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Sammanfattning 
 
Inomhusklimatet i skolor runt om i Sverige har debatterats livligt den sista tiden. 
Reportage visar att många skolor och förskolor har allvarliga brister med luftkvalitet och 
nedskräpning. Vöfab, som är ett förvaltningsföretag för Växjö kommun, vill utreda 
situationen på deras förskolor. Med hjälp av enkäter som lämnas ut till personal på 13 
utvalda förskolor ska detta examensarbete hjälpa till att få en överblick över personalens 
åsikter och kunna hitta möjliga problem med förskolornas inomhusklimat.  
 
Detta examensarbete har i huvudsak riktat in sig på inomhusklimatets temperatur, buller 
och luftkvalitet. Men även andra faktorer så som belysningens inverkan har undersökts. 
Personalen har i enkäterna svarat på frågor om inomhusklimatet och om de känner av 
symtom som kan kopplas till inomhusklimatet. När enkäterna analyserades kunde 
samband hittas mellan personalens upplevda symtom och problem som de upplever med 
inomhusklimatet. Resultaten visar att trötthet, tung i huvudet, huvudvärk, varierande 
rumstemperatur, buller och damm och smuts är vanligt förekommande problem på 
förskolorna.   
 
I arbetet redovisas även tre tekniska mätningar som gjorts på de förskolor där enkäterna 
visat på störst problem, inom tre utvalda kategorier i inomhusmiljön. De tre mätningar 
som har gjorts är en bullermätning, en temperaturmätning och en fuktmätning. 
 
Temperaturmätningen på Högstorps förskola har visat på temperaturer flera grader under 
dimensionerad temperatur, medan de andra mätningarna inte lokaliserat orsaken till 
problemen.    
  



Summary 
 
In recent times there have been discussions about the indoor climate of schools in 
Sweden. There have been reports about serious flaws with indoor air quality and littering. 
Vöfab, the property management company of Växjö municipality, wants to investigate 
the situation on their preschools. The aim of this thesis is to map out the indoor climate 
and find out possible problems at the preschools in Växjö managed by Vöfab. This is 
done through a survey of the employees of 13 such preschools.  
 
This thesis mainly focused on temperature, noise and air quality but other factors like 
illumination will also be investigated. In the surveys the employees have answered 
questions about their perception of indoor climate in the preschools and if they have any 
health issues that they thought was due to the indoor climate. Survey analysis showed that 
there exist relationships between employees’ perception of problems with indoor climate 
and their experienced health issues. Tiredness, drowsiness, headache, varying room 
temperatures, noise and dust is a common problem on the preschools. 
 
The thesis will also contain three technical measurements that has been performed on the 
preschools where the surveys has shown most problems within three selected categories 
about the indoor climate, the measurements that has been done is one noise measurement, 
one temperature measurement and one moisture measurement. 
 
Of the three technical measurements the temperature measurement on Högstorps 
preschool has shown temperatures several degrees below dimensioned while the other 
measurements have not located the cause to the problems. 
  



Abstract 
 
Vöfab är Växjö kommuns eget förvaltningsföretag som jobbar för att utveckla Växjö 
kommuns attraktionskraft  i samarbete med sina hyresgäster. 
 
Syftet med denna rapport är att hjälpa Vöfab att utreda inomhusklimatet på 13 av 
kommunens förskolor i Växjö. Detta examensarbete baseras på enkäter som lämnats ut 
till personalen på förskolorna för att de kan berätta om hur de upplever arbetsmiljön på 
sina förskolor och sina möjliga besvär. Det som främst undersöks är 
temperaturförhållanden, buller samt luftkvalitet, men även en överblick av belysning samt 
damm och smuts har genomförts.  
 
Inomhusklimatet på förskolorna har undersökts genom att enkäterna sammanställs till en 
databas där förskolorna analyseras först ihop och sedan alla förskolor för sig.  
 
Rapporten har genom litteraturstudier undersökt samband mellan arbetsmiljö och besvär. 
Sedan har dessa tidigare bevisade samband undersökts om de även gäller för Vöfabs 
förskolor. 
 
I studien har slutligen tre förskolor med signifikanta problem valts ut för att undersökas 
noggrannare med hjälp av mätundersökningar.  
 
 
Nyckelord: 
Buller, enkät, förskola, inomhusklimat, luftkvalitet, mätundersökning, temperatur, SPSS,  
Vöfab 
  



Förord 
 
Detta examensarbete är på 15 högskolepoäng under utbildningen byggnadsingenjör på 
Linneuniversitetet i Växjö. Det är gjort i samarbete med Vöfab, som har ett intresse av att 
utreda inomhusklimatet på deras förskolor.  
 
Vi vill tacka Ida Karlsson och Bruno Birgersson på Vöfab för att de har förklarat tydligt 
vad de vill ha fram av arbetet. De har varit enkla att samarbeta med samt hjälpt till med 
material och hjälpt oss när det varit oklarheter.  
 
Vi vill även tacka Krushna Mahapatra, docent vid Linnéuniversitetet i Växjö, som i 
egenskap av handledare till oss guidat oss fram under arbetets gång och hela tiden varit 
snabb med svar och delat med sig av sin kunskap och erfarenhet. 
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1. Introduktion 
 
1.1 Bakgrund 
 
Det pratas mycket i media om skolornas dåliga luftkvalitet och städning, med allt 
det kan medföra för elevernas hälsa och prestationer. TV-programmet Kalla 
fakta hade ett avsnitt där man granskade skolor och deras dåliga ventilation [1]. 
Det förekommer även diskussioner om sjuka hus vilket kan medföra problem i 
vardagen med trötthet, huvudvärk och andra negativa symptom [2]. 
Det är viktigt att inomhusklimatet på en arbetsplats som förskolan fungerar som 
det ska för allas välbefinnande. Man räknar med att en person i Sverige i 
genomsnitt spenderar 90 % av sin tid inomhus [3]. 
 
Ett fungerande inomhusklimat är även en viktig del vad gäller psykisk hälsa och 
medicinsk hälsa. Om personal upplever problem är det arbetsgivaren som står 
som ansvarig för arbetsmiljön [4]. Forskning har påvisat att inomhusmiljön har 
stor påverkan på människors välbefinnande, hälsa, stress och produktivitet[5]. 
De faktorer som är viktigast är luft, temperatur, ljus och ljud, vilka vi påverkas 
av dygnet runt [5].  
 
På förskolor förekommer många klagomål på inomhusmiljön och vid tidigare 
undersökningar har man kunnat se att några återkommande problem är [6]: 

• Snabbt byggande på fuktig mark 
• Byggande med olämpliga och oprövade material 
• Otillräcklig ventilation 
• Bristande underhåll på bland annat ventilations- och värmesystem 
• Otillräcklig städning 
• För många personer vistas i lokalerna  

 
Vanliga klagomål från personal om inomhusklimatet är mestadels om komfort. 
Till exempel för varmt, för kallt, instängd ”dålig” luft, torr luft samt obehaglig 
lukt. Vanliga symptom är trötthet, tunghetskänsla i huvudet, huvudvärk, 
slemhinnesymtom och hudtorrhet. Dessa symptom är vanliga och behöver inte 
ha någon koppling till inomhusklimatet på förskolorna. I många fall har tekniska 
mätningar inte gett några anmärkningsvärda resultat, trots omfattande klagomål 
[6]. 
 
1.2 Syfte och mål 
 
Vöfab förvaltar förskolor runt hela Växjö. Byggnaderna varierar i ålder och 
skick och det är därför viktigt att se att inomhusklimatet på dessa byggnader 
fortsätter att uppfylla alla krav [7]. 
Syftet med arbetet är att hjälpa Vöfab att kartlägga och lokalisera möjliga brister 
och problem i byggnaderna för de förskolor som de förvaltar. Om problem 
upptäcks ska orsaken till dessa undersökas. Målet är att personal och barn på 
förskolorna ska få chansen att få en bättre miljö att vistas i om dagarna och att 



synpunkter från personalen ska analyseras och åtgärdas till den grad det är 
möjligt. 
 
En enkätundersökning av skolpersonal och tekniska mätningar av skolbyggnader 
ska utföras för att lättare kunna bearbeta och spåra framtida problem så att Vöfab 
ska kunna lösa brister i så god tid som möjligt. Förhoppningsvis ska de skolor 
som är i behov av underhåll/förändring hittas och arbete med dessa kan 
prioriteras. Byggnaderna kan ha gemensamma brister och kan orsaken till dessa 
hittas kan det underlätta i framtiden när möjliga problem uppstår. 
 
1.3 Frågeställning 
 

• Vilka problem med inomhusklimatet finns det på Vöfabs förskolor? 
• Vilka förskolor har vilka brister/problem med sitt inomhusklimat? 
• Vad kan dessa problem bero på? 
• Hur kan man åtgärda dessa problem? 

 

1.4 Avgränsningar 
 

• Endast 13 av Vöfabs 21 förskolor har utretts.  
• Tekniska mätningar har bara gjorts på tre utvalda förskolor.  
• Enkäterna har endast omfattat personalen och inte föräldrar och barn.  
• Resultaten från enkäterna i undersökningen har endast jämförts med 

varandra och inte med resultat från tidigare undersökningar. 
 
 
  



2. Teori 
 
2.1 Begreppförklaring 
 

• Buller: 
Buller är ljud som kan vara skadligt för en persons hörsel eller bara 
störande. Buller är allt det ljud som man önskar slippa [8]. Buller är 
tryckvibrationer som sprids som vågrörelser och kan färdas i andra 
medier än luft, som till exempel golv och reglar, detta kallas då för 
vibrationer [9]. 
 

• BBR- Boverkets byggregler: 
Boverkets byggregler är allmänna råd och föreskrifter vad gäller buller, 
hälsa och miljö, hygien, bostadsutformning, rumshöjd, tillgänglighet, 
säkerhet och energihushållning [10].  

 
• Frånluft: 

Frånluften är den luft som förs bort från lokalen [11]. 
 

• FTX-system:  
FTX- system är ventilationssystem som står för från- och 
tilluftsventilation med värmeåtervinning. Man återvinner värmen i 
frånluften i detta system så tilluften kan värmas upp och även renas. Det 
negativa med detta system kan vara bullerproblem från fläktarna [12]. 

 
• Fuktkvot: 

Vikten av vattenmängden av en volym, i förhållande till vikten av samma 
volym när det är torrt material [13]. 

 
• Inomhusklimat: 

När man pratar om inomhusklimat menar man i huvudsak temperatur, 
luft, ljus och ljud detta är de saker som spelar in mest vad gäller trivsel 
och välmående av de fysiska miljöfaktorerna inomhus [14]. 

 
• Koldioxid: 

Koldioxid är en växthusgas som skapas till exempel genom andning av 
människor, djur och mikroorganismer och är en lukt- och färglös gas.  
Den utgjorde år 2013 nästan 400 ppm (parts per million)  av volymen i 
atmosfären [15]. Det är en tung gas och kan därför samlas på marknivå 
där barn kanske vistas mer än vuxna. Gasen kan ge en kvävande känsla 
eftersom den tränger undan luftens syre och medverka till huvudvärk, 
illamående, kräkningar och i värsta fall medvetslöshet [16]. 

 
  



• Luftutbyteseffektivitet: 
Luftutbyteseffektivitet är en förklaring hur effektivt man byter luften i 
exempelvis en byggnad utan lokala föroreningskällor. Exempel på 
föroreningskällor kan vara mögel och människor [11]. 

 
• Luftomsättning: 

Det är hur många rumsvolymer per timme även skrivet rv/t som omsätts. 
Man dividerar rummets uteluftsflöde under en timme med rummets 
volym i kubikmeter [17]. 

 
• Ljudabsorbent: 

Exempelvis en skiva i taket som fångar upp eller absorberar 
ljud [18]. 
 

• OVK: 
OVK står för ”obligatorisk ventilations kontroll”, alla byggnader ska 
besiktigas för OVK enligt plan och bygglag. Dessa kontroller ska göras 
av en certifierad kontrollant med jämna mellanrum [19].  

 
• Ventilation: 

Ventilation i byggnader innebär utbyte och förflyttning av luften i 
utrymmen, man får in frisk luft och tar i och med detta bort föroreningar 
och fukt. Det finns flera olika varianter av ventilation [20]. 

 
• Ventilationseffektivitet: 

Ventilationseffektivitet är ett sätt att mäta hur effektivt ventilationen gör 
sig av med luftföroreningar, detta skrivs som en kvot i procent mellan 
koncentrationen i frånluft och den befintliga medelkoncentrationen i 
rummet [17]. 

 
• Vistelsezon: 

Område där personer oftast befinner sig i ett rum, denna zon är 0,1 meter 
från golvet till 2 meter upp och börjar 0,6 meter från innerväggar och 1 
meter från ytterväggarna [21]. 

 
• Vöfab: 

Vöfab är ett dotterbolag åt Växjö kommunföretag AB. Vöfab står för 
Växjö Fastighetsförvaltning AB. Vöfab äger och sköter olika fastigheter 
bland annat förskolor [7]. 
 

