre ventilationseffektivitet   
Många skolbyggnader är förhållandevis gamla och ventila
tions  systemen är i allmänhet utformade att hantera det antal 
elever per klassrum som var standard då skolan byggdes. 

Men antalet elever per klass blir generellt allt större. Sofia 
Stenberg, rektor vid Enskede skola, säger: 

”Vår skola har växt från 700 till 940 elever sedan mitten 
av 90talet, men byggnaden har inte anpassats i takt 
med den ökningen. Trots att det är fler personer och 
större klasser nu finns det inga skyltar som säger hur 
många personer per klassrum som ventilationssystemet 
är optimerat för.”
Sofia Stenberg, rektor

Det framhålls att även om antalet elever per klass har ökat har 
inte klassrummens standardstorlek ökat i motsvarande grad. 
Allt större klasser och fler fysiska aktiviteter i klassrummen 
innebär att ventilationen ofta är underdimensionerad, och 
inkapabel att transportera tillräckliga mängder luft.

Hemklassrum
Det finns en pågående debatt om de pedagogiska fördelarna 
med hemklassrum i svenska skolor. En tydlig fördel med 
hemklassrum är att de ger eleverna möjlighet att skapa ett 
starkare band med det fysiska rummet så att de kan känna sig 
tryggare och lugnare under vanliga skoldagar. Hemklassrum 
eliminerar många av de stressfaktorer som elever kan uppleva 
när de måste flytta mellan olika rum. 

Å andra sidan påpekas det att lärare kan vara mer benägna att 
säkerställa en god luftkvalitet när de tillbringar hela dagen i ett 
och samma klassrum – till exempel genom att öppna fönstren 
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eller vrida upp ventilationen – än när varje lektion under 
skoldagen äger rum i ett nytt klassrum. 

Inbyggda barriärer för bra luftkvalitet 
Som tidigare nämnts är det inte ovanligt att skolverksamhet 
bedrivs i äldre byggnader. Äldre byggnader kan vara vackra och 
erbjuda kulturvärden, men har samtidigt egenskaper som kan 
påverka luftkvaliteten negativt. 

Det framkommer att äldre byggnader ofta behöver renoveras 
och anpassas, och att nya skikt och tillbyggnader kan 
påverka luftflödena på sätt som inte alltid är önskvärda eller 
förväntade.

Det konstateras också att vattenskador (på grund av gamla  
rör) som inte upptäckts under renoveringar i äldre byggnader  
i vissa fall har byggts över. Sådana skador kan leda till mögel
angrepp som i slutänden påverkar luftkvaliteten negativt. 

”Textilier, trä och ändra produkter i inomhusmiljön 
avger kemiska ämnen. Det finns en medvetenhet 
kring det – vi använder lågemitterande material och 
kontrollerar utsläppen. Men vi har inte full koll på vad 
som händer när olika material kombineras, och när fukt 
adderas till mixen.”
AnnaSara Claeson, docent
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Det bör noteras att det inte bara är äldre byggnader som kan 
ha inbyggda negativa effekter på luftkvaliteten. Inom modern 
arkitektur och konstruktionsteknik blir träbyggnader allt popu
lärare. Ur ett hållbarhetsperspektiv har träkonstruktioner flera 
fördelar och resulterar (enligt många) i vackrare och trev ligare 
byggnader. Men trä är samtidigt ett material som reagerar 
med andra ämnen och kan avge partiklar som är potentiellt 
skadliga. 

”När trä reagerar med andra material och ämnen kan 
det skapa reaktionsprodukter som orsakar sjukdomar. 
Forskare undersöker det här och det är en pågående 
diskussion.”
AnnaSara Claeson, docent

Det finns utmaningar med ett stort antal äldre skolbyggnader, 
men samtidigt bör det nämnas att många nya skolor håller på 
att byggas. Fler moderna skolbyggnader som är anpassade till 
dagens behov och standarder kommer troligen att resultera i 
en bättre luftkvalitet generellt i svenska skolor.

