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Sammanfattning 
Ett ventilationssystem som är väl underhållet och är dimensionerat för ändamålet är viktigt för 
att uppehålla god luftkvalitet samt en balans av trycket inomhus. Om ventilationen däremot 
inte är dimensionerat för ändamålet eller har bristfällig funktion kan det istället orsaka obehag 
och ohälsa hos de boende. 
 
I ELIB- undersökningen som utfördes i början av 1990- talet kunde man redovisa att i 86 % 
av småhusen låg man under det normenliga värdet 0,35 ls-1m-2 vilket motsvarar ca 0,5 h-1. 
Ventilationen var absolut lägst i hus med självdrag. Idag när man bygger tätare så är husen 
oftast försedda med mekanisk ventilation. 
 
I en studie som var speciellt inriktad på funktionen hos ventilationssystem utfördes bl.a. på 
uppdrag av Statens Planverk (Numera Boverket) i slutet av 1980- talet. Studien gick under 
namnet ”Ventilationssystem i praktisk funktion” och följande kunde konstateras: 
 

• Att flödena hade i genomsnitt minskat med 80 % gentemot vad de var projekterade 
för. 

 
• Att enbart ca 20 % av tilluftsdonen och 15 % av frånluftsdonen hade de värden de var 

projekterade för. 
 

• Drift- och underhållsinstruktioner saknades vid var tredje installation och i ännu fler 
fall användes inte dessa fortlöpande. Enbart i 10 % av fallen användes dessa på ett 
tillfredsställande sätt. 

 
Detta examensarbete har genomförts med litteraturstudium, enkätundersökningar och 
kompletterande mätningar. Enkätundersökningen utfördes i ett område i Vintrosa, två mil 
väster om Örebro. En förutsättning var att alla husen hade identiska system. Mätningarna 
avgränsades till att undersöka inomhustemperatur, den relativa fuktigheten samt 
koldioxidhalten i ett par slumpmässigt valda hus. 
 
Slutsatsen enligt rapporten är att en investering i ett ventilationssystem som är dimensionerat 
för ändamålet, samt att brukaren har en förståelse för underhållets betydelse, skapar goda 
förutsättningar för ett bra inomhusklimat och välbefinnande. 
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Abstract  
A ventilation system which is well maintained and is dimensioned for that purpose is 
important to maintain good air quality, and a balance of pressure inside. If ventilation is not 
dimensioned for the purpose, or has poor function, it may instead cause discomfort and ill 
health among the residents. 

According to the ELIB survey conducted in early 1990, 86 % of the houses had values under 
the standard value 0,35 ls-1m-2  which corresponds to about 0,5 h-1. Airflow was absolutely the 
lowest in houses with natural ventilation. Nowadays, as houses are built with more insulation, 
they are usually equipped with mechanical ventilation facilities. 

In a study that was specifically focused on the functionality of ventilation systems, carried out 
on particular behalf of Statens Planverk (now the National Board of Housing, Building and 
Planning, Boverket) at the end of 1980th. The study was named "Ventilation systems in 
practical operation" and one could observe the following: 

• That the airflows had in average fallen by 80% against what they were designed for; 

• That only about 20% of the supply air valves and 15% of the exhaust air valves had 
the values they were designed for; 

• Operation and maintenance instructions were missing at one-third of the installations, 
and even more often those were not used continuously. Only in 10% of cases the 
above mentioned instructions were used in a satisfactory manner. 

This thesis has been carried out with the literature study, surveys and additional 
measurements. The questionnaire survey was conducted in an area of Vintrosa, about twenty 
kilometres west of city of Örebro. A prerequisite was that all the houses had identical 
ventilation systems. Measurements were defined to investigate the indoor temperature, 
relative humidity and carbon dioxide content of a few randomly selected houses. 
 

The conclusion of the report is that an investment in properly dimensioned ventilation system, 
together with the users understanding of the importance of maintenance, creates good and 
healthy indoor environment thus enhancing quality of life.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Det är viktigt att det är bra luftkvalitet inomhus. Detta kan säkerställas med ett väl fungerade 
ventilationssystem. Dessutom hjälper ventilationen till att uppehålla en viss balans av trycket 
inomhus. 
 
Om ventilationen inte fungerar som den ska eller inte är avsedd för ändamålet kan det orsaka 
sjukdom och ohälsa hos de boende. I ELIB- undersökningen redovisas att i 86 % av småhusen 
låg det normenliga värdet under 0,35 ls-1m-2 vilket motsvarar ca 0,5 h-1. Ventilationen var 
lägst i hus med självdragsventilation. Idag bygger man tätare än man gjorde förr, detta 
kompenseras av att de flesta bostäderna är försedda med mekanisk ventilation (Norlén och 
Andersson, 1993).  
 
I HIM-utredningen, som utfördes på uppdrag av bl.a. Statens planverk (numera Boverket) i 
mitten av 1980-talet gjorde man en omfattande studie av ”ventilationssystem i praktisk 
funktion”. Efter utförda mätningar kunde man konstatera att luftflödena för såväl till- och från 
frånluftsaggregat visade sig vara lägre. Flödena hade i genomsnitt sjunkit med 20 %. Endast 
ca 20 % av tilluftsdonen och ca 15 % av frånluftsdonen hade flöden inom ± 10 % av 
projekterat värde (Byggforskningsrådet, 2000).  
 
Underhåll av ventilation i privata bostäder blir ofta försummat. Något som har betydelse för 
hur pass väl ett ventilationssystem fungerar även om det är rätt dimensionerat är underhållet 
av det. Ett ventilationssystem med undermåligt underhåll eller felaktig drift kan istället 
komma att försämra luftkvaliteten. 
 
Något som har ökat behovet av rengöring av ventilationssystem är värmeväxlare. 
Värmeväxlarbatterier har en förmåga att lätt sättas igen av nedsmutsad frånluft, vilket i sin tur 
minskar luftflödet och ökar tryckfallet (Svenska inneklimatinstitutet, 1992). 

1.2 Syfte och mål 
Denna rapport består av två delar, dels en litteraturstudie dels två enkätundersökningar med 
kompletterande mätningar. Syftet med rapporten är att beskriva sambandet mellan ventilation, 
då främst FTX- ventilation och inomhusmiljön. Till detta hör teknisk utformning samt 
underhåll. En generell beskrivning av de vanligaste ventilationssystemen med ingående 
studier på från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning kommer att utföras. I 
referensområdet för enkätundersökningen kommer det aktuella villaområdet beskrivas med 
dess förutsättningar och egenskaper. 