• ÅF: 
ÅF är ett teknikkonsultföretag med bas i Europa men finns numera i hela 
världen. ÅF är framförallt inriktade på energi, infrastruktur och industri 
och har cirka 7000 medarbetare [22]. 

 
  



2.2 Buller 
 
Buller mäts med hjälp av decibelskalan(dB). Vid över 50 dB är decibelskalan 
logaritmisk och en ökning från 55 dB till 65 dB upplevs då som dubbelt så stark. 
Så om en ljudnivå sänks från 100 dB till 90 dB är hörstyrkan av sänkningen inte 
10% utan mycket högre [23]. På förskolor och andra arbetsplatser har 
gränsvärdet för det genomsnittliga bullret man får utsättas för under en åtta 
timmar lång arbetsdag satts till 80-85 dB [24].   
 
Buller är den största störningen i inomhusklimatet och påverkar fler människor 
än till exempel luftkvaliteten.  Störande ljud vid dålig akustik kan leda till 
trötthet och koncentrationssvårigheter som exempelvis ljud från trafik [25]. 
Symptom för långtidsexponering av buller är sömnsvårigheter, 
prestationssvårigheter, inlärningssvårigheter, hjärt- och kärlsjukdomar, stress, 
tinnitus, nedsatt hörsel och huvudvärk [24].  
 
Närliggande trafikerade vägar kan orsaka buller på skolgårdar och även inne i 
förskolor [26]. I tätbebyggda områden kan bullret reflekteras på fasader och 
andra hårda ytor. Om allt ljud reflekteras ökar ljudnivån  i genomsnitt med 3 dB 
[27] och åtgärder som kan göras är till exempel bullerplank och byte till 
ljudisolerande fönster [28]. 
 
I lokaler där barn vistas kommer inte bullret huvudsakligen från trafik och 
installationer, som på många andra arbetsplatser, utan den största ljudkällan är 
barnen själva [29] [30]. 
 
I lokaler med fler barn än vad som är tänkt blir det ofta högljutt och för att göra 
sig hörda måste barn och pedagoger höja rösten ännu mer [31]. En väldigt enkel 
åtgärd är ljudabsorberande figurer, tavlor och anslagstavlor [32]. 
 
Bullerkällor uppfattas inte lika högljudda utomhus som inomhus. Detta beror på 
att inomhus studsar ljudet mellan väggar och andra ytor och ”lever kvar” även 
efter att bullerkällan tystnat. Det kvarlevande ljudet brukar benämnas efterklang 
och kan leva kvar olika länge. En kort efterklangstid är att föredra då långa 
efterklangstider bidrar till oönskat buller [31].  
 
Olika människor kan uppfatta ljud på olika sätt. Till exempel kan en person med 
hörselskada uppleva ett ljud som mycket irriterande, medan en person med 
normal hörsel inte irriteras. 
Buller försvårar samtal och för förskolebarn som inte behärskar språket till 
hundra procent blir det extra svårt att uppfatta samtal. Barnen har inte lika lätt 
som vuxna att förstå vad samtalspartnern säger även om man inte har uppfattat 
alla ord. 
Måste man ständigt höja rösten för att höras kan man få röstproblem på grund av 
slitage på stämbandsslemhinnan och påfrestningar på struphuvudets muskulatur.  
Buller kan bidra till stress även om bullernivåerna är låga. Oftast finns det andra 
bakomliggande faktorer förutom buller som bidrar till stressen [31]. 



2.3 Mögel 
 
Mögel och mögelsvampar uppstår lättast när inomhustemperaturen ligger mellan 
20-30o C. Mögel växer på organiska material som till exempel trä. Om träet har 
en fuktkvot under 16 % kan mögelsvampar inte bildas och om fuktkvoten 
överstiger 28 % uppstår mögel i en snabb takt [33]. Även om man har en 
byggnad med mögeltillväxt blir möglet endast hälsofarligt om den relativa 
fukthalten överstiger 75 %, då mögelsvamparna inte kan utveckla sporer i torrare 
klimat [34]. 
 
Hur mögel påverkar oss människor är ännu inte helt kartlagt, men forskning [35] 
tyder på att det ger upphov till astma och allergier och man vet att de avger en 
dålig och ”frän” lukt [36]. 
Symtomen för mögelallergi är: 

• Svullnad, klåda och irritation i näsa/hals 
• Irritation i ögonen 
• Trötthet 
• Huvudvärk 

 
Att upptäcka mögel kan vara svårt då den ofta är dold inuti väggar och tak. 
Områden som är extra utsatta för mögel är grunden, våtutrymmen, under 
köksbänk och diskmaskin, kring rörledningar och på vinden. Även ventilationen 
påverkar mögeltillväxten. Har man dålig ventilation är risken för mögel större.  
Mögelskador kan behandlas genom renovering eller sanering med de kemiska 
ämnena borsalt och ozon, som dödar mögel och bakterier. Kemisk behandling 
hjälper dock inte mot olukt [37]. 
 
2.4 Kemikalier 
 
Även kemikalier i byggnader kan vara hälsofarliga. 
Om man limmar en plastmatta på betong som inte har torkat uppstår kemikaliska 
emissioner som är hälsoskadliga. 
En vanlig kemikalie som återfinns i lim, färg och konserveringsmedel är fenoler. 
Fenoler efterliknar östrogen och ger obalans i hormonsystemet och kan i värsta 
fall leda till infertilitet [38].  
 
2.5 Belysning 
 
Brist på ljus kan leda till depression, trötthet, huvudvärk, spänningar i nacke och 
rygg. Flimmer från lysrör kan också ge upphov till stress.  
Det finns två sorters belysning, artificiellt ljus och dagsljus. Dagsljuset kan vara 
väldigt varierande beroende på väder och tid på dygnet [39]. 
Bländning kan uppstå då armaturer inte är tillräckligt avbländande och om golv 
och bord reflekterar för mycket ljus. Problemet kan åtgärdas genom att förse 
armaturer med avbländade skärmar, rikta om ljuset, byta till mattare ytskikt och 
installera uppåtriktat indirekt ljus(ställer krav på undertak) [40]. 



Otillräcklig belysning kan åtgärdas med att komplettera den befintliga 
belysningen med allmän- eller platsbelysning. Bristande underhåll och rengöring 
kan åtgärdas genom att byta till armaturer som är lättare att rengöra [40]. 
 
2.6 Inomhusluft 
 
Det är viktigt att luften i byggnader där människor spenderar mycket tid har god 
luftkvalitet och att luften är anpassad efter byggnadens syfte. Luftens 
koncentration av föroreningar får inte vara så pass höga att det ger störande lukt 
eller kan påverka hälsan negativt. Man bör välja ett material vid ombyggnad eller 
nybyggnad som medför så små föroreningar som möjligt, vilket underlättar en 
väl fungerande ventilation [41].  Partiklar i luften kan förväxlas med torr luft, 
torr luft kan ge upphov till halstorrhet och dammpartiklar i luften kan leda till 
koncentrationssvårigheter och trötthet [30] [42]. 

2.6.1 Regler för Ventilation enligt Boverket 
 
Uteluft ska tillföras byggnaden genom ventilationssystem så att hälsofarliga 
ämnen, fukt, störande lukt samt utsöndringsprodukter från byggmaterial och 
personer försvinner [14].  Det är därför viktigt att ventilationen är väl anpassad 
och effektiv för sitt syfte. Ventilationsinstallationerna ska vara lättåtkomliga för 
reparationer och underhåll. Ventilationskanalerna ska förses med mätuttag för 
flödesmätningar [43].  
 
För förskolor och andra byggnader som inte används dygnet runt, kan man bygga 
ventilationssystemet så att det är möjligt att reducera tilluftsflödet när det inte 
finns människor i byggnaden. Det normala luftflödet bör sättas igång i tid innan 
personal/barn anländer så att omsättningen av luften hinner återgå till det 
normala. Det är viktigt att reduktionen av flödet inte kan medföra skador på 
byggnader eller innebära hälsorisk för de som ska vistas där [43].  I lokaler där 
människor befinner sig  tillfälligt krävs enbart en luftomsättning så att inte 
skador på byggnad eller hälsoproblem kan uppstå [44]. 
 
”I skolor och lokaler för barnomsorg bör uteluftsflödet inte understiga ca 7 l/s 
per person vid stillasittande sysselsättning. Ett tillägg på minst 0,35 l/s per m2 
golvarea bör göras så att hänsyn också tas till föroreningar från andra källor än 
människor” [45]. 

2.6.2 Ventilation 
 
Den nya tilluften bör tillföras så att en behaglig temperatur hålls och att lokalen 
känns dragfri, för att skapa ett bra rumsklimat. Detta kallas termiska krav. Drag 
kan medföra problem som muskelbesvär, nackspärr och ögonirritation [11]. 
 
Strålluftföring, även kallad omblandande ventilation, innebär att man tillför ren 
luft i hög hastighet ovanför vistelsezonen så att den blandas med den befintliga 
rumsluften. Detta ger nästintill inget drag och en jämn temperatur fördelas över 



rummet. Omblandande ventilation fungerar bra på förskolor eftersom 
temperaturen håller sig jämn i den lägre delen av rummen där barnen befinner 
sig. Problem kan uppstå i stora lokaler där det kan upplevas dragigt vid golven 
om lufthastigheten är för hög. Eller att den rena luften som tillförs inte når hela 
vägen ner till golven innan den vänder mot taken, vilket kan medföra att luften 
inte är lika ren under vistelsezonen där barnen kan befinna sig. Namnet på denna 
zon är stagnationszon och går från golvet och 60 cm upp [11]. 

2.6.3 Koldioxid 
 
Maxhalten koldioxid varierar beroende på lokalens användningsområde, hur 
många personer det vistas där och hur hög uteluftens koldioxidhalt är. Målet är 
att inte gå över 1000 ppm (part per million) under längre tider då det finns 
personer i byggnaden. Att koldioxidhalten ligger runt 1000 ppm betyder inte att 
det är farligt för hälsan, utan bara att det är för många personer som vistas där 
samtidigt jämfört med vad ventilationen presterar [46]. 
Koldioxidalstringen från en vuxen människa ligger på 12-15 l/h sittandes och 33-
42 l/h under lätt arbete, för barn är motsvarande siffror 9-12 l/h sittandes och 25-
56 l/h vid rörliga aktiviteter [47]. 
 
2.7 Temperatur 
 
Temperaturen är en viktig faktor när det gäller människors välmående och hälsa. 
Personer kan tycka olika men över lag så brukar 20-24 grader vara en passande 
inomhustemperatur [48]. 
Det ska inte heller vara för stora temperaturskillnader mellan olika höjder i 
lokaler. Kalla fötter kan ge en obehaglig kall känsla i hela kroppen, samt att 
byggnadernas rum ska hålla jämna temperaturer. Även fuktigheten är en faktor 
att tänka på, då hög fuktighet kan förändra personers upplevelse av temperaturen 
de vistas i. 
 
Låga temperaturer kan ge allvarliga påföljder så som hjärt-, kärl-, och 
lungrelaterade sjukdomar medan för höga temperaturer kan ge problem med 
andningsvägar och bidra till huvudvärk, trötthet och illamående. Gemensamt för 
både låga och höga temperaturer är att de kan påverka arbetet med den mentala 
förmågan och sänka styrka och rörlighet. Detta kan vara farligt då det gör att 
olyckor lättare inträffar [49]. 
 

2.7.1 Temperaturförändringar 
 
Byggnadens inomhustemperatur beror främst på konstruktionen, klimatet 
utomhus och hur mycket värmetillskott lokalens värmekällor ger. Utan bra 
isolering så kan en byggnad med stora fönster, små rum och en lätt stomme göra 
så att temperaturen ökar snabbt [50]. Då är det viktigt att ha en väl fungerande 
ventilation. 
 



Vid varmare årstider, då inomhustemperaturen kan bli ett problem, kan man till 
exempel sänka temperaturen genom att förhindra att solstrålningen når in med 
hjälp av markiser, persienner eller gardiner. För bästa effekt ska 
solavskärmningen vara utvändigt.   
Om värmen blir obehaglig så kan det vara effektivt att ändra ventilationens 
drifttider och köra under natten, så stommen i byggnaden kan bevara kyla för 
den varmare dagen. 
Andra sätt att tillfälligt lindra för hög temperatur kan vara genom att stänga av 
datorer och belysning som inte används och avger värme. Ska man vädra så är 
det bäst att göra detta på den skuggade sidan av byggnaden, då vädringen annars 
istället kan öka temperaturen. Man ska därför välja vilka delar av byggnaden 
man vistas i eftersom temperaturen kan variera beroende på hur solen står [51]. 
 
Eftersom Sverige är ett land med varierande årstider och temperaturer så är det 
viktigt med bra isolering och täta fönster, portar och väggar vintertid. Har man 
problem med dessa och inväntar underhåll kan det vara smart att byta lokal att 
vistas i eller placera ut tillfälliga luftvärmare eller elradiatorer. Ibland kan 
kylproblemet lösas så enkelt att värmeanläggningen bara behöver ställas in. 
Är kapaciteten inte tillräcklig kan detta kräva ombyggnad. Det är därför viktigt 
att tänka på detta redan vid byggnadsfasen [52]. 
 