Inomhusluftens kvalitet kan förbättras  
med luftrenare 
Även om det finns flera faktorer som bidrar till den dåliga 
luft kvaliteten i lärmiljöer visar flera tester (i olika länder) att 
luftkvaliteten kan förbättras signifikant genom luftrening.  
I ett sådant test* i en skola i Stockholm konstaterade Blueairs 
experter att en enda timmes luftrening kan minska mängden 
farliga partiklar i ett klassrum med upp till 92 %. Tester där 

luftrenare användes i två timmar visar ännu större för bätt ringar. 
Dessa resultat överensstämmer bland annat med resultat från 
ett test i en grundskola i London 2018, där par tikelmängden 
minskade med 96 % (partiklar från 2,5 μg till 10 μg). 

* Testet utfördes i februari 2021 i tre olika klassrum i en skola i Enskede i Stockholm. Prover 
togs före och efter användning av en Blueair Classic 680i luftrenare (som filtrerade fina 
partiklar, 2,5 μg). 
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Kortsiktiga hälsoeffekter är lättare att se än 
mer allvarliga och långsiktiga
Denna studie visar tydligt att det finns en allmän förståelse 
bland lärare, skolledare, elever och föräldrar att dålig 
luft kvalitet påverkar hälsa, kognitiv förmåga och allmänt 
väl befinnande negativt. Men följderna av dessa effekter 
under skattas ofta. Som vi fördjupar nedan förknippas dålig 
luft kvalitet huvudsakligen med kortsiktiga symptom snarare 
än med hälsokonsekvenser på lång sikt.  

Hög medvetenhet om kortsiktiga hälsoeffekter 
Det finns en tydlig uppfattning om att dålig luftkvalitet i skolor 
kan leda till hälsoproblem. Som figuren nedan visar är de 
problem som förknippas med dålig luftkvalitet huvudsakligen 
tillfälliga och ”ytliga” i betydelsen att de främst visar sig i 
nuet. Det betyder att respondenterna tenderar att tro att 
personer kan uppleva hälsoproblem när de exponeras för 
dålig luft, men att problemen lindras eller försvinner helt när 
exponeringen upphör – till exempel när personen går ut ur 
rummet eller öppnar ett fönster för att vädra

Jämfört med skolledare och elever är föräldrar mer benägna 
att tro att dålig luftkvalitet har negativa kortsiktiga effekter 
i form av minskad inlärnings och problemlösningsförmåga, 
minskad kreativitet och sämre välbefinnande. Föräldrar är 

Hälsoeffekterna av dålig luftkvalitet underskattas
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dessutom mer benägna att tro att elever upplever huvudvärk, 
illamående, yrsel, astma och allergier som en följd av dålig 
luftkvalitet och luftföroreningar.

Detta kan bero på att barn är mer öppna med sina upplevel
ser med sina föräldrar än med skolpersonal. Det kan också 
vara kopplat till att föräldrar är oroliga för och beskyddande 
gentemot sina barn och därför har lättare att se potentiella 
hot mot deras välbefinnande. 

Lägre medvetenhet om långsiktiga 
konsekvenser 
Samtidigt som medvetenheten om kortsiktiga effekter visar 
sig vara hög är respondenterna mindre benägna att koppla 
dålig luftkvalitet till mer allvarliga långsiktiga konsekvenser. 
 
Hur tror du att dålig luftkvalitet och föroreningar påverkar 
elevernas och lärarnas hälsa på lång sikt?
 

Ett relativt stort antal respondenter förknippar dålig luft
kvali tet med astma och allergier (87 % i genomsnitt), men 
be tydligt färre tror att det ökar risken för andra respiratoriska 
sjukdomar (61 % i genomsnitt), cancer (45 % i genomsnitt) 
eller kardiovaskulära sjukdomar (29 % i genomsnitt). 

Att dålig luftkvalitet förknippas starkare med astma och 
allergier än med mer allvarliga sjukdomar kan bero på att 
luftkvalitet främst förknippas med frisk luft.

Faktiska hälsoeffekter underskattas 
Enligt experter medför dålig luftkvalitet allvarliga hälsorisker 
– i vissa fall betydligt mer allvarliga än de tillfälliga och ”ytliga” 
hälsoproblem som många respondenter kommer att tänka på.