1.3 Metod och material 
Denna rapport bygger dels på litteraturstudier, dels på enkätundersökningar samt mätningar. 
Till litteraturstudierna räknas även informationssökning på internet. Enkäterna är två till 
antalet, den ena behandlar boendemiljö, den andra ventilationssystemet. Förstnämnda är 
utvecklat av Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Denna 
återfinns i sin helhet under bilaga D. Den är avsedd att besvaras av samtliga personer i 
hushållet som är 18 år eller äldre. Då uppgifter om detta saknades i denna studie, skickades 
två stycken enkäter ut till varje hushåll.  
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Enkätundersökningen om ventilationssystemet har framtagits och behandlar uteslutande 
underhåll av det specifika systemet som finns i villorna på Stenrösevägen. Här kommer vi att 
utföra olika mätningar i ett par objekt, så som temperatur inne, relativ fuktighet samt 
koldioxidhalt. Mätutrustningen tillhandahålls av Arbets- och miljömedicinska kliniken, 
Universitetssjukhuset Örebro. 

1.4 Avgränsningar 
Studien avgränsar sig till att beskriva de vanligaste förekommande ventilationssystemen med 
fokus på FTX- ventilation, de vanligaste typer av värmeåtervinnare, samt de mest 
grundläggande faktorerna som påverkar inomhusklimatet i enfamiljshus. Dessutom att utföra 
två enkätundersökningar, en som avser underhåll av referensobjektens system samt ett 
standardformulär ”Min boendemiljö”, som behandlar inomhusklimatet ur de boendes 
perspektiv. Mätningarna avgränsar sig till att enbart mäta relativ fuktighet, temperatur och 
koldioxid i ett par slumpmässigt valda hus i referensområdet. 
 

2. Nuläget 

2.1 Historik – kort återblick 
Ventilationens historia de senaste 50 åren kan beskrivas i tre delar. Det första gäller hus 
byggda innan 1970-talet. Konstruktioner byggdes med bristfällig isolering, vilket medförde 
otäta hus. Självdragsventilation användes vilket medförde stor energikonsumtion.  
Andra delen börjar under 1970-talet, då oljekrisen medförde statligt beslut om 
energibesparande åtgärder. Detta medförde i sig inte någon större utveckling av ventilationen, 
dock isolerade man byggnader för att på så sätt minska energikonsumtionen. I senare skede 
visade det sig att tilläggsisoleringen kunde orsaka bekymmer i form av fukt- och 
mögelproblem. Tredje delen startar under 1980-talet, då kom från- och tilluftsventilation, med 
och utan värmeväxling. Dessa beskrivs mer ingående längre fram. I dagsläget är det 
fortfarande självdrag som är det vanligast förekommande ventilationssystemet i småhus. 
 

2.2  Förutsättningar och krav 
Tidigare och fram till slutet av 1980-talet fanns det få klara normer på kvalitet och byggregler 
för ventilationssystem. De regler som fanns kombinerades med en stor förekomst av exempel 
på godtagbara lösningar. De lösningar som valdes motsvarade oftast samhällskravens 
miniminivå (Backvik och Orestål, 1996). 
 
Boverket är den nationella förvaltningsmyndighet som har hand om frågor rörande 
samhällsplanering, utveckling i stad och bebyggelse, byggande och förvaltning samt 
bostadsfrågor. Boverket har även ansvar för den centrala administrationen av statliga stöd i 
form av bidrag och finansiering. Det är Boverket som ansvar för att fastställa normer och 
regler inom det egna verksamhetsområdet. Reglerna och normerna finns samlade i Boverkets 
konstruktionsregler (BKR) samt i Boverkets byggregler (BBR). (Boverket, 2009) 
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De krav som Boverket har idag gällande ventilationen inomhus: 
 

”Ventilationssystem ska utformas så att erforderligt uteluftsflöde kan tillföras 
byggnaden. De ska också kunna föra bort hälsofarliga ämnen, fukt, besvärande 
lukt, utsöndringsprodukter från personer och byggmaterial samt föroreningar 
från verksamheten i bygganden. (BFS 2006:12)” 

 
De krav som Boverket har idag gällande luftflödet inomhus: 
 

”Ventilationssystem ska utformas för ett lägsta uteluftsflöde motsvarande 0,35 
l/s per m² golvarea. Rum ska kunna ha kontinuerlig luftväxling när de används. 
I bostadshus där ventilationen kan styras separat för varje bostad, får 
ventilationssystemet med närvaro- och behovsstyrning av ventilationen. Dock 
får uteluftsflödet inte bli lägre än 0,10 l/s per m² golvarea då ingen vistas i 
bostaden och 0,35 l/s m² per golvarea då någon vistas där. (BFS 2006:12)” 

 
Det svenska kravet 0,35 ls-1m-2, vilket motsvarar ca 0,5 h-1, kan jämföras med de andra 
länderna i norden. 
 

”Danska krav:  0,5 ggr/h 
Finska krav:   0,4 ggr/h 
Norska krav:  De föreskrivna frånluftsflödena ger för en normal 

bostad en luftväxling på ca 0,5 ggr/h.” 
Källa: (Erikson, 2003) 
 
Det finns många förutsättningar som avgör hur väl ett ventilationssystem fungerar. En av de 
förutsättningarna för att uppnå en tillfredställande nivå på luftkvaliteten inomhus är 
placeringen av uteluftsintag. Uteluften som kommer in i bostaden skall späda ut de 
föroreningar som uppkommer inomhus, och ersätta den förorenade luften med den friska 
luften (Backvik och Orestål, 1996).   
 
I många andra fall försämras uteluften redan i ventilationssystemet, vilket kan bero på 
bristande underhåll och rengöring. Vilket kan skapa förutsättningar för uppkomst och 
spridning av mögel, dålig lukt och bakterier. 
 
Om systemet är felaktigt installerat, eller att det förekommer läckage i värmeväxlaren medför 
det att förekomsten av partiklar kan bli hög. Invändig isolering, som är illa underhållen och 
fuktskadad kan också orsaka en ökad förekomst av fiber från t.ex. mineralull och mikrober i 
ventilationssystemet.  
 
Byggfasen är en ofta kritisk tid, då bristfällig förvaring av ventilationsdetaljer i många fall 
leder till att fukt och annan smuts blir direkt inbyggda i huset. 
 
Något som ofta blir försummat är injustering och funktionskontroll, vilket kan orsaka 
otillräckliga luftflöden, buller, drag, ökad fuktbelastning och allt för höga temperaturer. 
 
Ventilationssystemet måste följas upp med en kontinuerlig funktionskontroll, för att 
säkerställa att det fungerar som tänkt. (Byggforskningsrådet, 2000) 
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2.2.1 Förutsättningar för människan 
Idag tillbringas mycket av tiden inomhus. Enligt undersökningar tillbringar den 
genomsnittlige svensken 85 % inomhus varav 65 % i bostaden (Svenska inneklimatinstitutet, 
1991).  
 