2.8 Vägledning för tillsyn av förskolor enligt socialstyrelsen 
 
Det finns för tillfället inga bestämda regler för hur många barn som får befinna 
sig i lokalerna eller hur förskolan ska se ut. Det är flera saker som påverkar hur 
man använder lokalerna, vad för undervisning som sker och hur mycket av tiden 
som spenderas utomhus. 
 
Förskolor går under miljöbalkens bestämmelser. När en ny förskola ska starta så 
måste det lämnas in en anmälan till kommunens miljönämnd, som också ska 
kontrollera att förskolan uppfyller miljöbalkens krav. Även fastighetsägaren har 
ansvar som delas med skolans huvudman. Det är då viktigt att det är tydligt vem 
som ska göra vad och vem som ansvarar för vad, till exempel reparationer, 
underhåll, åtgärder och uppföljning.  För att kontrollera exempelvis säkerheten 
på förskolans lekplats, så är det plan och bygglagen som ska följas [53]. 
 
 
 
 
 
 
 
  



3. Metod 
 
3.1 MM-enkäter 
 
En metod för att hantera situationer när man misstänker att det är något fel på 
inomhusklimatet är den så kallade Örebromodellen. Örebromodellen började 
utvecklas på 1980-talet och en av principerna innebär att brukarna är de som bäst 
kan beskriva inomhusklimatet. Genom att jämföra brukarnas svar med 
motsvarande från inomhusmiljöer utan kända problem, kan man bygga sig en 
uppfattning om inomhusklimatet. Efter analysen gör man vid behov tekniska 
mätningar för att lokalisera problemen [53].  
 
För att få en uppfattning om inomhusklimatet på förskolorna har en 
enkätundersökning genomförts där enkäten MM 040 NA Sp2(bilaga 1) lämnats 
ut till personalen. Enkäten är speciellt utformad för förskolepersonal.  
En enkätundersökning ska inte göras om inte viljan eller möjligheterna för att 
förändra finns. Det är viktigt att ange syftet med undersökningen till brukarna.  
Personalen som har svarat på enkäterna är lärare, förskolelärare, barnskötare, 
kökspersonal och vikarier. Några enkäter från städpersonal och administrativ 
personal har inte samlats in, vilket bland annat beror på att städpersonalen är från 
en inhyrd firma. Förskolorna som valdes för enkätundersökningen var Vöfabs 
förskolor som var fristående från de vanliga skolorna. Vi fick en kontaktlista 
med 15 förskolor, där vi kontaktade och informerade förskolecheferna. Till slut 
återstod 13 förskolor, då två av förskolorna hade gått samman och en uteslöts på 
grund av att enkäterna inte kom in i tid. Om förskolecheferna efter flera försök 
inte gick att nå kontaktades förskolan direkt, varpå enkäterna lämnades ut på 
plats. Personalen fick ungefär en vecka på sig att svara på enkäterna innan de 
samlades in, så att så många som möjligt skulle hinna med att delta i 
undersökningen. 
 
Bortfall förekommer alltid i enkätundersökningar och för att kunna göra en bra 
analys är det viktigt att veta omfattningen på bortfallet. Ett bortfall på 25% 
brukar inte spela någon större roll men vid större bortfall kan det påverka 
resultatet. Bortfallet i undersökningen har varierat mellan förskolorna där det 
högsta bortfallet varit 59% och det lägsta bortfallet varit 9%.   
  
3.2 Urval av symptom och påverkan 
 
Genom att studera litteratur och tidigare undersökningar så hittades flera 
hälsosymptom som kunde orsakas av problem med inomhusklimatet. Därifrån 
valdes att undersöka om dessa hälsosymptom och inomhusklimatproblem även 
hade ett samband på Vöfabs förskolor.  
 
Ålder har enligt tidigare undersökningar visat sig påverka människors syn och 
åsikter på inomhusklimat. Det har visat sig att äldre personer överlag klagar mer 
på sin livssituation. Forskning visar att det finns skillnad för vad äldre och yngre 



känner vad gäller värme och äldre kan även enligt forskning uppleva buller på ett 
annat sätt [5]. Ålder visade sig inte ha någon större påverkan i våra analyser så vi 
valde därför att inte redovisa dessa. I undersökningen var endast 1 av 130 
medverkande av manligt kön och därför valde vi att inte heller redovisa 
skillander av upplevda problem mellan könen. 
 
3.3 Datorprogram 
 
Vid sammanställning av enkäterna användes först Microsoft Excel för att göra en 
databas. Databasen användes sedan som grund i programmet IBM SPSS för att 
undersöka samband mellan de olika förskolorna, avdelningar, åldrarna, besvär 
och symptom.  
 
Databasen användes även för att göra stapeldiagram för enkätdelarna ”nuvarande 
besvär” och ”arbetsmiljö” där staplarna beräknades i Excel med funktionen 
”COUNTIF” och kriteriet ”< 3”. Funktionen och kriteriet gör att Excel räknar ut 
hur många som har svarat ”1” eller ”2” vilket motsvarar ”ja, ofta” ”och ja, 
kanske”. Procentsatsen räknades sen ut genom att dividera antalet ja-svar med 
totalt antal svarande. Metoden användes för att räkna ut hur varje förskola hade 
svarat och för att göra ett genomsnitt på alla förskolorna i undersökningen.  
 
När vi har analyserat de olika symtomen under enkätens underrubrik ”nuvarande 
besvär” har vi använt oss utav funktionen ”Crosstabs” i programmet SPSS. 
Crosstabs innebär att man jämför två olika variabler och för att se om det finns 
något samband mellan variablerna har vi även använt funktionen chi-square. I ett 
chi-square test har man hypotesen att det inte finns något samband. Om p > 0,05 
accepterar man hypotesen men om p ≤ 0,05 förkastar man hypotesen och 
samband finns. (bilaga 2)  
 
3.4 Urval av mätning på förskolor 
 
Efter sammanställning av enkäter och undersökning av olika samband valdes tre 
av de 13 förskolorna ut för noggrannare undersökning. Dessa förskolor valdes ut 
eftersom de skilde sig från de andra förskolorna när enkäterna och analysen med 
SPSS var granskade. 
 
Personalen på Högstorps förskola var de som var mest missnöjda med 
temperaturförhållanden bland de 13 förskolor som medverkat i 
enkätundersökningen. På Högstorp var det avdelningen Orkanen som tyckte det 
var kyligast under vinterhalvåret. Därför valde vi att göra våra 
temperaturmätningar där. Enligt Vöfab, som hjälpte oss med mätningen, har det 
tidigare förekommit missnöje med temperaturen ifrån flygeln där avdelningen 
ligger.  
 
När vi analyserat enkäterna i SPSS så stack Sigfridshemmets förskola ut från de 
andra vad gällde buller. Åtta av nio svarande påpekade att de upplevt problem 
från trafik och dylikt och därför har en bullermätning utförts på fasaderna. 



 
Efter att enkäterna och en inspektionsrapport från Miljö- och 
hälsoskyddskontoret visat på lukter och påpekade mögelproblem på Bokelunds 
förskola så en fuktmätning på Bokelunds förskola har gjorts.(bilaga 7, bilaga 8)  
 
3.5 Temperaturmätning Högstorps förskola 16/1 – 22/1 
 
Med hjälp av en anställd från Vöfab sattes tre temperaturloggar ut på Orkanens 
avdelning. En vid ett ventilationsdon i taket, en i rum 7204 på en höjd av ungefär 
1,5 meter och den sista i rum 7211 på en höjd av ungefär 1,5 meter (bilaga 3). 
Det har även tagits bilder inne på avdelningen med hjälp av en värmekamera. 
Utomhustemperaturen under mätning med temperaturloggarna låg mellan -1,5o C 
till -5o C(fig.3.1) och vid mätningen med värmekameran låg 
utomhustemperaturen på -2o C.  
 

Fig.3.1 Medeltemperatur utomhus i Växjö 16:e – 22:a januari. 
 
3.6 Ljudmätningar Sigfridshemmets förskola 25/1 
 
En mätundersökning gjordes lördagen den 25 januari eftersom byggnaden bör 
vara tom, för att ljud från exempelvis lekande barn inte ska störa. Vöfab anlitade 
en konsult från ÅF för att de själva saknar den utrustning som behövs för 
bullermätningar. En standardmätning av buller utfördes, vilket visar på hur 
många decibel i reduktionstal som dämpas från en ljudkälla utomhus tills den 
uppmäts inomhus. Det som inte mättes i dessa mätningar var efterklangstiderna. 
Konsulten från ÅF i Växjö hade med sig en bullerkälla i form av en högtalare, 
det var även en konsult från ÅFs kontor i Malmö på plats för att underlätta 
mätningarna. De båda hade varsin ljudnivåmätare som de först kalibrerade in 
med hjälp av ett verktyg. Ljudnivåer inomhus och utomhus mättes först en gång 



utan att ljudkällan från högtalaren var igång. Konsulterna mätte ut ett avstånd 
från högtalaren till väggen den skulle träffa, i dessa fall cirka 3,5 meter. Detta 
görs eftersom ljudet ska kunna spridas ut över väggen och få ett jämt och bra 
ljudtryck. Ljudkällan utifrån uppmättes till ungefär 105 decibel. När man mäter 
från en hård yta fördubblas trycket med 6 decibel vilket man får ta bort när man 
håller mätinstrumentet mot exempelvis ett fönster [23], detta gav slutligen 99 dB 
(105 dB – 6 dB ) i vårat fall. Ljudet mättes både utomhus och inomhus samtidigt 
för att sedan se vilket reduktionstal väggen kunde ge som ljudisolering. 
Mätningen utfördes delvis med mikrofon placerad mot fasaden/fönster utomhus i 
3-5 positioner beroende på fasadens storlek. I mätningen som pågick samtidigt 
inomhus mättes tre positioner med svep. Eftersom byggnadens delar var 
utformad olika med olika fönster, samt med väggar utan fönster och väggar som 
i huvudsak bestod av fönster, så gjordes mätningar på flera ställen.  
 
3.7 Fuktmätning Bokelunds förskola 
 
Personalen hade med enkäterna påpekat att det skulle vara mögel i väggen 
mellan kök och matsal. Vi började med en rundvandring för att kolla väggarna i 
köket samt från matsalen.  När mätningen skulle ske valde konsulten från ÅF att 
göra den i matsalen, då köket skulle ta mer skada om man skulle mäta inuti 
väggen.  Listen vid golvet avlägsnades och en fuktmätare med mätspetsar mätte 
fuktkvoten i syllen med uppskattad temperatur 18o C och antaget  träslag furu.  
En mätning gjordes också i betongen i väggen, mätinstrumentet kalibrerades 
mellan mätningarna.  
  



4. Resultat  
 
4.1 SPSS Crosstabs  

4.1.1 Heshet, halstorrhet 
 
Analysen visar att Heshet och halstorrhet är signifikant med torr luft men inte 
med damm och smuts(tabell.4.1) 
 
Tabell.4.1 Analys av samband mellan heshet, halstorrhet och deras orsak. 

 
1) N = Antalet svarande.  
2) Frihetsgrad = (Antalet svarsalternativ i variabel i rad – 1) × (antalet 
svarsalternativ i variabel i kolumn – 1). 
3) Signifikans(p) = Visar samband mellan variablerna(Grön cell) om p ≤ 0,05 
(hög Värdesiffra ger låg p-siffra) 
  

Ja, ofta (N = 31) Ja, ibland (N = 43) Nej, aldrig (N = 52) Totalt (N = 126)
9,7 9,3 1,9 6,3

61,3 34,9 36,5 42,1
29 55,8 61,5 51,6

Värde Frihetsgrad Signifikans
10,569 4 0,032

Ja, ofta (N = 44) Ja, ibland (N = 56) Nej, aldrig (N = 25) Totalt (N = 125)
9,1 5,4 4 6,4

43,2 48,2 28 42,4
47,7 46,4 68 51,2

Värde Frihetsgrad Signifikans
4,224 4 0,377

Procentuell analys av de olika svarsalternativen
Senaste 3 månaderna känt sig besvärad av torr luft

Senaste 3 månaderna känt sig besvärad av damm och smutsSenaste 3 månaderna upplevt 
Heshet eller halstorrhet

Pearson Chi-Square:

Ja, ofta
Ja, ibland
Nej, aldrig

Senaste 3 månaderna upplevt 
Heshet eller halstorrhet

Ja, ofta
Ja, ibland
Nej, aldrig

Pearson Chi-Square:



4.1.2 Huvudvärk 
 
Analysen visar att det finns ett samband mellan huvudvärk och dålig belysning 
men inte mellan huvudvärk och buller, dålig luft eller för höga temperaturer 
(tabell.4.2) 

Tabell.4.2 Analys av samband mellan huvudvärk och dess orsak. 