”Luftkvaliteten har signifikanta effekter på hälsa och 
lärande, både på kort och lång sikt.”
Malin Valsö, psykolog

Luftföroreningar kan leda till svåra sjukdomstillstånd, bland 
annat:
■ Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) 
■ Lungcancer 
■ Kardiovaskulär sjukdom
■ Nervsjukdomar

Enligt en studie från Umeå universitet och IVL Svenska 
Miljö institutet (2018) dör närmare 8 000 personer i Sverige 
i förtid varje år på grund av luftföroreningar. En tysk studie 
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publicerad 2019 i European Heart Journal hävdar att antalet 
sannolikt är högre än 8 000.

På frågan om luftföroreningars dödlighet underskattar en 
tydlig majoritet av respondenterna signifikant allvarsgraden.

Ungefär hur många dödsfall orsakas av luftföroreningar 
varje år i Sverige?

 

En tredjedel av respondenterna ligger anmärkningsvärt långt 
från det korrekta antalet i sina uppskattningar: den faktiska 
dödligheten är mer än 10 gånger högre än de tror. Ytterligare 
en tredjedel misstar sig också avsevärt då den faktiska dödlig
heten är mer än 5 gånger högre än deras uppskattning. 

Det är intressant att notera att över hälften av skolledarna 
– personer som ansvarar för elevernas och skolpersonalens 
hälsa – signifikant underskattar hur många som dör av luft
föroreningar.

Kortsiktiga problem kan lätt bli långsiktiga
Även om vissa effekter kan verka kortsiktiga påpekar experter 
att de kan ha efterverkningar och ge elever kognitiva ärr som 
de bär med sig resten av livet. När dålig luftkvalitet orsakar 
allergier, astma eller andra respiratoriska problem finns det  
en risk att den kognitiva förmågan reduceras. Forsknings
rapporten Clever Classrooms (2015) visar till exempel att 
redan en kort vistelse (cirka 25 minuter) i miljöer med hög 
koldioxidnivå och låg syrenivå försämrar förmågor som:
■ Problemlösningsförmåga
■ Matematiska färdigheter
■ Koncentrationsförmåga

På kort sikt innebär det att elevernas inlärningsförmåga  
för sämras under den andra hälften av en normal lektions
timme. På lång sikt betyder det att elever kan underprestera  
i lägre årskurser, vilket därefter (ofrivilligt och omedvetet)  
kan be gränsa deras framtida utbildningsalternativ och yrkes 
möjlig heter.

Kemiska ämnen kan också framkalla sensorisk irritation som 
med tiden kan bli kronisk, vilket innebär att symptomen kvar
står även om personen lämnar rummet och hämtar frisk luft. 

”Man skulle kunna tro att den här irritationen bara upp
kommer när man är i ett rum med dålig luftkvalitet. Men 
om man vistas tillräckligt länge i rummet tycks det som 
om irritationen kan bli kronisk. Vilket innebär att man 
inte känner sig bättre även om man lämnar rummet.”
AnnaSara Claeson, docent
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Det finns fall där luftföroreningar har fått personer att ut
veckla överkänslighet som förhindrar dem att vistas i offen
tliga rum som biografer, restauranger och kontor. Att inte 
kunna delta i normala sociala aktiviteter i offentliga miljöer 
kan i sin tur leda till långtidssjukskrivning och depression.

”Långtidsexponering för dålig luftkvalitet i grundskolan 
kan bidra till att elever inte når de utbildningsmål som 
krävs för gymnasiekompetens. Elever som inte når 
utbildningsmålen löper högre risk att utveckla mentala 
hälsoproblem, kriminellt beteende, drogmissbruk och 
social exkludering.”
Malin Valsö, psykolog

Oförmåga att klara skolan på grund av problem som orsakas 
av luftföroreningar förknippas med flera indirekta, långsiktiga 
risker, till exempel: 
■ Långtidsarbetslöshet
■ Kriminalitet
■ Mentala hälsoproblem
■ Social exkludering

Malin Valsö påpekar att alla dessa konsekvenser medför   
enor ma kostnader – både för individen och för samhället.  
På individnivå skulle en enda av dessa konsekvenser medföra 
stort personligt lidande för vem som helst. På samhällsnivå 
genererar problemen betydande kostnader för det offentliga 
i form av finansiellt (socialt) stöd, uteblivna skatteintäkter, 
hälsovård, brottsbekämpning och så vidare.   