Personer uppfattar klimatet på olika sätt, framförallt temperatur, drag och luftfuktighet. Att 
använda lufttemperaturen som ett mått på komfort är ett vanligt men missvisande mått. Det är 
svårt att göra korrekta mätningar med hänsyn till alla faktorer som spelar in, bl.a. för att 
termometern påverkas väldigt lätt av strålningstemperaturen, vilket innebär att mätning av 
lufttemperaturen inte är något bra mått på hur man upplever det termiska klimatet. Detta p.g.a. 
att upplevelsen av temperaturen är högst individuell.  
 
Det som oftast felaktigt förknippas med luftfuktighet är ”torr luft”. En alltför låg fukthalt kan 
ge upphov till besvär som yttrar sig som uttorkning av slemhinnor och hud. Det vanliga är att 
klagomål över torr luft i själva verket beror på annat än brist på fukt i luften. Faktorer som 
damm, kemiska ämnen och hög lufttemperatur brukar uppfattas som ”torr luft”. Vid normal 
inomhustemperatur bör den relativa fuktigheten ligga någonstans mellan 30-70 % (Warfvinge, 
2003). Boverket har angett 75 % RF som kritiskt fukttillstånd, vilket gäller för materialytor 
där det finns risk för mögel- och bakterietillväxt, och inte med hänsyn till hur människan 
uppfattar inomhusmiljön (Boverket, 2009). 

2.3 Faktorer som påverkar inomhusmiljön 
Det finns en rad olika faktorer som påverkar vår inomhusmiljö. Det kan vara sådant som 
påverkar oss fysiologiskt men även psykologiskt, det vill säga sådant vi kan insjukna av samt 
sådant som vi upplever genom en känsla. De vanligaste faktorerna som har en inverkan på vår 
inomhusmiljö kan kategoriseras enligt följande. 
 

• Gasformiga föroreningar 

• Partikelformiga föroreningar 

• Luftens temperatur, fuktighet samt rörelser 

• Buller 

2.3.1 Gasformiga föroreningar 
Det finns flera gaser i vår inomhusmiljö, den vanligast förekommande, utöver syre och 
kvävgas, är koldioxid. Detta främst för att den tillförs genom vår utandningsluft, men kan 
även uppstå från öppna lågor. En människa avger i; vila liggandes ca 13 l/h, vila sittandes 16 
l/h, arbete ca 40 l/h (Amsköld, m.fl. 1990). Mängden varierar således med den aktivitet som 
utförs. Mätning av koldioxid används som indikator på vilken status inomhusmiljö har, detta 
anges ofta i enheten ppm, parts per million. I ett tomt rum kan halten ligga på ca 400 ppm, 
vilket kan stiga över 1000 ppm när människor vistas i rummet (Abel och Elmroth, 2006). När 
halterna ökar över detta kan det medföra irritation. I dagsläget finns inga regler eller krav för 
koldioxidhalten inomhus, dock anger Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket, 2009) riktlinjer 
för skola och arbetsplatser samt Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 1999). Värdet som inte bör 
överstigas anges till 1000 ppm, om det ändå överstiger detta kan det ses som en indikator på 
att ventilationen inte är dimensionerad för aktuell verksamhet.  
 
Andra gasformiga föroreningar som kan förekomma i våra bostäder är formaldehyd, 
kvävedioxid, svaveldioxid och kolmonoxid.  
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2.3.2 Partikelformiga föroreningar 
Bland de partikelformiga föroreningar som förekommer i våra bostäder är tobaksrök en av de 
farligaste, då i form av passiv rökning. Denna förorening är samtidigt den som enklast kan 
påverkas av de boende, även om problem uppstår i flerbostadshus t.ex. vid rökning på 
balkonger.  
 
Höga fukthalter i konstruktioner kan generera mögelsvampar. En i raden av orsaker till detta 
kan vara de korta byggtider som tillämpas idag. Konstruktionerna får inte den tid de behöver 
för att torka ut. När mögelsvamparna sedan får fäste i den fuktiga miljön avger de sporer. De 
större sporerna fastnar i de övre luftvägarna, samtidigt som de mindre letar sig längre ner. 
Symptomen är i likhet med de som kan orsakas vid för hög koldioxidhalt d.v.s. irritation i 
ögon, näsa och hals.  
 
Ovanstående symptom orsakas även av de kvalster som finns i vår boendemiljö. Vanligast är 
symptomen på morgonen eftersom kvalster till stor del finns i våra sängar, och livnär sig på 
döda hudceller. Förutsättningen för dess överlevnad påverkas av inomhusluftens relativa 
fuktighet. 
 

2.3.3 Luftens temperatur, fuktighet samt rörelse 
Luftens temperatur inomhus påverkar upplevelsen av inomhusmiljön, det är dock högst 
personligt hur detta yttrar sig. En viss temperatur kan upplevas som låg för en, och hög för en 
annan. Det finns rekommendationer för vilken temperatur som bör hållas inomhus för att det 
ska vara drägligt att vistas där. Lufttemperaturgränser som är allmänt vedertagna för 
offentliga lokaler och bostäder ligger mellan 18-24ºC. De temperaturer som anses idealiska 
sommar- respektive vintertid är 22-24ºC sommartid och 18-22ºC vintertid (Warfvinge, 2003). 
 
Den relativa fuktigheten inomhus påverkas i hög grad av förhållandena utomhus. Vintertid då 
uteluftens absoluta innehåll av vatten är låg kommer inneluftens relativa luftfuktighet att bli 
låg, ofta under 30 %. 
 
Som tidigare sagts trivs dammkvalster bäst när det är hög relativ fuktighet inomhus, gärna 
över 70 %. Så för att minska förökningen av kvalster bör värdet ligga under detta, vilket de 
flesta bostäder gör. Optimalt bör den relativa fuktigheten ligga mellan 40-60 % (Hjertén, R., 
m.fl. 1996). Problem som kan uppstå vid för hög fukthalt under en längre period är att fukten 
lagras i konstruktionen, då mögelsvampar bildas. Problem kan även uppstå när problematiken 
är omvänd, med för låg fuktighet. Detta i kombination med lägre inomhustemperatur kan 
skapa torr luft. Då besvär med ögon och slemhinnor kan uppstå. 
 
Lufthastighet kallas i folkmun för drag, vilket ofta upplevs som negativt. Det är dock ett 
nödvändigt ont när man talar om ventilation. Det största problemet med drag är att 
konstruktionen har större otätheter, ofta handlar det då om äldre byggnader. I självdragshus 
sitter ofta luftintagen vid fönstren, man kan även få kallras när den kalla fönsterytan kyler 
luften inomhus. Ibland är lösningen en handduk som tätning vid luftintagen vid fönstren, 
vilket kraftigt försämrar luftens kvalitet, samt dess rörelser inomhus. 
 