 
1) N = Antalet svarande.  
2) Frihetsgrad = (Antalet svarsalternativ i variabel i rad – 1) × (antalet 
svarsalternativ i variabel i kolumn – 1). 
3) Signifikans(p) = Visar samband mellan variablerna(Grön cell) om p ≤ 0,05 
(hög Värdesiffra ger låg p-siffra)  

Ja, ofta (N = 14) Ja, ibland (N = 42) Nej, aldrig (N = 65) Totalt (N = 121)
7,1 16,7 6,2 9,9

85,7 73,8 55,4 65,3
7,1 9,5 38,5 24,8

Värde Frihetsgrad Signifikans
15,911 4 0,003

Ja, ofta (N = 53) Ja, ibland (N = 34) Nej, aldrig (N = 38) Totalt (N = 125)
11,3 11,8 5,3 9,6
67,9 70,6 60,5 66,4
20,8 17,6 34,2 24

Värde Frihetsgrad Signifikans
3,835 4 0,429

Ja, ofta (N = 26) Ja, ibland (N = 55) Nej, aldrig (N = 42) Totalt (N = 123)
19,2 7,3 7,1 9,8
53,8 70,9 66,7 65,9
26,9 21,8 26,2 24,4

Värde Frihetsgrad Signifikans
4,094 4 0,393

Ja, ofta (N = 3) Ja, ibland (N = 39) Nej, aldrig (N = 73) Totalt (N = 115)
0 10,3 9,6 9,6

100 61,5 65,8 65,2
0 28,2 24,7 25,2

Värde Frihetsgrad Signifikans
1,851 4 0,763

Pearson Chi-Square:

Senaste 3 månaderna känt sig besvärad av dålig luft

Senaste 3 månaderna känt sig besvärad av för höga temperaturer

Pearson Chi-Square:

Senaste 3 månaderna upplevt 
huvudvärk

Ja, ofta
Ja, ibland
Nej, aldrig

Pearson Chi-Square:

Senaste 3 månaderna upplevt 
huvudvärk

Ja, ofta
Ja, ibland
Nej, aldrig

Senaste 3 månaderna upplevt 
huvudvärk

Ja, ofta
Ja, ibland
Nej, aldrig

Procentuell analys av de olika svarsalternativen
Senaste 3 månaderna känt sig besvärad av dålig belysning

Senaste 3 månaderna känt sig besvärad av buller

Senaste 3 månaderna upplevt 
huvudvärk

Ja, ofta
Ja, ibland
Nej, aldrig

Pearson Chi-Square:



4.1.3 Koncentrationssvårigheter 
 
Analysen visar att koncentrationssvårigheter är signifikant med bullerstörningar 
men inte med höga temperaturer eller damm och smuts(tabell.4.3). Bullerkällan 
som leder till koncentrationssvårigheter är i största grad högljudda barn 
(tabell.4.4). 
 
Tabell.4.3 Analys av samband mellan koncentrationssvårigheter och dess orsak. 

 
1) N = Antalet svarande.  
2) Frihetsgrad = (Antalet svarsalternativ i variabel i rad – 1) × (antalet 
svarsalternativ i variabel i kolumn – 1). 
3) Signifikans(p) = Visar samband mellan variablerna(Grön cell) om p ≤ 0,05 
(hög Värdesiffra ger låg p-siffra)  

Ja, ofta (N = 55) Ja, ibland (N = 34) Nej, aldrig (N = 38) Totalt (N = 127)
9,1 0 2,6 4,7

41,8 35,3 18,4 33,1
49,1 64,7 78,9 62,2

Värde Frihetsgrad Signifikans
11,235 4 0,024

Ja, ofta (N = 4) Ja, ibland (N = 40) Nej, aldrig (N = 73) Totalt (N = 117)
0 2,5 2,7 2,6
75 37,5 28,8 33,3
25 60 68,5 64,1

Värde Frihetsgrad Signifikans
4,139 4 0,388

Ja, ofta (N = 45) Ja, ibland (N = 56) Nej, aldrig (N = 25) Totalt (N = 126)
4,4 5,4 4 4,8

37,8 30,4 32 33,3
57,8 64,3 64 61,9

Värde Frihetsgrad Signifikans
0,703 4 0,951

Ja, ibland
Nej, aldrig

Pearson Chi-Square:

Procentuell analys av de olika svarsalternativen
Senaste 3 månaderna känt sig besvärad av buller

Senaste 3 månaderna känt sig besvärad av för höga temperaturer

Senaste 3 månaderna känt sig besvärad av damm och smuts

Ja, ibland
Nej, aldrig

Pearson Chi-Square:

Senaste 3 månaderna upplevt 
koncentrationssvårigheter

Ja, ofta

Ja, ibland
Nej, aldrig

Pearson Chi-Square:

Senaste 3 månaderna upplevt 
koncentrationssvårigheter

Ja, ofta

Senaste 3 månaderna upplevt 
koncentrationssvårigheter

Ja, ofta



Tabell.4.4 Analys av samband mellan koncentrationssvårigheter och bullerkällor. 

 
1) N = Antalet svarande.  
2) Frihetsgrad = (Antalet svarsalternativ i variabel i rad – 1) × (antalet 
svarsalternativ i variabel i kolumn – 1). 
3) Signifikans(p) = Visar samband mellan variablerna(Grön cell) om p ≤ 0,05 
(hög Värdesiffra ger låg p-siffra) 
 
 
 
 
  

Instämmer (N = 22) Instämmer inte (N = 105) Totalt (N = 127)
0 5,7 4,7
50 29,5 33,1
50 64,8 62,2

Värde Frihetsgrad Signifikans
4,2 2 0,122

Instämmer (N = 8) Instämmer inte (N = 119) Totalt (N = 127)
0 5 4,7
50 31,9 33,1
50 63 62,2

Värde Frihetsgrad Signifikans
1,348 2 0,51

Instämmer (N = 2) Instämmer inte (N = 125) Totalt (N = 127)
0 4,8 4,7
50 32,8 33,1
50 62,4 62,2

Värde Frihetsgrad Signifikans
0,321 2 0,852

Instämmer (N = 21) Instämmer inte (N = 106) Totalt (N = 127)
0 5,7 4,7

28,6 34 33,1
71,4 60,4 62,2

Värde Frihetsgrad Signifikans
1,687 2 0,43

Instämmer (N = 83) Instämmer inte (N = 44) Totalt (N = 127)
6 2,3 4,7

39,8 20,5 33,1
54,2 77,3 62,2

Värde Frihetsgrad Signifikans
6,554 2 0,038

Störs av buller från högljudda barn Senaste 3 månaderna upplevt 
koncentrationssvårigheter

Ja, ofta
Ja, ibland
Nej, aldrig

Pearson Chi-Square:

Procentuell analys av de olika svarsalternativen
Störs av buller från ventilationen

Störs av buller utifrån (trafik och dylikt)

Störs av buller från gården

Störs av buller på grund av dålig akustikSenaste 3 månaderna upplevt 
koncentrationssvårigheter

Ja, ofta
Ja, ibland
Nej, aldrig

Pearson Chi-Square:

Senaste 3 månaderna upplevt 
koncentrationssvårigheter

Ja, ofta
Ja, ibland
Nej, aldrig

Pearson Chi-Square:

Senaste 3 månaderna upplevt 
koncentrationssvårigheter

Ja, ofta
Ja, ibland
Nej, aldrig

Pearson Chi-Square:

Senaste 3 månaderna upplevt 
koncentrationssvårigheter

Ja, ofta
Ja, ibland
Nej, aldrig

Pearson Chi-Square:



4.1.4 Trötthet 
 
Dålig belysning och buller är signifikant med trötthet medan höga temperaturer 
och damm och smuts inte leder till trötthet enligt vår analys(tabell.4.5). 
Högljudda barn är den bullerkällan som i största grad leder till trötthet 
(tabell.4.6). 
 
Tabell.4.5 Analys av samband mellan trötthet och dess orsak. 

 
1) N = Antalet svarande.  
2) Frihetsgrad = (Antalet svarsalternativ i variabel i rad – 1) × (antalet 
svarsalternativ i variabel i kolumn – 1). 
3) Signifikans(p) = Visar samband mellan variablerna(Grön cell) om p ≤ 0,05 
(hög Värdesiffra ger låg p-siffra)  

Ja, ofta (N = 15) Ja, ibland (N = 41) Nej, aldrig (N = 66) Totalt (N = 122)
26,7 56,1 16,7 31,1
66,7 41,5 71,2 60,7
6,7 2,4 12,1 8,2

Värde Frihetsgrad Signifikans
19,467 4 0,001

Ja, ofta (N = 54) Ja, ibland (N = 35) Nej, aldrig (N = 37) Totalt (N = 126)
50 22,9 10,8 31

46,3 62,9 81,1 61,1
3,7 14,3 8,1 7,9

Värde Frihetsgrad Signifikans
19,29 4 0,001

Ja, ofta (N = 4) Ja, ibland (N = 41) Nej, aldrig (N = 71) Totalt (N = 116)
50 41,5 22,5 30,2
50 51,2 67,6 61,2
0 7,3 9,9 8,6

Värde Frihetsgrad Signifikans
5,403 4 0,248

Ja, ofta (N = 44) Ja, ibland (N = 55) Nej, aldrig (N = 25) Totalt (N = 124)
43,2 21,8 32 31,5
52,3 69,1 56 60,5
4,5 9,1 12 8,1

Värde Frihetsgrad Signifikans
6,025 4 0,197

Procentuell analys av de olika svarsalternativen
Senaste 3 månaderna känt sig besvärad av dålig belysning

Senaste 3 månaderna känt sig besvärad av buller

Senaste 3 månaderna känt sig besvärad av för höga temperaturer

Senaste 3 månaderna känt sig besvärad av damm och smutsSenaste 3 månaderna upplevt 
trötthet
Ja, ofta

Ja, ibland
Nej, aldrig

Pearson Chi-Square:

Senaste 3 månaderna upplevt 
trötthet
Ja, ofta

Ja, ibland
Nej, aldrig

Pearson Chi-Square:

Senaste 3 månaderna upplevt 
trötthet
Ja, ofta

Ja, ibland
Nej, aldrig

Pearson Chi-Square:

Senaste 3 månaderna upplevt 
trötthet

Ja, ofta
Ja, ibland
Nej, aldrig

Pearson Chi-Square:



Tabell.4.6 Analys av samband mellan trötthet och bullerkällor. 

 
1) N = Antalet svarande.  
2) Frihetsgrad = (Antalet svarsalternativ i variabel i rad – 1) × (antalet 
svarsalternativ i variabel i kolumn – 1). 
3) Signifikans(p) = Visar samband mellan variablerna(Grön cell) om p ≤ 0,05 
(hög Värdesiffra ger låg p-siffra) 
  

Instämmer (N = 21) Instämmer inte (N = 105) Totalt (N = 126)
33,3 30,5 31
61,9 61 61,1
4,8 8,6 7,9

Värde Frihetsgrad Signifikans
0,369 2 0,832

Instämmer (N = 8) Instämmer inte (N = 118) Totalt (N = 126)
12,5 32,2 31
75 60,2 61,1

12,5 7,6 7,9
Värde Frihetsgrad Signifikans
1,433 2 0,488

Instämmer (N = 2) Instämmer inte (N = 124) Totalt (N = 126)
100 29,8 31

0 62,1 61,1
0 8,1 7,9

Värde Frihetsgrad Signifikans
4,533 2 0,104

Instämmer (N = 21) Instämmer inte (N = 105) Totalt (N = 126)
47,6 27,6 31
52,4 62,9 61,1

0 9,5 7,9
Värde Frihetsgrad Signifikans
4,576 2 0,101

Instämmer (N = 81) Instämmer inte (N = 45) Totalt (N = 126)
42 11,1 31

50,6 80 61,1
7,4 8,9 7,9

Värde Frihetsgrad Signifikans
13,07 2 0,001

Pearson Chi-Square:

Procentuell analys av de olika svarsalternativen
Störs av buller från ventilationen

Störs av buller utifrån (trafik och dylikt)

Störs av buller från gården

Störs av buller på grund av dålig akustik

Störs av buller från högljudda barn 

Pearson Chi-Square:

Senaste 3 månaderna upplevt 
trötthet
Ja, ofta

Ja, ibland
Nej, aldrig

Pearson Chi-Square:

Senaste 3 månaderna upplevt 
trötthet
Ja, ofta

Ja, ibland
Nej, aldrig

Pearson Chi-Square:

Senaste 3 månaderna upplevt 
trötthet
Ja, ofta

Ja, ibland
Nej, aldrig

Pearson Chi-Square:

Senaste 3 månaderna upplevt 
trötthet
Ja, ofta

Ja, ibland
Nej, aldrig

Senaste 3 månaderna upplevt 
trötthet

Ja, ofta
Ja, ibland
Nej, aldrig



4.1.5 Klåda, sveda eller irritation i ögonen 
 
Inget samband finns mellan klåda, sveda eller irritation i ögonen och drag 
(tabell.4.7). 
 