Små partiklar är det största hotet
Små partiklar är potentiellt mer skadliga än större partiklar 
eftersom de kan tränga djupare in i lungorna och i vissa fall till 
och med ut i blodomloppet. Större partiklar förmodas vara 
mindre skadliga eftersom de i större utsträckning fastnar i de 
övre luftvägarna. 

När det gäller lärmiljöer är det viktigt att poängtera att luft
föroreningar är farligare för yngre personer som grund skole 
och gymnasieelever. De har en högre ämnesomsättning och 
andas mer intensivt, vilket får till följd att de inhalerar en 
större mängd av de farliga partiklarna i luften. 

”Rent medicinskt är dålig luftkvalitet ett problem. Det 
är främst de små partiklarna som är farliga eftersom 
de tar sig djupt ner i lungorna och ut i blodet. De kan 
orsaka inflammation som kan leda till sjukdom.”
Katarina Gospic, läkare och fil.dr.

Som tidigare nämnts förknippas ren luft i allmänhet med 
utomhusluft. Även om utomhusluft inte nödvändigtvis är 
renare än inomhusluft finns det ett visst stöd för upp fatt
ningen. Enligt en studie av den amerikanska miljö myndig
heten EPA (Environment Protection Agency) kan inomhusluft 
innehålla upp till 5 gånger större mängd partiklar än utom
husluft. Det innebär att risken för sjukdomar orsakade av 
farliga partiklar är större inomhus. I lärmiljöer är risken 
ytterligare förhöjd då många skolbyggnader har otillräcklig 
ventilation (som beskrivits ovan).  



”Vi vistas inomhus 90 % av 
tiden, men tillbringar nästan 
all vår tid med att tänka på 
luftföroreningar utomhus”

Joseph Allen



21

Okunskap om luftföroreningar inomhus
Det finns en relativt stor medvetenhet om utomhusluftens 
kvalitet, men medvetenheten om luftföroreningar inomhus är 
betydligt lägre. Det blir tydligt vid samtal med elever, lärare 
och skolledare: 

”Jag vet inte ens om det kallas ’luftföroreningar’ när det 
är inomhusluft vi pratar om?”
Lärare

Joseph Allen är forskarassistent vid Harvard T.H. Chan School 
of Public Health. I en artikel i Harvard Business Review från 
2017 om luftkvalitet i inomhusmiljöer i allmänhet påpekar han 
att detta inte bara gäller för lärmiljöer:  

”Vi vistas inomhus 90 % av tiden, men tillbringar nästan 
all vår tid med att tänka på luftföroreningar utomhus”
Joseph Allen

I Sverige är det vanligt att regelverken kring luftföroreningar 
utomhus skärps och nya regler införs. När vi förstod att dubb  
däck river upp farliga partiklar från gatan förbjöds sådana däck 
på vissa innerstadsgator. När vi fick veta att sop för brän  ning 
avger tungmetaller infördes restriktioner kring för bränning 
av avfall. Men vad gäller partiklar i inomhusmiljöer – inklusive 
skolor – finns det relativt få motsvarande lagar och regler. 

Enligt Katarina Gospic kan detta ha att göra med att kun
skapen om luftföroreningarnas fysiologiska effekter hos 
gemene man är begränsad och att vårt medvetande om 
hälso risker påverkas av den offentliga debatten. Som exem  
pel på det senare nämner hon att de flesta i Sverige är väl 
medvetna om att rökning kan orsaka lungcancer, eftersom  
det har varit ett allmänt samtalsämne under lång tid. Efter 
som luftföroreningar inomhus inte har varit ett allmänt 
debatterat ämne är relativt få bekanta med fakta i frågan.

Det finns följaktligen en potential att öka allmänhetens 
medvetenhet om luftföroreningar inomhus och dess olika 
effekter genom att inleda och främja en allmän debatt. 

Inomhusluftens kvalitet ses som en fråga  
om ventilation  
Generellt förknippas inomhusluftens kvalitet starkt med    
syre halter och luftflöden – frisk luft och tillräcklig ventilation 
är det som nämns först. Få respondenter tänker spontant  
på farliga partiklar och faktisk luftrening. 