Enligt VVS AMA är drag definierat som lufthastigheter över 0,15 ms-1,vilket medför att 
luften upplevs som lågtempererad. Ibland medför detta att man ur komfortsynpunkt höjer 
innetemperaturen, vilket i sin tur kan medföra lägre relativ luftfuktighet.   



 

8 
 

 

2.3.4 Buller 
”Byggnader skall utformas så att uppkomst och spridning av störande ljud 
begränsas” (BFS 2008:6). 
 

Upplevelsen av buller är precis som för drag, varierande för olika människor. Källan till 
oljudet kan också variera, det kan komma från grannar, trafik, stadsliv etc. Det är alltså 
beroende på var man bor men även hur man bor. Buller som uppstår på dagen tolereras högre 
än de som frambringas på natten. Oljud ifrån ventilationen kan också uppstå, främst när man 
har någon form av fläkt, särskilt när från- och tilluftsventilation används. Främsta orsaken är 
att tilluftsdonen ofta är placerade i de rum man vill ha minst ljud i, sovrummen. 
 

2.4 Ventilationssystem 

2.4.1 Självdrag 
Självdragsventilation är ett system helt utan fläktar. Det tillämpar de fysikaliska egenskaperna 
hos luften d.v.s. luftens densitet. Den varma luften stiger uppåt i byggnaden och försvinner ut 
genom kanalsystemet. Det innebär att luftens rörelser är som störst då temperaturskillnaderna 
är som störst, d.v.s. vintertid. Det omvända gäller sommartid, vilket innebär att vädring är 
nödvändigt. Vintertid kan det ökade luftflödet skapa problem, genom att för mycket kall luft 
strömmar in utan att den hinner värmas upp, vilket kan orsaka drag.  
 

Många hus med självdrag är idag kompletterade med en köksfläkt (Erikson, 1993), för att på 
ett tillfredställande sätt ventilera bort matos. Nackdelen är att fläkten kan skapa undertryck i 
byggnaden. Om tillufts- och frånluftsintagen på taket sitter för nära varandra kan då den 
dåliga luften sugas in i huset på nytt.  

Som tidigare nämnts är självdrag det mest förekommande ventilationssystemet för villor i 
Sverige idag. Nedan redovisas för- respektive nackdelar.  
 

Fördelar: 
• Minimalt med underhåll 
• Ekonomiskt ur installations- och driftperspektiv 
• Upphör inte vid eventuellt strömavbrott 
• Enkelt att komplettera med fläkt för att få F-system 

Nackdelar: 
• Ingen energiåtervinning möjlig m.a.o. ej ekonomiskt fördelaktigt 
• Kan tappa i effektivitet om man tilläggsisolerar 
• Fungerar dåligt på sommaren 
• Tilluften kan inte styras till platser där den behövs, t.ex. sovrum 
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Figur 1. Självdragsventilation 
Källa:  Erikson, B.E. (1993)  sid.14. 

 

2.4.2 Frånluftsventilation 
Detta system har ofta mindre ventilationskanaler än de som finns i hus med självdrag. En 
frånluftsfläkt placeras på taket och suger luft genom frånluftsdonen i huset. Ofta är ett filter 
placerat framför fläkten. Tilluften tas in på liknande sätt som i hus med självdrag, d.v.s. 
genom intag vid fönstren. Eftersom fläkten hjälper luften att passera genom huset fungerar det 
lika bra under hela året, däremot kan problemet med drag kvarstå. 
 

Det finns olika typer av fläktar, vissa är varvsstyrda, vilket ger möjlighet att öka ventilationen 
vid matlagning. Andra varvsstyrs genom uteluftstemperaturen. Det finns en klar fördel med 
varvsstyrda fläktar, genom att regleringen sköter sig, mer eller mindre, av sig självt förbrukas 
inte lika mycket energi som om den var låst vid ett visst varvtal. Annars är främst 
energiförbrukningen nackdelen om man jämför med självdragsventilationen. 

 

 
Figur 2. Frånluftsventilation 
Källa:  Erikson, B.E. (1993)  sid.19. 
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2.4.3 Från- och tilluftsventilation 
Det finns två primära skillnader mellan detta system och föregående. Det ena är som namnet 
antyder, att det krävs tilluftskanaler som förser konstruktionen med luft, vilket kräver mer 
utrymme. Det andra är att förutom fläkten behövs ytterligare ett aggregat, vars uppgift är att 
filtrera och värma upp luften för att skicka den vidare ut i huset. Frånluften filtreras på 
liknande sätt som i systemet med enbart frånluftsventilation. 
 

Det finns varianter av placeringen av från- och tilluftsdonen. Funktionen i stort är dock 
likartad. Däremot placeras alltid frånluftsdonen i våtutrymmen såsom bad, wc och tvättstuga 
samt kök, medan tilluftsdonen placeras i övriga rum.  

 
Då detta system kräver ett aggregat utöver frånluftsfläkten bör man tänka på placeringen av 
detta. Serviceutrymme som innefattar god belysning är att föredra. Det bör vara lätt att 
underhålla systemet då detta är en förutsättning för att bibehålla systemets prestanda. Viktigt 
att tänka på är att ut- och intagen för luft inte placeras för nära varandra, för att undvika yttre 
kortslutning. 

 
Figur 3. Från- och tilluftsventilation 
Källa:  Erikson, B.E. (1993)  sid.19. 

2.4.4 Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX) 
Detta system liknar det föregående på så sätt att det krävs både från- och tilluftskanaler. 
Skillnaden består av värmeväxlingen eller värmeåtervinningen, två ord med samma innebörd. 
Båda systemen värmer tilluften innan den skickas in i bostaden, med en växlare återvinner 
man även värmen ur frånluften som är på väg att lämna byggnaden, den så kallade avluften. 
Det finns olika växlare på marknaden som lämpar sig väl för villor. Beskrivning av de tre 
vanligaste återfinns under 2.4.4.1.  

 

Att återvinna värme ur frånluften innebär ekonomiska fördelar, samtidigt bör man ta i 
beaktning att systemet kräver underhåll för att fungera tillfredställande. Rengöring av filter, 
rensning av kanaler etc. Systemet kan även generera missljud då främst i sovrum där, som 
nämnts tidigare, man är mest mottaglig för störande ljud. Därför kan det vara en god idé att 
även installera ljuddämpare i systemet. 
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Andra problem som kan uppstå är kondens i ventilationskanaler, vilket kan genereras då det 
vintertid kommer in mycket kall luft i tilluftskanalen. I förlängningen kan detta leda till 
mögelproblem. För att komma till rätta med detta bör kanalerna isoleras väl. 