Tabell.4.7 Analys av samband mellan klåda, sveda eller irritation i ögonen och 
drag. 

 
1) N = Antalet svarande.  
2) Frihetsgrad = (Antalet svarsalternativ i variabel i rad – 1) × (antalet 
svarsalternativ i variabel i kolumn – 1). 
3) Signifikans(p) = Visar samband mellan variablerna(Grön cell) om p ≤ 0,05 
(hög Värdesiffra ger låg p-siffra)  

Ja, ofta (N = 12) Ja, ibland (N = 46) Nej, aldrig (N = 64) Totalt (N = 122)
16,7 6,5 4,7 6,6
33,3 19,6 21,9 22,1
50 73,9 73,4 71,3

Värde Frihetsgrad Signifikans
3,879 4 0,423

Senaste 3 månaderna upplevt 
klåda, sveda eller irritation i 

ögonen

Procentuell analys av de olika svarsalternativen
Senaste 3 månaderna känt sig besvärad av drag

Ja, ofta
Ja, ibland
Nej, aldrig

Pearson Chi-Square:



4.2 Besvär på förskolorna 

4.2.1 Biskopshagens förskola 
 

 
Fig.4.1 Diagram för nuvarande besvär på Biskophagens förskola. 

 
Fig.4.2 Diagram för arbetsmiljö på Biskophagens förskola. 
 
Figur 4.1 och 4.2 visar att tung i huvudet och varierande rumstemperaturer 
upplevs högre än genomsnittet på Biskopshagens förskola.  
Personalen anser att de har bra temperaturförhållanden och nästan inga problem 
med damm och smuts. Åtta av nio svarande säger sig besväras av högljudda barn 
som bullerkälla. Luftkvaliteten anses som bra, möjligtvis sämre luftkvalitet på 
toaletterna. Lite klagomål på utformning av byggnaden vad gäller storlek, entréer 
och plats för exempelvis personalkläder har framförts. Överlag är personalen 
nöjda med luft och temperatur på förskolan.  
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4.2.2 Björkens förskola 
 

 
Fig.4.3 Diagram för nuvarande besvär på Björkens förskola. 

 
Fig.4.4 Diagram för arbetsmiljö på Björkens förskola. 
 
Temperaturförhållandena är bra till acceptabla enligt personalen. Sju av femton 
besväras  av damm och smuts. Sju av femton svarande besväras av buller. Där 
anses det vara ventilation, barn och dålig akustik som stör mest. Luftkvaliteten 
anses som acceptabel, men en del har svarat att det är många lokaler med dålig 
luftkvalitet. Luften är olika i olika lokaler, lukter förekommer och fem tycker att 
luften är sämre på måndagsmorgnar. Av figur 4.3 kan man utläsa att alla i 
personalen känner av trötthet och att koncentrationssvårigheterna är över 
genomsnittet. Men figur 4.4 visar inte tydligt vad besvären skulle kunna bero på.  
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4.2.3 Bokelunds förskola 
 

 
Fig.4.5 Diagram för nuvarande besvär på Bokelunds förskola. 

 
Fig.4.6 Diagram för arbetsmiljö på Bokelunds förskola. 
 
Temperaturförhållanden anses överlag som acceptabla, varav några tycker det är 
dåligt och en tycker det är mycket dåligt. De tycker främst att det är för kallt 
under vinterhalvåret. Nio av elva besväras av damm och smuts där 
allmänstädningen och ”damm och smuts på skåp och dylikt” är de största 
problemen. Sex av elva besväras av buller och detta är, enligt dem, högljudda 
barn som är orsaken. Luftkvaliteten upplevs som acceptabel, men sedan säger tio 
av elva att det finns lokaler med dålig luftkvalitet så problem verkar finnas. 
Problemen påstås vara att luften är olika i olika lokaler samt att lukter 
förekommer. Enligt personal är väggen mellan matsal och köket möglig och i 
några utav kranarna går det inte att få kallt vatten. Många i personalen tycker att 
torr luft är ett problem(fig.4.6) och i figur 4.5 kan man se att heshet och 
halstorrhet upplevs som ett större problem än på de övriga förskolorna överlag.    
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4.2.4 Borggårdens förskola 
 

 
Fig.4.7 Diagram för nuvarande besvär på Borggårdens förskola. 

 
Fig.4.8 Diagram för arbetsmiljö på Borggårdens förskola. 
 
Temperaturförhållandena anses acceptabla men fem av sju tycker det är för kallt 
under vinterhalvåret. Fyra av sju tycker allmänstädningen är otillräcklig. Sex  av 
sju besväras av buller där de största problemen är dålig akustik och högljudda 
barn. Luftkvaliteten upplevs överlag som acceptabel, trots att tre klagar på att 
skötrummet har dålig luftkvalitet och fyra av sju säger att lukter förekommer. 
Under ytterligare kommentarer har två påpekat att de tycker att lokalerna är för 
små för antalet barn. Alla svarande tycker att buller och dålig belysning 
förekommer(fig.4.8). Buller och dålig belysning kan enligt vår analys båda leda 
till trötthet, vilket även det alla svarande har påstått att de besväras av(fig.4.7). 
Buller kan också leda till koncentrationssvårigheter som en högre andel än 
genomsnittet upplever att de besväras av(fig.4.7). En högre andel av personalen 
än genomsnittet anger att torr luft skulle förekomma(fig.4.8). Vilket blir 
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motsägelsefullt med analysen, då inte alls lika många upplever heshet eller 
halstorrhet(fig.4.7), då dessa har ett samband enligt (tabell.4.1). 

4.2.5 Bullerbyns förskola 
 

 
Fig.4.9 Diagram för nuvarande besvär på Bullerbyns förskola. 
 

 
Fig.4.10 Diagram för arbetsmiljö på Bullerbyns förskola. 
 
En person av de fem svarande som upplever problem med luftkvaliteten, 
temperaturförhållande och buller. Alla svarande upplever trötthet medan endast 
tre svarande upplever bullerproblem och två svarande dålig belysning (fig.4.9, 
fig.4.10) 
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4.2.6 Fagrabäcks förskola 
 

 
Fig.4.11 Diagram för nuvarande besvär på Fagrabäcks förskola. 

 
Fig.4.12 Diagram för arbetsmiljö på Fagrabäcks förskola. 
 
Den svarande personalen tycker att temperaturförhållandena är acceptabla, några 
tycker det är för kallt under vinterhalvåret. Vad gäller buller besväras tio av tolv, 
varav fyra störs av ventilation och sex av högljudda barn. Luftkvaliteten bedöms 
som acceptabel och ytterligare kommentarer som framkommit är bland annat att 
golven är kalla där barnen sitter. Enligt figurerna 4.11 och 4.12 ligger 
Fagrabäcks nuvarande besvär och problem med arbetsmiljön lågt, men torr luft 
och heshet, halstorrhet ligger över genomsnittet och dessa har enligt vår analys i 
tabell 4.1 ett samband. 
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4.2.7 Grimmans förskola 
 

 
Fig.4.13 Diagram för nuvarande besvär på Grimmans förskola. 
 

fig.4.14 Diagram för arbetsmiljö på Grimmans förskola. 
 
Temperaturförhållandena anses bra till acceptabel av majoriteten. Sex av tio har 
problem med att allmänstädningen är dålig. Åtta av tio har problem med buller 
och källan enligt alla dessa är högljudda barn. Luftkvaliteten på förskolan anses 
överlag bra, men något sämre på måndagsmorgnar. Man kan se i figurerna 4.13 
och 4.14 att både huvudvärk och dålig belysning för Grimmans förskola är över 
medel och dessa har ett samband enligt vår Crosstab i tabell 4.2. 
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4.2.8 Gullvivans förskola 
 

 
Fig.4.15 Diagram för nuvarande besvär på Gullvivans förskola. 

 
Fig.4.16 Diagram för arbetsmiljö på Gullvivans förskola. 
 
Temperaturförhållandena bedöms närmare bra än acceptabla och luftkvaliteten 
anses acceptabel bland de svarande. Åtta av nio svarande besväras av damm och 
smuts och då främst otillräcklig allmänstädning och damm och smuts på skåp 
och dylikt. Fem av nio besväras av buller och av dessa tycker alla att högljudda 
barn är bullerkällan. Figur 4.15 och 4.16 visar inte på några samband mellan 
förskolans nuvarande besvär och arbetsmiljön då nuvarande besvär ligger över 
genomsnitten, medan arbetsmiljön ligger under.  
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4.2.9 Högstorps förskola 
 

 
Fig.4.17 Diagram för nuvarande besvär på Högstorps förskola. 

 
Fig.4.18 Diagram för arbetsmiljö på Högstorps förskola. 
 
Temperaturförhållandena anses som acceptabla, men elva av sjutton anser att det 
är för kallt vinterhalvåret och sex att det är för kallt resterande tid. Fyra anser att 
ventilationen stör. Sex tycker att det är dålig akustik och fjorton tycker att det är 
högljudda barn. Luftkvaliteten anses bra till acceptabel, där fyra har påpekat att 
att Virvelvinden har dålig luftkvalitet och två anser att korridoren vid Åskan och 
Blixten har dålig luftkvalitet. Två personer tycker att förskolans lokaler är för 
små till antalet barn. Två anställda upplever någon form av störande läte med 
belysningen vid Orkanen. Det enda samband vi kan hitta med hjälp av figur 4.17 
och figur 4.18 för Högstorps förskola är att de har hög trötthet och detta kan bero 
på buller enligt analysen från SPSS i tabell 4.5. 
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4.2.10 Regnbågens förskola 
 

 
Fig.4.19 Diagram för nuvarande besvär på Regnbågens förskola. 

 
Fig.4.20 Diagram för arbetsmiljö på Regnbågens förskola. 
 
Lite skilda åsikter om temperaturförhållandena men överlag bra till acceptabel. 
Dålig temperatur i köket. Tio av elva upplever problem med damm och smuts 
och det är mycket ifyllt i följdfrågorna. Tio av elva upplever problem med 
högljudda barn. Luftkvaliteten anses överlag bra men möjligt luktproblem i 
skötrum/toalettrum. Två personer vill ha separata samtalsrum och rum för 
skrivare/datorer. På Regnbågens förskola är huvudvärk, 
koncentrationssvårigheter, dålig belysning och buller mer förekommande än 
genomsnittet (fig.4.19, fig.4.20). Huvudvärk och dålig belysning har ett samband 
enligt tabell 4.2 och koncentrationssvårigheter och buller har ett samband enligt 
tabell 4.4. 
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4.2.11 Sigfridshemmets förskola 
 

 
Fig.4.21 Diagram för nuvarande besvär på Sigfridshemmets förskola. 

 
Fig.4.22 Diagram för arbetsmiljö på Sigfridshemmets förskola. 
 
Temperaturförhållandena anses acceptabla, trots att fyra av nio svarande tycker 
det är för kallt på vinterhalvåret. Sju av nio besväras av damm och smuts, då det 
inte förekommer någon storstädning enligt sex personer. Åtta av nio besväras av 
buller och alla dessa störs av buller utifrån (trafik och dylikt) samt flera 
varierande klagomål på de andra bullerkällorna. Luftkvaliteten anses acceptabel 
men det finns problem i bland annat samtalsrummet. Både heshet,halstorrhet och 
koncentrationssvårigheter(fig.4.21) är över genomsnittet och dessa besvär skulle 
kunna bero på att torr luft och buller(fig.4.22) förekommer på förskolan då dessa 
har visat på ett samband enligt våra analyser i tabellerna 4.1 och 4.3. 
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4.2.12 Skeppets förskola 
 

 
Fig.4.23 Diagram för nuvarande besvär på Skeppets förskola. 

 
Fig.4.24 Diagram för arbetsmiljö på Skeppets förskola. 
 
Skilda åsikter om temperaturförhållandena men överlag acceptabelt. Fyra som 
tycker det är för varmt under sommarhalvåret. Fem av åtta besväras av damm 
och smuts. Sex av åtta har problem med buller och av dessa är det fem som störs 
av högljudda barn. Luftkvaliteten anses acceptabel men det finns flera rum med 
dålig luftkvalitet. Någon påpekar att det kan finnas mögel på toaletten i hallen. 
Heshet, halstorrhet och koncentrationssvårigheter är även här relativt 
höga(fig.4.23) och skulle kunna bero på torr luft och buller(fig.4.24) på Skeppets 
förskola då dessa har samband enligt våra analyser i tabellerna 4.1 och 4.3. 
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4.2.13 Slottets förskola 
 

 
Fig.4.25 Diagram för nuvarande besvär på Slottets förskola. 

 
Fig.4.26 Diagram för arbetsmiljö på Slottets förskola. 
 