När lärare och elever upplever dålig luftkvalitet förklarar de 
att de öppnar fönstren för att släppa in frisk luft. Enligt deras 
uppfattning förbättrar detta luftkvaliteten (om än tillfälligt).  

Låg medvetenhet om luftkvalitet inomhus 
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Det bör nämnas att ordentlig ventilation påverkar luftkvalite
ten positivt, och kan ha en viss inverkan på mängden partiklar 
i klassrummet. Under samtalen kring ren luft blev det emel
ler tid tydligt att respondenternas fokus på ventilation var 
oproportionerligt högt. Det ska samtidigt sägas att ventilation 
är ett stort problem i svenska skolor, enligt en studie från 
Arbetsmiljöverket (2016).

Viktigt att öka medvetenheten om 
luftkvaliteten inomhus 

”Vi bryr oss så mycket om maten vi konsumerar, men  
vi tycks inte bry oss lika mycket om luften vi andas” 
Katarina Gospic, läkare och fil.dr.

Samtliga experter som deltar i denna studie understryker 
att medvetenheten och den allmänna kunskapen om 
inomhusluftens kvalitet behöver bli större.

De finner det dessutom förvånande att denna fråga inte är 
mer central med tanke på hur allvarlig den är och hur svåra 
konsekvenser en vårdslös hantering av luftkvaliteten kan 
leda till. Vanligtvis brukar frågor som rör våra barns hälsa 
prioriteras högt. Att barn är mer känsliga för luftföroreningar 
är ingen kontroversiell ståndpunkt, utan ett väl etablerat 
faktum. De flesta är också överens om att barns hälsa och 
kognitiva utveckling är viktiga frågor och att varje hot mot 
dem omedelbart måste åtgärdas.

 ”Barn är i allmänhet mer känsliga eftersom de inte är 
fullt utvecklade. De saknar den motståndskraft vuxna 
har skaffat sig.”
Katarina Gospic, läkare och fil.dr.

Det är oklart vad som ligger bakom den begränsade med
vetenheten och kunskapen om luftföroreningars negativa 
hälsoeffekter. Katarina Gospic menar att det kan finnas på 
sätt och vis positiva orsaker: vi har inte behövt oroa oss så 
mycket för luftföroreningar i Sverige eftersom de i jämförelse 
med många andra länder inte varit så påtagliga och att många 
av oss bor på platser med  god luftkvalitet.

En studie från Folkhälsomyndigheten (2014–15) ger ett visst 
stöd för den hypotesen: en undersökning av den allmänna 
luftkvaliteten i svenska skolor visar att luftkvaliteten är bra 
eller ganska bra i 85 % av skolorna. 
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Regleringen kring luftkvalitet överskattas
Lärare och skolledare har en viss medvetenhet om lagar och 
regler kring luftkvalitet. Det som ligger närmast till hands att 
tänka på är den obligatoriska ventilationskontroll (OVK) som 
regelbundet utförs i de flesta typer av byggnader.  

”Ett problem med OVK är att den bara tittar på luft
flödet till och från rummet och inte mäter förekomsten 
av kemiska ämnen.”
AnnaSara Claeson, docent

Som AnnaSara Claeson påpekar omfattar OVK endast  luft
flöden, inte kemiska ämnen eller partiklar som kan framkalla 
sensorisk irritation. Detta trots att sensorisk irritation kan 
leda till kronisk sjukdom (som nämnts ovan). Katarina Gospic 
tycker att det är anmärkningsvärt att reglering av  luftkvali 
te ten inomhus i Sverige endast gäller ventilation, inte före
komsten av skadliga partiklar eller kemiska ämnen. Hon anser 
att det finns en lucka i det normalt välreglerade Sverige då 
luftföroreningar, förutom att de på kort sikt skulle kunna 
försämra förutsättningarna för att lära och lära ut, kan bidra 
till sjukdom på lång sikt. 