 

 
Figur 4. Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning 
Källa:  Erikson, B.E. (1993)  sid.20. 
 

2.4.4.1 Roterande värmeväxlare 
Denna växlare består av en rotor, som ofta är tillverkad i aluminium. Genom rotorn passerar 
frånluften samtidigt som värmen återvinns tillbaka till tilluften. Eftersom till- och frånluften i 
viss mån kan blandas med varandra kan det hända att lukter överförs tillbaka till bostaden.  
 
Verkningsgraden för en roterande värmeväxlare ligger idag runt 80 %, och de är dessutom 
ofta utrustade med påfrysningsskydd och separat inställningspanel som placeras i bostaden. I 
vissa fall går det också att komplettera med givare som kan styra varvtalet på växlaren. De 
kan känna av temperatur, fuktighet samt koldioxidhalt (Swegon AB, 2009).   

 
Figur 5. Roterande värmeväxlare 
Källa:  Fresh AB, 2009 
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2.4.4.2 Korsströms värmeväxlare 
Skillnaden mellan denna växlare och föregående är att i denna blandas inte till- och frånluften 
med varandra. Den består av korslagda aluminiumlameller, som värms upp av frånluften och 
på så sätt överförs värmen tillbaka till tilluften. Verkningsgraden på en 
korsströmsvärmeväxlare ligger mellan 50-65 % (Swegon AB, 2009). Sommartid, då man inte 
behöver återvinna lika mycket av värmen, finns sommarkassetter för att ersätta 
originalkassetten med.  
 
 
 

 
Figur 6. Korsströms värmeväxlare 
Källa:  Fresh AB, 2009 
 

2.4.5 Filter till värmeväxlare 
Filter finns i olika klasser och material, för att veta vilket filter som passar bäst till den tänkta 
användningen kan man söka efter produkter som är P-märkta. Detta är en kvalitetscertifiering 
från SP Sveriges tekniska forskningsinstitut som innefattar kontroll av lag- och 
myndighetskrav samt att tillverkarnas egenkontroller övervakas. Filterklasserna kategoriseras 
genom certifieringen enligt den minsta partikelavskiljningsförmågan som filtret har. Nedan 
beskrivs detta i tabellform. 
 
Filterklass Minsta partikelavskiljning vid 

partikelstorleken 0.4 µm 
Minsta partikelavskiljning vid 
partikelstorlek 0.85 µm 

F5 2 % 14 % 
F6 12 % 30 % 
F7 50 % 70 % 
F8 70 % 86 % 
F9 80 % 91 % 
Tabell 1. Krav på minsta partikelavskiljning vid olika filterklasser under filtrets användningstid, enligt SP-
metod 1937. 
Källa:  SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, 2009 
 
Normalt sett i en villa är det lämpligt att använda sig av klass F7 på tilluften och klass F5 på 
frånluften (Luftbutiken, 2009). 
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2.5 Referensobjektens ventilationssystem – Vintrosa 

2.5.1 Husen 
Området, som innefattar 29 friliggande villor är beläget i Vintrosa, 2 mil väster om Örebro. 
Samtliga villor är byggda i ett plan, innefattar ca 5 rum och kök på ca 120 kvadratmeter. Av 
de 29 villorna är en handfull av dem byggda, alternativt utbyggda i senare skede, i vinkel. 
Dessa är något större än 120 kvadratmeter. Villorna stod klara för inflyttning 1981. Samtliga 
villor har samma typ av system, från- och tilluftssystem med värmeåtervinning.  

2.5.2 Systemet 
Systemet är uppbyggt med en korsströmsvärmeväxlare bestående av korslagda 
aluminiumlameller i form av två kassetter (se figur 8). Från- och tilluften separeras i växlaren 
och således blandas inte t.ex. matos med tilluften. Reglering av luftflödena sker via 
köksfläktens reglage, vanligast via tre steg, men det kan variera beroende på typ av fläkt. 
Troligtvis sitter ingen av de köksfläktar kvar som installerades initialt.   
Systemet är utrustat med en termostat som förhindrar att påfrysning sker i kassetternas 
frånluftskanaler. Detta kan ske när uteluften är kall på vintern. När detta sker aktiverar 
termostaten ett element som värmer den del av luften som riskerar att frostas. Lämplig 
temperatur för termostaten anges till 12 grader, för att värmeåtervinningen ska bli så effektiv 
som möjligt (bilaga C). Effekten på elementet är 1 kW och under extremt kalla dygn då detta 
inte är tillräckligt justerar systemet tilluftsflödet till hälften för att på så vis undvika 
tillfrysning. 
 

 
Figur 7. Återvinningskassett 
Källa:  Skänninge Ventilations AB, (bilaga C). 
 

2.5.3 Underhåll 
För att systemet skall fungera optimalt med hög värmeåtervinning är underhållet en viktig del. 
Här beskrivs underhållsgången för detta system, dock skiljer det sig inte mycket från andra 
liknande system. Beskrivning sker i ett kronologiskt tidsperspektiv och börjar med den åtgärd 
som bör utföras mest frekvent. För de olika delarnas placering se figur 9. Observera att 
nedanstående endast är rekommendationer av tillverkaren (Skänninge Ventilations AB, 
(bilaga A)).  
 

• Filtret i köksfläkten bör rengöras 1 gång per månad eller efter behov. Filter är ofta 
tillverkade av aluminium vilket innebär att de lämpar sig väl för maskindisk.  

• Från- och tilluftsdonen rengöres efter behov, ofta ser man när de börjar bli för 
nedsmutsade. 
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• Från- och tilluftsfiltret bör rengöras 3-4 gånger per år (bilaga A). Dessa är utformade 
på liknande sätt som filtret i köksfläkten, därför rekommenderas även här maskindisk. 
Viktigt för att minimera fortplantning av lukt i systemet är att filtret placeras på 
samma plats och åt samma håll som de satt ursprungligen. 

• Enligt tillverkaren bör återvinningskassetterna (bilaga A) rengöras vartannat år. Dessa 
lyfts ut och rengöres med ljummet vatten och diskmedel, följt av sköljning. 
Lamellerna av aluminium kan lätt skadas om man inte hanterar dessa varsamt, skölj 
gärna under högre tryck än att använda något att peta med. Sätt tillbaka kassetterna på 
samma sätt som när de togs ut.  

• I samband med rengöringen av kassetterna bör man även rengöra fläktringar och 
fläktvingarna. Torka av med fuktig trasa. Kontrollera även utloppet för kondensvatten. 
Detta ska vara fritt från smuts, i annat fall riskeras mögelproblem. 