Temperaturförhållandena är acceptabla, lite för kallt under vinterhalvåret och 
även övrig tid. Sex av sju besväras av damm och smuts då tycker de att städtiden 
är för kort och allmänstädningen är otillräcklig. De som tycker städtiden är för 
kort jobbar alla på avdelningen Solen. Sex av sju besväras av buller och av dessa 
tycker fyra att det är dålig akustik och tre högljudda barn. Luftkvaliteten anses 
acceptabel fast sex av sju tycker det finns lokaler med dålig luftkvalitet. Sämre 
luft på eftermiddagar, olika i olika lokaler och lukter förekommer. Diagrammet 
på figur 4.25 visar att alla svarande känner av trötthet, enligt våra analyser med 
SPSS kan detta bero på dålig belysning eller buller men inget av detta är över 
genomsnittet på slottets förskola enligt figur 4.26.  
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4.3 Temperaturmätning Högstorps förskola 

4.3.1 Värmekamera 
 
Värmekameran visade att det fanns köldbryggor vid hörnen(fig.4.27), 
takbalkarna(fig.4.28) och vid fönsterskarvarna(fig.4.29) och att temperaturen 
från tilluftsventilen var 19,3o C(fig.4.30). Starkt drag kunde även kännas vid 
fönsterskarven på figur 4.21 och närmare undersökning visade på defekt i 
konstruktionen(fig.4.31). 
 
 

 
Fig.4.27 Värmekamera hörn.                          Fig.4.28 Värmekamera takbalk. 
 
 

 
Fig.4.29 Värmekamera Fönster.                     Fig.4.30 Värmekamera luftventil. 



 

 
Fig.4.31 Närbild fönster. 

4.3.2 Temperaturloggar 
 
I rum 7211 var medeltemperaturen under mätningen 18,07o C vilket är nästan 3,5 
grader lägre än Vöfabs önskade temperatur, den högsta uppmätta temperaturen 
var 19,3o C. I rum 7204 var medeltemperaturen något högre än i 7211 med 
18,33o C och temperaturen var som lägst på förmiddagarna(fig.4.24). 
 
Boverkets allmänna råd för termiskt klimat säger att temperaturen i förskolor bör 
ligga på minst 20o C och temperaturen Vöfab vill hålla är 21,5o C. 
”Byggnader bör vid DVUT utformas så att den lägsta riktade operativa 
temperaturen i vistelsezonen beräknas bli 18 ºC i bostads- och arbetsrum och 20 
ºC i hygienrum och vårdlokaler samt i rum för barn i förskolor och för äldre i 
servicehus och dylikt” [54]. 
 
 
 
 

 



Fig.4.32 Temperaturloggar.  
Sammanställning av temperaturen när personal och barn vistas på förskolan. 
Rödmarkerat innebär temperatur under 18o C. (bilaga 4) 
 
 
 
 

Tid Högstorp rum 7211 Högstorp rum 7204 Tid Högstorp rum 7211 Högstorp rum 7204
2014-01-16 13:25:25 18,31 18,66 2014-01-20 13:01:19 19,11 18,46
2014-01-16 13:47:23 18,55 19,04 2014-01-20 13:23:17 19,15 18,38
2014-01-16 14:09:22 18,63 18,95 2014-01-20 13:45:16 19,02 18,34
2014-01-16 14:31:20 18,69 18,93 2014-01-20 14:07:14 18,72 18,26
2014-01-16 14:53:19 18,72 19,06 2014-01-20 14:29:13 18,51 18,22
2014-01-16 15:15:18 18,73 19,06 2014-01-20 14:51:12 18,30 18,19
2014-01-16 15:37:16 18,75 19,04 2014-01-20 15:13:10 18,12 18,15
2014-01-16 15:59:15 18,78 18,71 2014-01-20 15:35:09 17,95 18,12
2014-01-16 16:21:13 18,77 18,59 2014-01-20 15:57:07 17,82 18,07
2014-01-16 16:43:12 18,77 18,57 2014-01-20 16:19:06 17,72 18,05
2014-01-16 17:05:11 18,74 18,44 2014-01-20 16:41:05 17,64 18,02
2014-01-17 07:22:16 18,06 17,91 2014-01-20 17:03:03 17,55 18,01
2014-01-17 07:44:14 18,11 17,89 2014-01-21 07:20:08 16,26 17,61
2014-01-17 08:06:13 18,13 17,91 2014-01-21 07:42:07 16,50 17,60
2014-01-17 08:28:12 18,31 18,01 2014-01-21 08:04:06 16,69 17,68
2014-01-17 08:50:10 18,59 18,20 2014-01-21 08:26:04 16,88 17,89
2014-01-17 09:12:09 18,69 18,41 2014-01-21 08:48:03 17,09 17,97
2014-01-17 09:34:07 18,68 18,19 2014-01-21 09:10:01 16,97 18,27
2014-01-17 09:56:06 18,61 18,07 2014-01-21 09:32:00 16,85 18,28
2014-01-17 10:18:05 18,59 18,03 2014-01-21 09:53:59 16,93 18,23
2014-01-17 10:40:03 18,57 18,09 2014-01-21 10:15:57 17,01 18,22
2014-01-17 11:02:02 18,58 18,07 2014-01-21 10:37:56 17,17 18,43
2014-01-17 11:24:00 18,60 18,11 2014-01-21 10:59:54 17,25 18,50
2014-01-17 11:45:59 18,61 18,11 2014-01-21 11:21:53 17,32 18,45
2014-01-17 12:07:58 18,62 18,13 2014-01-21 11:43:52 17,75 18,55
2014-01-17 12:29:56 18,65 18,22 2014-01-21 12:05:50 17,99 18,70
2014-01-17 12:51:55 18,69 18,46 2014-01-21 12:27:49 18,05 18,72
2014-01-17 13:13:53 18,71 18,33 2014-01-21 12:49:47 18,20 18,82
2014-01-17 13:35:52 18,72 18,59 2014-01-21 13:11:46 18,30 19,04
2014-01-17 13:57:51 18,73 18,53 2014-01-21 13:33:45 18,34 19,10
2014-01-17 14:19:49 18,73 18,48 2014-01-21 13:55:43 18,26 19,02
2014-01-17 14:41:48 18,73 18,42 2014-01-21 14:17:42 18,11 18,78
2014-01-17 15:03:46 18,73 18,38 2014-01-21 14:39:40 18,05 18,77
2014-01-17 15:25:45 18,76 18,37 2014-01-21 15:01:39 18,07 18,86
2014-01-17 15:47:44 18,77 18,35 2014-01-21 15:23:38 17,76 18,81
2014-01-17 16:09:42 18,77 18,32 2014-01-21 15:45:36 17,55 18,69
2014-01-17 16:31:41 18,76 18,23 2014-01-21 16:07:35 17,43 18,55
2014-01-17 16:53:39 18,74 18,15 2014-01-21 16:29:33 17,34 18,43
2014-01-17 17:15:38 18,73 18,17 2014-01-21 16:51:32 17,25 18,41
2014-01-20 07:31:40 18,28 17,66 2014-01-21 17:13:31 17,16 18,35
2014-01-20 07:53:38 18,35 17,69 2014-01-22 07:30:36 15,89 17,98
2014-01-20 08:15:37 18,57 17,83 2014-01-22 07:52:34 15,93 17,95
2014-01-20 08:37:35 18,94 17,98 2014-01-22 08:14:33 16,14 17,99
2014-01-20 08:59:34 19,00 18,43 2014-01-22 08:36:32 16,73 18,10
2014-01-20 09:21:33 18,87 18,40 2014-01-22 08:58:30 16,62 18,55
2014-01-20 09:43:31 18,78 18,13 2014-01-22 09:20:29 16,45 18,48
2014-01-20 10:05:30 18,77 18,04 2014-01-22 09:42:27 16,40 18,16
2014-01-20 10:27:28 18,89 18,07 2014-01-22 10:04:26 16,37 17,96
2014-01-20 10:49:27 19,14 18,42 2014-01-22 10:26:25 16,57 18,10
2014-01-20 11:11:26 19,14 18,27 2014-01-22 10:48:23 16,78 18,44
2014-01-20 11:33:24 19,29 18,35 2014-01-22 11:10:22 16,68 18,46
2014-01-20 11:55:23 19,30 18,38 Max: 19,30 19,10
2014-01-20 12:17:21 19,24 18,35 Min: 15,89 17,60
2014-01-20 12:39:20 19,14 18,40 Medel: 18,07 18,33



4.4 Bullermätning Sigfridhemmets förskola 
 
När vi utförde bullermätningarna använde vi oss av en ljudkälla i form av en 
högtalare som vi ställde ungefär 3,5 meter från fasaden som borde vara mest 
utsatt för buller. Vid mätning mot mikrofonen klistrad mot fönster visade 
ljudmätaren 106 dB, ljudmätaren inomhus visade samtidigt 72 dB. Eftersom 
mikrofonen var klistrad mot ett fönster och bullret ansågs bredbandigt tog man 
bort 6 decibel från resultatet. 106 dB (uppmätt mot fönster) - 6 dB (bortdrag) - 
72 dB (uppmätt inifrån) = 28 decibel i reduktionstal för fasaden [23]. 
 
Trots att väggarna och fönster i byggnaden på många ställen var gamla så 
uppmättes reduktionstal på de gamla delarna av byggnaderna utan 
fasadrenovering på 27-29 dB. Enligt Konsulten från ÅF så har ett standard 
fönster ett reduktionstal på 30-35 dB. När vi mätte reduktionstalet där fönster, 
fasad och dörr var utbytt visade sig reduktionstalet vara ungefär 31-32 decibel 
vilket inte är speciellt bra med tanke på den nyligen gjorda renoveringen. Det 
visade sig att reduktionstalet inte var mycket bättre på en avdelning där fönster 
var utbytta till treglasfönster eftersom listerna i dörren var dåliga och inte kunde 
dämpa tillräckligt. På en del där fasaden var renoverad med nya treglasfönster 
men dörr saknades uppmättes reduktionstalet till upp mot 37 dB, vilket också 
blev högsta reduktionstalet under våra mätningar.  
 
Den gamla delen hade bara ett reduktionstal på 3-4 decibel lägre än den 
nyrenoverade delen med nya treglasfönster och andra dörrar, vilket enligt 
konsulten var mycket mindre än de cirka 10 decibels skillnad det borde vara.  I 
en liten del av byggnaden där det inte fanns några dörrar utan bara två nya 
treglasfönster var ljudisoleringen bättre eftersom ljudet smiter in genom rummets 
ur ljudisoleringssynpunkts sämsta delar. På en vägg vi mätte var det inga fönster 
utan bara en massiv vägg med tegelfasad. Där letade ljudet sig istället runt 
väggarna för att gå in genom de fönster som fanns på sidorna.  
(bilaga 5) 
 
4.5 Fuktmätning Bokelunds förskola 
 
Mätningarna visade på låg fuktighet och den fuktkvoten som uppmättes var 12-
15 %. Våra resultat efter besök och mätningar kunde varken visa på några 
synliga mögelproblem eller fuktskador längs väggen i matsalen. Lukt förekom 
enligt några av oss utomstående besökare men var inget vi kunde bevisa eller 
säga att det skulle komma från mögel. På vinden kunde synliga spår av 
fuktskador upptäckas och även att taket inte var helt fukttätt. Detta verkade dock 
inte ha drabbat den vägg som personalen påstod luktade och hade 
mögelproblem.(fig.4.25, fig.4.26) (bilaga 6) 



 
Fig.4.25                                                          fig.4.26 
 
 
 
 
 
  



5. Diskussion  
 
5.1 Enkätundersökning 
 
Problem som uppstod med enkäten var att de svarande vid vissa tillfällen fyllde i 
flera alternativ. Detta kunde förhindras eller åtminstone minskas om det hade 
stått tydligare på enkäten att man ska välja ett svar eller kunde varit tydligare i 
grupp och berättat för dem. En del av de svarande hade kryssat mellan rutorna då 
de antagligen tyckte att två svar stämde in delvis men inte helt. Man skulle 
kunnat ge enkäten fler svar eller gett dem svarsalternativ som innebar att de 
exempelvis på en skala från ett till fem fick skriva i hur mycket ett påstående 
stämde på dem. Många av dem har hoppat över eller missat att svara på en eller 
flera frågor. Detta kan bero på att frågorna varit otydliga eller att de inte känt sig 
tillräckligt intresserade av att delta och därför inte haft fokus. Det hade varit bra 
om rubrikerna Temperaturförhållandena och Buller hade haft ett svarsalternativ 
”annat” där det kunde fylla i om det var något som störde dem förutom de redan 
befintliga alternativen som finns att kryssa i.  
 
På en del frågor har några av de svarande först fyllt i att det inte finns några 
problem, för att sedan kryssa i några av alternativen i följdfrågorna för problem. 
Detta skulle kunna bero på att de inte först är helt säkra på vad rubriken 
innefattar. Ett tydligt återkommande exempel är att de först svarar att de aldrig 
besväras av buller under rubriken arbetsmiljö, för att sedan svara ja i den mer 
omfattande rubriken buller. Detta med buller kan nog lätt uppfattas som ljud från 
trafik och diverse maskiner  men det omfattar ju alla störande ljud så som till 
exempel högljudda barn.  
Under rubriken ”nuvarande besvär” ska de först svara om de har känt av något 
av de följande symptomen de tre senaste månaderna. Om svaret är ja ska de 
sedan svara på en följdfråga om de tror detta beror på deras arbetsmiljö. Många 
gånger har de svarat att de känner av något eller några av symptomen, men sedan 
har de bara gått vidare utan att svara på om de tror detta är något som har 
uppkommit genom arbetsmiljön. Denna fråga tycker vi är tydlig och bra 
formulerad och det känns därför som att de stressat igenom frågorna eller helt 
enkelt inte känt tillräckligt stort intresse för undersökningen.  
 