Den allmänna kunskapen om lagar och regler som rör poten
tiellt farliga ämnen och partiklar är signifikant lägre (eller 

obe fintlig). Intressant nog verkar Sverige vara anmärkningsvärt 
oreglerat på detta område. Sverige beskrivs ofta som ett  
land med många regler och lagar inom de flesta områden  
– i synner het när det gäller allmänhetens hälsa. Att generellt 
accep  tera och följa myndigheternas regler påstås ofta vara  
en del av vår kultur. 

När de tillfrågas om lagar och regler kring luftföroreningar tror 
en majoritet av föräldrar, lärare och skolledare felaktigt att 
luftföroreningar i skolor är mer reglerat än det faktiskt är.  

Tror du att det finns lagar och regler kring luftföroreningar 
i svenska skolor?
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Samtidigt som det finns regler och lagar kring ventilation 
och luftflöden, till exempel ovan nämnda OVK, saknas det 
anmärkningsvärt nog specifik reglering kring partiklar och 
luftföroreningar inomhus. 

Stor vilja att förbättra luftkvaliteten inomhus 
I skolor prioriteras frågor som rör dålig luftkvalitet och skol
ledare uttrycker en stor vilja att åtgärda problemen för att 
förbättra miljön för elever och personal. 

”Det är väldigt viktigt för oss att förbättra luftkvaliteten, 
och för att göra det här måste vi göra något åt ventila
tionen.”
Sofia Stenberg, rektor

Fyra av fem skolledare och lärare i undersökningen uppger att 
de har arbetat aktivt för att förbättra luftkvaliteten i sin skola. 
Av en rad typiska klassrumsproblem är luftkvalitet den faktor 
flest skolledare menar att de har arbetat aktivt med för att 
förbättra. 

När skolledare beskriver de vidtagna åtgärderna närmare rör 
de flesta ventilation. Det bör noteras att somliga ser åtgärden 
att öppna fönster för att släppa in frisk luft som ett initiativ 
för att förbättra dålig luftkvalitet. Vissa hävdar att de har 
installerat nya luftreningsfilter. 

Även om förbättringsåtgärderna främst rör ventilation visar de 
att det finns en vilja att arbeta aktivt med den övergripande 
luftkvaliteten i skolorna.
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Viljan att förbättra luftkvaliteten inomhus  
kan förbättras
Det går naturligtvis att stärka viljan att förbättra luftkvaliteten 
inomhus. Om skolledare uppmärksammas på de faktiska 
för delarna skulle de förmodligen sporras att ge frågan mer 
uppmärksamhet.

I sin rapport Clever Classrooms från 2015 visar en grupp 
forskare vid University of Salford att dålig luftkvalitet är ett 
relativt vanligt problem i brittiska klassrum, och att god luft
kvalitet påverkar lärmiljön avsevärt. 

Det finns också belägg för att god luftkvalitet är gynnsam 
för den kognitiva förmågan i allmänhet (och inte bara 
för elever i lärsituationer). Joseph Allen vid Harvard T.H. 
Chan School of Public Health säger i en artikel i Harvard 
Business Review (2017) att bättre luftkvalitet och bättre 
ventilation på ett kontor ger signifikant positiva effekter på 
personal (kunskapsarbetare), med fördelar såsom bättre 
beslutsfattningsförmåga och högre testresultat på nio 
kognitiva funktionsområden.

Baserat på sin forskning uppskattar Joseph Allen att investe
ringar i luftkvalitet och ventilation motsvarande 10–40 dollar 
per anställd och år skulle öka varje anställds produktivitet 
med flera tusen dollar per år. Detta inkluderar då inte fördelar 
som minskad sjukfrånvaro och mindre lidande på grund av 
sjuka hussymptom som huvudvärk och trötthet.
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Ett antal hinder för att säkerställa en bra luftkvalitet i svenska 
skolor har framkommit i denna studie. Dessa utmaningar kan 
delas in i fyra kategorier:

Bristande problemförståelse 
■ Begreppet luftkvalitet uppfattas till stor del handla 

om ventilation och luftflöden, inte faktisk partikel
sammansättning. 