• I fasaden sitter ett tilluftsgaller som bör kontrolleras så det är fritt från smuts. Detta för 
att tillgodose systemets tillgång på uteluft.  

• Om systemet, trots ovan utförda åtgärder, tappar i effekt kan det vara lämpligt att 
kontrollera kanalerna. Utförandet av kontroll och rengöring är dock mer avancerat och 
hjälp av fackman är att rekommendera. För att få en fingervisning av från- och 
tilluftsflödena kan ett vanligt A4 papper användas. Håll det framför respektive don, för 
tilluft bör pappret bukta ut lite medan frånluftsdonen bör suga fast pappret. Är så inte 
fallet åtgärdas det med genomgång av ovanstående punkter. 

 

Figur 8. Aggregatbeskrivning 
Källa:  Skänninge Ventilations AB, (bilaga A). 
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3. Beskrivning av enkäter och mätningar 

3.1 Enkäten – Min Boendemiljö 
Enkäten Min Boendemiljö har utvecklats av Arbets- och miljömedicinska kliniken vid 
Universitetssjukhuset Örebro. Enkäten syftar till att undersöka sambandet mellan människans 
upplevelse av sin boendemiljö respektive ohälsa.  
 
Att människor uttrycker sitt missnöje angående inomhusmiljön, är en mycket vanlig 
företeelse. Svårtolkade mätningar och otydliga symptom skapar oro och irritation. Därför har 
Arbets- och miljömedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro utvecklat en egen 
modell med enkätförfarande, som en del i en utredningsstrategi gällande inomhusmiljön. 
 
De första MM-enkäterna (Miljömedicin-enkäterna) togs fram vid Arbets- och 
miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro 1985. Det första standardiserade 
formuläret (MM 040 NA) som framtogs våren 1989 omfattade arbetsmiljöer (Arbets- och 
miljömedicinska kliniken, 2009). Enkäten hade genomgått omfattande tester med avseende på 
validitet, pålitlighet och den praktiska användningen. Flera olika versioner utvecklades, var 
och en med inriktning mot en specifik miljö, t.ex. skolor, förskolor, kontor, sjukvårdsmiljöer 
och boende. De olika enkäterna är uppbyggda på samma grund vilket ger en möjlighet att 
jämföra de olika miljöerna mot varandra. Basenkäten (MM 040 NA) finns översatt till ett 
flertal språk. 
 
Enkätundersökningen är enbart en del i arbetet med innemiljön, den kan själv inte besvara alla 
frågor. Det är viktigt att man följer upp resultatet av åtgärder med en ny enkät, för att 
säkerställa en förbättring. Enkäterna bör helst skickas ut vid samma tid på året, för att 
säkerställa resultaten eftersom klimatet varierar mellan de olika årstiderna, vilket påverkar 
inomhusmiljön.  
 

3.2 Enkäten - Underhåll av ventilationssystemet 
För att om möjligt få en djupare analys om de boendes inomhusmiljö togs en enkät fram av 
författarna. Syftet med denna enkät är att belysa sambandet mellan upplevd inomhusmiljö och 
underhållet av ventilationssystemet.  

Enkäten bestod av 8 frågor, där de första fyra innehöll svarsalternativ baserade på 
leverantörens rekommendation av underhållsintervall.   

3.3 Mätningar 
Som ett komplement till enkäterna utfördes ett antal mätningar i några bostäder. Dessa 
utfördes med instrument från Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset 
Örebro. Mätningarna avgränsades till att enbart mäta temperaturen, den relativa fuktigheten 
samt koldioxidhalten i bostaden. Mätningarna av den relativa fuktigheten och temperaturen 
utfördes med en hygrotermograf. Instrumentet registrerar den relativa fuktigheten och 
temperaturen med principen av att ett material utvidgar respektive drar ihop sig beroende på 
temperaturen eller luftfuktigheten. Temperaturen registrerades med hjälp av en bimetallring 
och den relativa fuktigheten med hjälp av hårstrån som drar ihop sig eller blir längre beroende 
på den relativa fuktigheten. Instrumentet stod sju dygn i varje undersökt bostad. För att få 
fram så pass representativa resultat som möjligt skulle apparaten inte placeras i några 
utrymmen med direkta fuktkällor som badrum, kök eller i närheten av t.ex. tvättställningar. 
Direkt påverkan av solljus bör också undvikas. 
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Koldioxiden mättes med en koldioxidmätare som placerades i huset. Den registrerade 
koldioxidhalten i huset kontinuerligt under en veckans tid. Ett medelvärde beräknades på 
varje 5 minuters intervall och detta lagrades i en datalogger. Apparaten skulle placeras i rum 
där de boende ofta vistas som t.ex. sovrum och vardagsrum. Inte heller den skulle placeras i 
direkt solljus eftersom det kunde påverka resultaten. 

4. Resultat 

4.1 Enkäten – Min Boendemiljö 
De två enkäterna delades ut till samtliga 29 hushåll mellan 27-30 april 2009. De boende fick 
sedan en dryg vecka på sig att svara, därefter delades en påminnelse ut. Undersökningens 
slutdatum sattes till 29 maj 2009. Av de 29 hushållen, var det 13 som deltog i 
undersökningen. Detta ger en svarsfrekvens på 45 %, vilket är relativt lågt, men ger ändå en 
indikation på hur de boende upplever inomhusmiljön.  
 
Sammanställningen av enkätsvaren jämfördes mot en större studie som utförts av Arbets- och 
miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro. I bilaga F finns två stycken 
”rosdiagram” där de egna värdena fördes in, i samma diagram finns en gråmarkerad yta som 
visar resultatet av den större studien. 
 
Enkätundersökningen i Vintrosa framlägger bevis för att området upplevs som mycket bra. 
Det är två kategorier som studeras i ovan nämnda rosdiagram, dels miljöfaktorer, dels 
nuvarande besvär. Resultatet som beskrivs nedan baseras uteslutande på de svar där de 
boende svarat ”Ja, ofta”. 
 
Miljöfaktorer – Har du de senaste 3 månaderna känt dig besvärad av någon eller några av 
följande faktorer i din bostad? 
 

• Varierande inomhustemperatur, 6 % 
• Torr luft, 6 % 

 
Av de 12 faktorer som uppgavs i enkäten var det endast två av dessa som upplevdes som 
besvärande, för 6 % av de tillfrågade. Detta ligger helt i linje med referensundersökningen För 
detaljer hänvisas till bilaga F. 
 
Nuvarande besvär – Har du under de senaste tre månaderna haft något/några av nedanstående 
besvär? 
 