En tanke vi hade var att på skolor som i större utsträckning hade problem eller 
något att klaga på verkade ha svarat mer noggrant på enkäterna och hade fler 
kommentarer att tilläga. Detta kan även bero på om förskolechefen visat större 
engagemang och varit tydligare med syftet med enkäterna och inte bara delat ut 
dem utan även förmedlat sitt intresse av att få saker undersökta.   
Andelen svarade enkäter per förskola har också varierat, detta kan nog också 
bero på om deras förskolechef visat intresse och framfört vårt önskemål om att så 
många som möjligt ska fylla i. På några förskolor fick vi åka och lämna ut 
enkäterna till personalen för att cheferna var så upptagna. Det känns som att det 
kan ha medfört att antalet svarande kanske inte blev fullt så många.  
Vi möttes av väldigt olika bemötande både vad gällde när vi skulle kontakta 
kontaktpersonerna och när vi åkte och delade ut enkäterna. Detta skulle kunna 



bero på hur stressade de är, hur motiverade de är att få någon förändring samt 
hur deras tidigare relation till Vöfab är. 
Eftersom alla i personalen inte kunde samlas och ta sig tid samtidigt på grund av 
barnen, så lämnade vi ut enkäterna på plats och gav dem minst en veckas tid så 
att de skulle kunna sätta sig ner i lugn och ro när de fick tid över. Vi vet att vid 
en av förskolorna fick de med sig enkäterna hem, men där var problemet att inte 
alla hade tagit med sig dem tillbaka när vi kom för att samla in dem. 
 
Vi kunde ha skickat ut enkäterna via post eller internet och bett dem skicka 
tillbaka enkäterna med samma metod, men vår tanke var att det var bättre att åka 
ut och presentera sig på plats och berätta om projektet för att sedan hämta dem 
själva. Vi tror att detta alternativ gav oss fler svar och förhoppningsvis större 
intresse från förskolorna. 
 
Eftersom människor upplever saker olika som exempel värme och kyla så kan 
det vara svårt att avgöra om det är ett problem med byggnaden, eller om det kan 
vara så att de som svarat kanske ofta fryser. Det kan skilja mycket inom 
förskolorna hur de har svarat och då kan anledningen vara att personer uppfattar 
exempelvis dålig och bra luft på olika sätt. Därför kan man enbart använda 
enkäterna som riktmärken för att sedan kunna gå djupare i de möjliga problemen. 
  
När vi skulle lämna ut enkäterna till chefen för Hovs förskola uppstod flera 
problem. Vi ringde och förklarade syftet med enkäten och bestämde ett möte för 
att lämna enkäterna. När vi var på den bestämda mötesplatsen var personen vi 
skulle träffa iväg på annat möte, så vi lämnade enkäterna i ett fack med ett 
tydligt förklarande brev. Vi ringde sedan förskolan, men de hade inte hört något 
om enkäterna. Så vi kontaktade chefen igen som sa att enkäterna skulle vara 
utlämnade.  
Det visade sig sedan att enkäterna hamnat på en annan förskola än vad vi tydligt 
bad om. Vi tolkade detta som att chefen för förskolorna tyckte att det var 
viktigare att utreda den andra förskolan. Detta gjorde att det drog ut på tiden 
innan vi kunde lämna ut de sista enkäterna för att sammanställa ett medelvärde 
för alla förskolor. När vi senare skulle ha in dessa enkäter hade de försvunnit. 
Efter detta beslutade vi att utesluta denna förskolan från undersökningen på 
grund utav tidsskäl.  
 
Svaren kan variera beroende på när de blir tillfrågade. Exempelvis hur de 
upplever temperaturen kan nog skilja beroende om de hade fått ut enkäten på 
sommaren eller på vintern. Även humör och inställning till att vara med på 
undersökningen kan nog påverka svaren och deras relevans. Temperaturen kan 
upplevas olika eftersom både lufttemperatur och temperatur på omgivande ytor 
så som golv och fönster spelar in.  
  
 
  



5.2 SPSS Crosstabs 
 
Många av dem analyserade variabler påvisade inget samband trots att tidigare 
undersökningar påvisat detta. Det kan bero på att vi endast har haft 130 enkäter 
att utgå ifrån, vilket kan vara för lite för att fastställa ett samband. Vissa 
svarsalternativ var det också väldigt få som hade fyllt i. Till exempel var det 
endast fyra stycken som ofta besvärades av för höga temperaturer, vilket är bra, 
men ur en analytisk synvinkel går det inte att fastställa speciellt mycket ifrån fyra 
svar. Det förekom även bortfall på grund av frågor som inte var ifyllda. Till 
exempel analysen mellan huvudvärk och för höga temperaturer där endast 115 av 
130 hade svarat på båda frågorna vilket skulle kunna påverka resultatet.   
 
5.3 Besvär på förskolorna 
 
På Gullvivans förskola så hade dem svarande uppgett  (fig 4.22) att dem hade 
mer hälsobesvär än genomsnittet på alla frågor och om arbetsmiljön (fig 4.34) 
har dem uppgett mindre problem än genomsnittet på alla frågor utom två. Det 
kan bero på att personalen på Gullvivans förskola generellt är mer känsliga för 
de tillfrågade besvären, men det kan också bero på problem i arbetsmiljön som 
de inte känner till.  
På Borggårdens förskola har en stor del av dem svarande uppgett problem med 
arbetsmiljön i förhållande till genomsnittet(fig.4.15) samtidigt som de  (fig 4.14) 
generellt har uppgett mindre hälsobesvär än genomsnittet. Detta skulle kunna 
bero på att problemen i arbetsmiljön inte har någon större påverkan på hälsan.  
 
På några utav förskolorna har torr luft uppgetts som ett stort problem samtidigt 
som personalen i liten utsträckning upplever heshet eller halstorrhet. Den 
upplevda torra luften i dem fallen skulle kunna bero på andra saker som till 
exempel mycket partiklar i luften.   
 
5.4 Temperaturmätning Högtorps förskola 
 
Den kallaste ytan som uppmättes var en fönsterruta på 10,2 o C medan en annan 
fönsterruta uppmättes till temperaturen 16,5 o C. Anledningen till detta är att det 
förstnämnda fönstret inte var helt tätt eftersom drag kunde kännas. Radiatorn 
under fönstret var vid mätningen inte heller igång vilken skulle kunna bidra till 
den lågt uppmätta temperaturen.  En infraröd bild som togs på tilluftsventilen 
visade temperaturen 19,3 grader, vilket den dagen var 20,3-22,3 grader högre än 
temperaturen utomhus. Det pekar på att uppvärmningen av tilluften fungerar bra 
och inte är anledningen till den upplevda kylan på avdelningen. Ventilationen på 
förskolan, som är ett FTX-system, var enligt den OVK-tabell vi fick ta del av 
endast godkänd till 2013-11-30. Så en ny besiktning av ventilationen måste göras 
om den inte är utförd i läsande stund. 
 
Temperaturen i rum 7211 och 7204 på Högstorp förskola låg hela mätningen 
under Boverkets råd för termiskt klimat och i rum 7211 låg temperaturen i längre 



perioder under 18oC (5.24). Vid uppsättning av temperaturloggarna 
kontrollerades att radiatorerna var igång, men när de plockades ner 6 dagar 
senare var radiatorn i rum 7211 avstängd. Att radiatorn stängdes av är troligtvis 
anledningen till att temperaturen sjönk under 18 grader de tre sista mätdagarna i 
rum 7211, som innan helgen den 18:e till 19:e hade legat i genomsnitt en grad 
högre. Att radiatorn stängs av verkar vara vanligt på avdelning och för att 
undvika detta skulle radiatorer utan reglage kunna installeras. 
 
”Byggnaden ska ha styr- och reglersystem för att kunna upprätthålla god 
energieffektivitet och termisk komfort enligt avsnitt 6:42. Värme-, kyl- och 
luftbehandlingsinstallationer ska förses med automatiskt verkande 
reglerutrustning så att tillförsel av värme- och kyla regleras efter effektbehov i 
förhållande till ute- och inneklimatet samt byggnadens avsedda användning [55] 
”. 
 
I rum 7204 kom inte temperaturen upp över 18oC förrän klockan 08:00 - 09:00 
vilket är för sent då barn och personal vistas i förskolan från och med cirka 
07:30. Anledningen till den kalla inomhustemperaturen på mornarna är troligtvis 
att uppvärmningen av tilluften startar försent och inte hinner värma upp lokalen i 
tid. 
       
5.5 Bullermätning Sigfridshemmets förskola 
 
Stora delar av byggnaden är gamla och man tänkte nog inte lika mycket på 
ljudisoleringen förr när man byggde med englasfönster. Så listerna var sämre och 
dörrar och dess karmar höll inte samma ljudisolering eller hade samma krav som 
dagens byggnader. Trots detta visade det sig att de nya fasaderna inte höll 
mycket bättre ljudisolering och det verkade bero på en sådan enkel sak som att 
dörren inte höll samma kvalité som fönster och väggar. Därför kunde inte 
fönsternas fulla ljudisolering utnyttjas. Det finns ljudplattor som ljudabsorbenter 
i taken så buller har funnits med i åtanke tidigare på förskolan, så det är nog 
inget okänt problem. Vi anser att det är viktigt att hela byggnaden/väggen håller 
hög ljudisolerande standard, då det är onödigt att lägga pengar på bra material på 
fönster om exempelvis dörren inte kan stänga ute lika mycket ljud. Ljudet letar 
sig alltid in i läckor efter det enklaste stället att passera, som i detta fall med en 
ny ståldörr med dålig isolering. De nyrenoverade fasaderna av byggnaden hade 
även några fönster vilka inte var öppningsbara, vilket ska vara bättre ur 
ljudsynpunkt då lister i fönster kan bli utslitna då de öppnas och stängs. Men 
eftersom dörren här var sämsta ljudisoleringen är det oklart om det gjorde någon 
större skillnad.  
 
 
Eftersom mätningarna görs för att kolla väggens ljudisolering och inte anpassar 
sig till det vardagliga buller eller hur trafikerad vägen är, var det smartare att 
göra det under en lördag då inga störande ljud kan påverka mätningarna inomhus 
som exempelvis högljudda barn. Vi gjorde mätningarna på en helg och det var 
därför svårt att få en klar bild av hur mycket trafiken stör på vardagarna. 



Förskolan ligger inte i direkt kontakt med någon större väg, men vägen utanför 
kan nog vara ganska trafikerad till Centrumskolan och till Araby park arena där 
det finns både idrottshall och plats för teater.  Att så många som åtta av nio hade 
synpunkter på störande buller utifrån skulle kunna ha att göra med tidigare 
byggarbete i området. Detta kan ge upphov till störande ljud under många 
timmar av arbetsdagen och att personal irriterats under en längre tid. Det har 
förekommit ombyggnader i Centrumskolan nyligen och Araby park arena är 
relativt nybyggd. Detta kan ha bidragit till både störning från ombyggnad och 
även trafik från arbetarna. Avdelningarna som enligt förskolechefen haft störst 
problem var Grodan och Snigeln. Eftersom enkäterna varit lite otydliga med vad 
det var som besvärat personalen då alternativet för bullerproblemet på enkäten 
dem kryssat i var ”trafik och dylikt”. Bullermätning för väggarna utfördes under 
fler delar av förskolans lokaler för att få en helhetsbild om fasaderna som 
ljudabsorbenter, då problemet inte var helt fastställt. Det var lite oklart när och 
vad det var som orsakade de största bullerproblemen och detta hade kunnat vara 
en fördel att undersöka noggrannare innan mätningar. Men tyvärr uppstod 
problem eftersom förskolechefen inte gick att nå på grund av sjukdom.  
Vid mätningen gjordes enbart en standardmätning vilket innebar att 
efterklangstid inte mättes. Men det hade, enligt Konsulten från ÅF, troligtvis 
inget med klagomål från trafik att göra, eftersom väggen fortfarande skulle ha 
samma reduktionstal.  Det är enligt oss viktigt att bullernivån är acceptabel bland 
personalen, då det annars kan leda till mer sjukfrånvaro, sämre arbetsmotivation 
och i värsta fall olyckor. Men ska man lösa bullerproblemet utifrån måste man se 
till så att alla delar på byggnaden håller lika bra ljudisoleringsstandard.  
 