■ De problem och fysiologiska symptom som dålig luft
kvalitet orsakar är inte alltid tydliga och uppenbara 
– tvärtom kan många vara vaga och svåra att specifikt 
hänföra till luftkvaliteten. Vad gäller fysiologiska symptom 
finns en stigmatisering kring att tala med kollegor och 
skolledare om personliga hälsoproblem som kan vara 
svåra att förklara/koppla till en specifik orsak, eftersom 
det finns en risk att framstå som överkänslig eller 
hypokondrisk. 

 
Ansvaret läggs på andra
■ Svenska skolfastigheter ägs och förvaltas ofta av andra 

organisationer än dem som bedriver skolverksamheten. 
I vissa fall kan skolledare som aktivt vill förbättra luft
kvaliteten inomhus vara oförmögna att agera eftersom 
ansvaret för fastighetens utveckling och underhåll 
ligger på en annan part. Att få fastighetsförvaltare att 

prioritera luftkvaliteten anses vara svårt då de väger 
konsekvenserna av dålig luftkvalitet mot kostnaderna för 
tillkommande utveckling och konstruktionsarbeten. 

■ Lärare nämner en ledningsstruktur som endast tillåter 
dem att rapportera problem till skolledare, och sedan kan 
de bara hoppas att frågan hittar fram till någon som kan 
åtgärda saken. 

■ Några nämner att skolornas fastighetsförvaltare arbetar 
i stora företag som förvaltar många fastigheter, vilket 
innebär att förändringar tar lång tid på grund av mycket 
byråkrati (samtidigt som ansvaret riskerar att falla mellan 
stolarna inom företaget).

Passivitet
■ Några menar att de inte vill skapa problem på arbets

platsen, vilket betyder att de gör sitt yttersta för att inte 
klaga trots att de upplever situationer eller symptom som 
borde föranleda klagomål. 

■ Några känner sig osäkra på hur de ska hantera frågor som 
rör dålig luftkvalitet.

Ekonomiska hinder
■ Några menar att det finns ekonomiska hinder för att för

bättra luftkvaliteten.

Huvudutmaningar för en bra luftkvalitet inomhus
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För att öka medvetenheten om luftkvaliteten i lärmiljöer och 
hjälpa till att förbättra inomhusluftens kvalitet i svenska skolor 
föreslås följande strategier:

Vidga begreppet luftkvalitet
■ Sträva efter att öka medvetenheten om luftkvalitet och 

förbättra kunskapen om vad luftkvalitet faktiskt innefattar
■ Verka för att obligatoriska ventilationskontroller (OVK). 

utökas så att de även omfattar mätning av farliga partiklar 
och kemiska ämnen.

■ Fastställ mer omfattande och tydligare riktlinjer och regler 
kring luftföroreningar.

Hjälp lärare att identifiera problemet
■ Utbilda lärare om luftkvalitet och klargör vilka symptom 

dålig luftkvalitet kan framkalla.
■ Föreslå metoder och system som gör det möjligt för 

lärare att rapportera problem eller symptom kopplade 
till luftkvalitet direkt till dem som ansvarar för att lösa 
dem (och inte enbart till skolledare som endast är 
mellanhänder). 

Hjälp skolledare att eskalera problemet
■ Utbilda skolledare om luftkvalitet och klargör vilka 

symptom dålig luftkvalitet kan framkalla. 

■ Föreslå metoder för löpande spårning av luftkvaliteten.
■ Föreslå metoder eller system som gör det möjligt 

för skolledare att rapportera problem eller symptom 
kopplade till luftkvalitet direkt till de som ansvarar för att 
lösa dem.

I tillägg till ovanstående är det mycket värdefullt att tala med 
berörda lokalpolitiker och kommunanställda för att säkerställa 
att de förstår vad som står på spel om de inte ägnar frågan 
om luftkvalitet inomhus tillräcklig uppmärksamhet. Malin Valsö 
sammanfattar saken väl:  

”För att ge våra barn bra möjligheter att nå framgång 
i livet är det viktigt att vi investerar i att skapa bra 
miljöer för långsiktigt lärande. Bra luftkvalitet är en 
förutsättning för en hälsosam lärmiljö. De investeringar 
vi gör för att säkra en bra luftkvalitet nu, kommer vi att 
skörda frukterna av i framtiden.” 
Malin Valsö, psykolog 

Öka medvetenheten om luftkvalitet: Reflektioner 
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