• Trötthet, 6 % 
• Klåda, sveda, irritation i ögonen, 6 % 

 
I jämförelse med referensundersökningen, besvärades de boende i Vintrosa mindre frekvent 
av dessa besvär. De boende fick även frågan om de anser att besvären beror på bostadsmiljön, 
ingen av de svarande ansåg att så var fallet. 
 
För sammanställning av de övriga svaren i enkäten hänvisas till bilaga H. 
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4.2 Enkäten – Underhåll av ventilationssystemet 
Denna enkät delades ut samtidigt som ovanstående enkät, dock endast ett exemplar per 
hushåll. I diagrammen nedan är leverantörens rekommenderade underhållsintervall markerat 
med ett streck, utan streck innebär att rekommendation saknas.  
 
De första sex frågorna är av typen: Hur ofta gör du rent … 
 

• Till- och frånluftsfilter 
 

 
Figur 9. Enkätsvar underhåll, till- och frånluftsfilter 

Ingen av de tillfrågade gjorde rent dessa filter enligt rekommendation. Möjlig orsak kan vara 
att nedsmutsningsgraden är låg varpå frekvensen i underhållet blir lägre. 
 

• Återvinningskassetten 
 

 
Figur 10. Enkätsvar underhåll, återvinningskassetten 

Hälften av de tillfrågade uppgav att de rengjorde återvinningskassetten mer frekvent än vad 
leverantören rekommenderade. Troligen rengöres till- och frånluftsfilterna i samband med att 
kassetten rengörs.  
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• Filter i spiskåpa 
 

 
Figur 11. Enkätsvar underhåll, filter i spiskåpa 

 

Nära hälften uppger att de rengör filtret i spiskåpan enligt rekommendation. Att frekvensen är 
hög kan bero på att tillgängligheten är högre än hos de filter som sitter i värmeväxlaren. 
 

• Tilluftsintag i fasad 
 

 
Figur 12. Enkätsvar underhåll, tilluftsintag i fasad 

 
Denna fråga berör inte leverantören i sina skötselrekommendationer, trots detta uppger 9 av 
10 att de rengör intaget i fasaden. Att rekommendera ett intervall vore endast spekulationer, 
då husfasadens läge är avgörande. 
 

• Ventilationskanaler 
 

 
Figur 13. Enkätsvar underhåll, ventilationskanaler 

 

Att rengöra ventilationskanalerna är mer komplicerat än att rengöra filter, vilket kan vara en 
orsak till att hälften av de svarande aldrig rengjort dessa. Här bör hjälp från fackman nyttjas. 
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• Runt ventiler i sovrum, vardagsrum 
 

 
Figur 14. Enkätsvar underhåll, Runt ventiler i sovrum, vardagsrum 

 

Föroreningar runt ventilationsdonen visualiseras lätt, vilket kan förklara att de flesta utför det 
efter behov, troligtvis i samband med städning.  
 
På frågan: ”Har du ersatt delar av ventilationssystemet?”, så svarade ca 85 % ja. 
Av dessa var det ca 62 % som ersatt fläkten och ca 23 % som ersatt filter. 
 
Den sista frågan i enkäten var ”Känner du till skötselrekommendationerna till ditt system?”. 
Här svarade de boende enligt följande: 
 

  
Figur 15. Enkätsvar underhåll, Skötselrekommendationer 

 

En förklaring till att ca 40 % av de tillfrågade saknar kännedom om 
skötselrekommendationerna kan vara ägarbyte.  
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4.3 Mätningar 
Resultaten från mätningarna var goda. I båda husen var medeltemperaturen ca 20ºC och 
medelvärdet på den relativa fuktigheten ca 40 %. Dessa värden motsvarar de tidigare nämnda 
riktvärden med god marginal. Kortvariga fluktrationer kan bero på saker som besök i hemmet. 
I båda husen placerades instrumentet i vardagsrummet, på ca 1 meters höjd samt som nämnts 
tidigare utan påverkan från direkt solljus och fuktkällor. För detaljer hänvisas till bilaga G. 

Koldioxidmätningen utfördes i ett av sovrummen, instrumentet placerades på ca 1,5 meters 
höjd och med ett avstånd från sängen så att mätningen inte påverkades negativt. Nedan 
redovisas medel-, max-, och medianvärde för de båda husen. Värdena är beräknade utifrån två 
tidsintervall, 18-06 och 06-18.  

[ppm] 18-06   06-18   

 Medel Median Max Medel Median Max 

Hus 1 900 900 1600 800 700 1600 

Hus 2 800 800 1100 700 700 1100 

Tabell 2. Mätvärden från koldioxidmätningar. 
Källa:  Författarna 

Värdena är avrundade uppåt respektive nedåt till jämt 100-tal. För exakt data hänvisas till 
bilaga I. 

Medelvärdena i de två fallen ligger med god marginal under tidigare nämnda 1000 ppm. Att 
värden över 1000 ppm registreras är av mindre vikt då de inte är stadigvarande. För detaljer 
hänvisas till bilaga I. 
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5. Diskussion och slutsats 

5.1 Diskussion 
Tanken med denna studie är att försöka påvisa vikten av god ventilation och hur den påverkar 
vår inomhusmiljö. Det vanligaste ventilationssystemet i Sverige idag är självdrag, det har sina 
fördelar men också nackdelar. Vid nybyggnationer idag används det mycket sällan, en 
anledning till detta kan vara debatten om vår påverkan på miljön. Vi anser att en lagstiftning 
om värmeåtervinning vore på sin plats, men även statligt ekonomiskt stöd likande det som ges 
vid konvertering från direktverkande el. Fås detta kan vi räkna bort de system som inte 
återvinner någon värme. Kvar är alltså FTX- ventilation, som kräver mer underhåll, kostar 
mer i investering, men i det långa loppet betalar det sig, inte bara för individen utan samhället 
i stort. Utöver den ekonomiska faktorn finns annat att vinna, bättre inomhusmiljö. Människan 
tillbringar idag ca 65 % av dygnet i bostaden, vilket i sig bör räcka som motivation. 
 
I denna studie har vi använt oss av enkätundersökningar, som är en vetenskap i sig. Vi anser, 
trots relativt låg svarsfrekvens, att vi ändå fått en indikation på hur de boende upplever sin 
inomhusmiljö samt hur underhållet värderas och sköts. Resultaten pekar mot att de boende på 
Stenrösevägen i Vintrosa har ett bra boende. Vissa studier visar att villaägare generellt är 
nöjdare än de som bor i t.ex. hyresrätt (Norlén och Andersson, 1993). Detta kan bero på själva 
ägandeformen, men i detta fall bör även miljön ha en inverkan. Att bo i ett område med 
minimal påverkan av trafik, stadsliv etc. bidrar troligtvis till en positiv inställning till det egna 
boendet. Det är dock inte hela sanningen, resultaten gällande skötseln av ventilationssystemet 
pekar mot att nivån är hög.  
 
Enkäten ”Min boendemiljö” där en referensstudie finns att tillgå kan vi jämföra de egna 
resultaten med denna studie, så är inte fallet gällande den egenkomponerade enkäten gällande 
underhåll. Här jämförde vi istället mot de rekommendationer som leverantören av det 
specifika systemet har angett. Slutsatsen som uppstår ur detta är att de boende på 
Stenrösevägen även här håller en god nivå. Tillfredställande rengöring av 
ventilationskanalerna saknas dock. Detta kan bero på att det inte är riktigt så enkelt att rengöra 
dessa som det är med ett filter. Här bör man kontakta part som kan utföra detta arbete 
fackmannamässigt.  
 
Mätningarna som utfördes valdes, till viss del, för de kan ge en indikation på hur det står till 
med inomhusmiljön. Om studien och framförallt tiden tillåtit hade det vart önskvärt att även 
utföra mätningar på lufthastighet i ventilationskanalerna. 
 

5.2 Slutsats 
Vid investering i ett ventilationssystem som är dimensionerat för ändamålet, samt att en 
förståelse för underhållets betydelse finns, ges goda förutsättningar för en bra inomhusmiljö 
och ett bra välbefinnande. 
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Bilaga A – Drift och skötsel av referenssystemet
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Bilaga B – Allmän information om referenssystemet 
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Bilaga C – Råd och anvisningar för referenssystemet 
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Bilaga D – Enkäten ”Min boendemiljö” 
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Bilaga E – Enkäten ”Underhåll” 

 



 

47 
 

 
 
 
  



 

48 
 

Bilaga F – Arbetsblad 
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Bilaga G – Graf över Rf och temperatur 
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Bilaga H – Sammanställning svar enkäten ”Min boendemiljö” 
1. Miljöfaktorer - Besvärad av följande inom 3 mån 

Nr. Ja, ofta Ja, ibland Nej, aldrig 

1     21 

2   1 20 

3 1 11 9 

4   7 14 

17     21 

18 1 6 14 

19   1 20 

20   1 20 

21     21 

22   1 20 

23   4 17 

24   1 18 

 
2. Allmänt - Hur upplever du bostaden i stort? 

Nr. Mycket bra Bra Acceptabel Dålig Mycket dålig 

1 10 11       

2 2 16 3     

3 5 12 3 1   

4 3 16 2     

 
3. Temperaturförhållandena 

Nr. Mycket bra Bra Acceptabel Dålig Mycket dålig 

5 4 17       

6 3 Alltför kallt på vinterhalvåret 

7 4 Alltför varmt på sommarhalvåret 

8   Alltför varmt hela året 

9 5 Varierar med utetemperatur 

10 1 Kalla golv på vinterhalvåret 

11   Drag från fönster 

12 1 
Drag från 

ytterdörr 

13   
Kan ej påverka 

temperaturen 
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4. Bullersituationen 

Nr. Mycket bra Bra Acceptabel Dålig Mycket dålig 

14 13 6 1 1   
Buller i bostad i 

allmänhet 

15   Störande buller från ledningar och rör 

16 2 Störande buller från ventilationen 

17   Störande buller från grannar, trapphus, hissar 

18   Störande buller utifrån (trafik, industri, lekande barn) 

19   annat, vad…………… 

 
5. Luftkvaliteten 

Nr. Mycket bra Bra Acceptabel Dålig Mycket dålig 

1 6 14 1     

2   luften känns instängd 

3   luften känns dammig 

4   irriterande lukter 

5   eget matos sprids i bostaden 

6   matos från grannar 

7   tobaksrök eller annan rök från grannar 

8   lukter utifrån (trafik o dyl.) 

9 1 kvarstående fuktig luft i bad/dusch 

10   imma regelbundet på fönstren vintertid 

11   imma på fönstren vid matlagning 

12   

små möjligheter att vädra pga. 

bullerstörningar 

13   små möjligheter att påverka ventilationen 
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6. 
Övrigt 

Nr. 
Mycket 

bra Bra Acceptabel Dålig 
Mycket 

dålig 

14 10 11       Anser om bostadsområdet 

Nr. 
Mycket 

bra Bra Acceptabel Dålig 
Mycket 

dålig 

15 3 14 2     

Skötsel av 

området 

16 1 15 3     
Belysning i 

området 

17 10 9       
Trygghet i 

området 

18 3 5 1     
Service från 

värden/förvaltaren 

Nr. Ja Nej Vet ej 

19 3 17 1 Vattenskador senaste fem åren 

20   dusch/bad 

21 3 annat 

Nr. Ja Nej Vet ej 

22 1 19 1 Besvär som du förknippar med inomhusklimatet 

Nr. Ja Nej Vet ej 
Inga hemmavarande 

barn     

23   14   7 

Något som påverkar dina 

barn 

 
7. Nuvarande besvär 

Nr. Ja, ofta 
Ja, 

ibland Nej, aldrig 

1-2 1 15 5 Trötthet 

3-4   10 11 Tung i huvudet 

5-6   13 8 Huvudvärk 

7-8 1 6 14 Klåda, sveda, irritation i ögonen 

9-10   7 13 Irriterad, täppt eller rinnande näsa 

11-12   6 15 Heshet, halstorrhet 

13-14   9 12 Hosta 

15-16   3 17 Torr eller rodnad hud i ansiktet 

  



 

Bostadsberoende? 

Ja Nej Vet ej 

  13 2 

  8 2 

  9 2 

  4 4 

  5 3 

  3 3 

  7 1 

  4 1 

 
8. Kompletterande frågor 

Nr. Man Kvinna 

17-18 11 9 

Ja Nej 

19 1 19 Röker du?

Ja Nej 

20-21 1 20 Har/har haft astma

22-23 2 19 Har/har haft hösnuva

24-25 3 18 Har/har haft eksem

för många lagom för lite

26   20   

för många lagom för lite

27   20   

Ja Nej Vet ej

28 14 2 5 

 
9. Ytterligare kommentarer 
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18-64 65+ 

19 2 

Röker du? 

Ja Nej 

Har/har haft astma 1   

Har/har haft hösnuva 1 1 

Har/har haft eksem   3 

för lite 

 Antal frågor i enkäten 

för lite 

 Antal hälsofrågor i enkäten 

Vet ej 

 Relevanta frågor? 
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Svarsfrekvens 

Antal svarande 21 st 

Andel   36,2%   

Antal svarande 13 st 

Andel   44,8%   

Totalt antal villor 29 st 

Antaget antal 

vuxna 58 st 
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Bilaga I – Graf över koldioxidmätning 
Hus 1 
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Hus 2 
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