5.6 Fuktmätning Bokelunds förskola 
 
Bokelunds förskola utmärkte sig på det viset att flera i personalen lämnat 
kommentarer om luktproblem i entrén samt att det skulle finnas mögelproblem 
med förekommande lukter i väggen mellan kök och matsal. När vi hade pratat 
med Vöfab om detta fick vi reda på att det hade varit klagomål om lukter och 
mögel redan tidigare i just denna vägg och när vi var i kontakt med en anställd 
på miljö och hälsoskyddskontoret hade även han tidigare kunnat konstatera 
lukter i hallen.   
 
En av oss utomstående som var där för fuktmätningen påpekade att hon 
uppfattade lukter i matsalen. När hon sedan påpekat det och vi gick ut utomhus 
och sedan in igen kunde tre av oss fyra känna någon form av lukt.  Det är oklart 
om dessa lukter uppkom enbart i våra tankar för att hon påpekat det eller om de 
funnits där redan tidigare utan att vi känt dem då.  
 
Lukterna personalen och vi uppfattade kan ha många olika källor. Det kan vara 
något från ventilationen, något från köket eller att det exempelvis kan legat ett 
dött djur i väggen som nu ruttnat.  Det går en ventilation i golvet som kan bidra 
till lukter och det står även två kylskåp vid väggen som tidigare kan ha avgett 
någon form av obehagliga lukter, så att de personer som klagat via enkäterna kan 
inbilla sig att det fortfarande luktar om det förekommit lukter på platsen. Vi vet 



ju att det även tidigare klagats över lukter och mögel på förskolan. Därför kan 
det vara något som sitter kvar i tankarna när de befinner sig på platsen och 
förknippar matsalen med lukt och mögelproblem. 
 
Vi åkte tillbaka till Bokelunds förskola några dagar senare för att undersöka 
vinden. Det visade sig att det inte var helt tätt utan att fukt förekom på flera 
ställen på vinden. Detta skulle undersökas om det kunde bero på trasiga plattor 
på taket. Vi kunde inte hitta något fuktproblem som verkade kunna orsaka lukten 
runt kök och matsal.  
 



6. Slutsatser och åtgärder 
 

• Hälsobesvären som störst andel svarande upplever är trötthet och 
huvudvärk. Analysen i SPSS har visat att trötthet har ett samband med 
buller och dålig belysning och att huvudvärk har ett samband med dålig 
belysning. Den i särklass mest besvärande bullerkällan är högljudda barn. 
 

• För att förbättra det termiska klimatet anser vi att drifttiderna för 
uppvärmningen av tilluften skall ändras så att lokalerna hinner bli 
uppvärmda i tid till att förskolan öppnar. Vi anser också att radiatorer 
med styr- och reglersystem skall installeras så att lokalerna håller en jämn 
temperatur under dagarna. Radiatorerna ska inte heller kunna stängas av 
eller ändras utav obehörig personal eller barn vid behov då risken är stor 
att de står avstängda flera dagar i sträck som i fallet med mätningen.        

 
• Bullermätningarna visade på att det är viktigt att hela konstruktionen av 

fasaden är väl genomtänkt för att ljudreduktionen ska fungera, så att man 
inte slarvar på någon del som i detta fallet en ny dörr och kanske på så vis 
lägger onödiga pengar på bättre dämpande delar som treglasfönster.  
 

• Fuktmätningen visade inte på några problem men det är svårt att övertyga 
personal om att det inte finns några fuktskador/mögel om de är 
övertygade om det. Eftersom väggen som undersöktes har förekommit i 
klagomål tidigare kan det vara smart att bryta upp och renovera den för 
att visa att åtgärder har vidtagits.  
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BILAGA 4 
 

 
 

Tid Högstorp rum 7211 Högstorp rum 7204 Tid Högstorp rum 7211 Högstorp rum 7204
2014-01-16 11:13:33 10,430 8,432 2014-01-17 05:32:23 17,987 17,660
2014-01-16 11:35:32 5,186 3,728 2014-01-17 05:54:21 17,987 17,631
2014-01-16 11:57:30 3,532 2,593 2014-01-17 06:16:20 17,987 17,714
2014-01-16 12:19:29 2,619 2,011 2014-01-17 06:38:19 17,987 17,787
2014-01-16 12:41:27 2,789 2,554 2014-01-17 07:00:17 18,016 17,856
2014-01-16 13:03:26 16,117 15,965 2014-01-17 07:22:16 18,060 17,913
2014-01-16 13:25:25 18,307 18,663 2014-01-17 07:44:14 18,108 17,891
2014-01-16 13:47:23 18,548 19,036 2014-01-17 08:06:13 18,133 17,906
2014-01-16 14:09:22 18,626 18,946 2014-01-17 08:28:12 18,309 18,012
2014-01-16 14:31:20 18,693 18,927 2014-01-17 08:50:10 18,591 18,204
2014-01-16 14:53:19 18,718 19,061 2014-01-17 09:12:09 18,690 18,413
2014-01-16 15:15:18 18,730 19,062 2014-01-17 09:34:07 18,679 18,191
2014-01-16 15:37:16 18,746 19,039 2014-01-17 09:56:06 18,611 18,069
2014-01-16 15:59:15 18,782 18,713 2014-01-17 10:18:05 18,594 18,028
2014-01-16 16:21:13 18,767 18,590 2014-01-17 10:40:03 18,567 18,087
2014-01-16 16:43:12 18,774 18,569 2014-01-17 11:02:02 18,580 18,066
2014-01-16 17:05:11 18,737 18,436 2014-01-17 11:24:00 18,599 18,109
2014-01-16 17:27:09 18,712 18,373 2014-01-17 11:45:59 18,613 18,113
2014-01-16 17:49:08 18,722 18,391 2014-01-17 12:07:58 18,615 18,130
2014-01-16 18:11:06 18,689 18,402 2014-01-17 12:29:56 18,652 18,218
2014-01-16 18:33:05 18,630 18,338 2014-01-17 12:51:55 18,687 18,464
2014-01-16 18:55:04 18,592 18,307 2014-01-17 13:13:53 18,706 18,328
2014-01-16 19:17:02 18,555 18,267 2014-01-17 13:35:52 18,716 18,591
2014-01-16 19:39:01 18,520 18,230 2014-01-17 13:57:51 18,730 18,534
2014-01-16 20:00:59 18,482 18,197 2014-01-17 14:19:49 18,730 18,478
2014-01-16 20:22:58 18,453 18,176 2014-01-17 14:41:48 18,730 18,417
2014-01-16 20:44:57 18,424 18,147 2014-01-17 15:03:46 18,731 18,381
2014-01-16 21:06:55 18,388 18,115 2014-01-17 15:25:45 18,758 18,372
2014-01-16 21:28:54 18,374 18,105 2014-01-17 15:47:44 18,774 18,354
2014-01-16 21:50:52 18,347 18,065 2014-01-17 16:09:42 18,770 18,317
2014-01-16 22:12:51 18,337 18,038 2014-01-17 16:31:41 18,759 18,230
2014-01-16 22:34:50 18,310 18,021 2014-01-17 16:53:39 18,742 18,150
2014-01-16 22:56:48 18,286 18,005 2014-01-17 17:15:38 18,733 18,168
2014-01-16 23:18:47 18,264 17,977 2014-01-17 17:37:37 18,730 18,134
2014-01-16 23:40:45 18,249 17,956 2014-01-17 17:59:35 18,722 18,109
2014-01-17 00:02:44 18,239 17,936 2014-01-17 18:21:34 18,690 18,078
2014-01-17 00:24:43 18,215 17,924 2014-01-17 18:43:32 18,658 18,021
2014-01-17 00:46:41 18,195 17,889 2014-01-17 19:05:31 18,627 17,987
2014-01-17 01:08:40 18,171 17,885 2014-01-17 19:27:30 18,615 17,969
2014-01-17 01:30:38 18,162 17,865 2014-01-17 19:49:28 18,599 17,939
2014-01-17 01:52:37 18,160 17,847 2014-01-17 20:11:27 18,599 17,920
2014-01-17 02:14:35 18,120 17,842 2014-01-17 20:33:25 18,582 17,889
2014-01-17 02:36:34 18,118 17,825 2014-01-17 20:55:24 18,577 17,882
2014-01-17 02:58:33 18,105 17,802 2014-01-17 21:17:23 18,577 17,870
2014-01-17 03:20:31 18,089 17,794 2014-01-17 21:39:21 18,577 17,853
2014-01-17 03:42:30 18,074 17,778 2014-01-17 22:01:20 18,577 17,849
2014-01-17 04:04:28 18,058 17,758 2014-01-17 22:23:18 18,575 17,844
2014-01-17 04:26:27 18,034 17,744 2014-01-17 22:45:17 18,561 17,844
2014-01-17 04:48:26 18,014 17,720 2014-01-17 23:07:16 18,555 17,817
2014-01-17 05:10:24 17,989 17,703 2014-01-17 23:29:14 18,555 17,809



 

Tid Högstorp rum 7211 Högstorp rum 7204 Tid Högstorp rum 7211 Högstorp rum 7204
2014-01-17 23:51:13 18,552 17,800 2014-01-18 18:10:03 18,643 17,800
2014-01-18 00:13:11 18,534 17,800 2014-01-18 18:32:01 18,622 17,794
2014-01-18 00:35:10 18,534 17,794 2014-01-18 18:54:00 18,621 17,794
2014-01-18 00:57:09 18,534 17,796 2014-01-18 19:15:58 18,621 17,796
2014-01-18 01:19:07 18,534 17,790 2014-01-18 19:37:57 18,621 17,796
2014-01-18 01:41:06 18,534 17,780 2014-01-18 19:59:56 18,615 17,778
2014-01-18 02:03:04 18,534 17,784 2014-01-18 20:21:54 18,599 17,771
2014-01-18 02:25:03 18,534 17,786 2014-01-18 20:43:53 18,597 17,756
2014-01-18 02:47:02 18,534 17,782 2014-01-18 21:05:51 18,578 17,756
2014-01-18 03:09:00 18,545 17,788 2014-01-18 21:27:50 18,577 17,756
2014-01-18 03:30:59 18,555 17,786 2014-01-18 21:49:49 18,577 17,756
2014-01-18 03:52:57 18,555 17,779 2014-01-18 22:11:47 18,566 17,756
2014-01-18 04:14:56 18,555 17,784 2014-01-18 22:33:46 18,555 17,756
2014-01-18 04:36:55 18,555 17,778 2014-01-18 22:55:44 18,555 17,756
2014-01-18 04:58:53 18,555 17,786 2014-01-18 23:17:43 18,555 17,756
2014-01-18 05:20:52 18,555 17,784 2014-01-18 23:39:42 18,555 17,737
2014-01-18 05:42:50 18,555 17,786 2014-01-19 00:01:40 18,555 17,714
2014-01-18 06:04:49 18,561 17,784 2014-01-19 00:23:39 18,547 17,712
2014-01-18 06:26:48 18,575 17,790 2014-01-19 00:45:37 18,553 17,716
2014-01-18 06:48:46 18,579 17,788 2014-01-19 01:07:36 18,538 17,726
2014-01-18 07:10:45 18,591 17,788 2014-01-19 01:29:35 18,534 17,716
2014-01-18 07:32:43 18,599 17,798 2014-01-19 01:51:33 18,523 17,712
2014-01-18 07:54:42 18,599 17,796 2014-01-19 02:13:32 18,512 17,712
2014-01-18 08:16:40 18,599 17,800 2014-01-19 02:35:30 18,512 17,712
2014-01-18 08:38:39 18,599 17,800 2014-01-19 02:57:29 18,512 17,708
2014-01-18 09:00:38 18,599 17,798 2014-01-19 03:19:28 18,512 17,710
2014-01-18 09:22:36 18,607 17,796 2014-01-19 03:41:26 18,512 17,708
2014-01-18 09:44:35 18,621 17,784 2014-01-19 04:03:25 18,487 17,697
2014-01-18 10:06:33 18,617 17,712 2014-01-19 04:25:23 18,468 17,690
2014-01-18 10:28:32 18,621 17,722 2014-01-19 04:47:22 18,468 17,690
2014-01-18 10:50:31 18,622 17,740 2014-01-19 05:09:21 18,468 17,688
2014-01-18 11:12:29 18,643 17,756 2014-01-19 05:31:19 18,467 17,680
2014-01-18 11:34:28 18,643 17,756 2014-01-19 05:53:18 18,444 17,668
2014-01-18 11:56:26 18,656 17,758 2014-01-19 06:15:16 18,424 17,668
2014-01-18 12:18:25 18,687 17,762 2014-01-19 06:37:15 18,424 17,654
2014-01-18 12:40:24 18,687 17,760 2014-01-19 06:59:14 18,404 17,644
2014-01-18 13:02:22 18,687 17,768 2014-01-19 07:21:12 18,385 17,633
2014-01-18 13:24:21 18,687 17,778 2014-01-19 07:43:11 18,380 17,626
2014-01-18 13:46:19 18,687 17,778 2014-01-19 08:05:09 18,369 17,624
2014-01-18 14:08:18 18,687 17,780 2014-01-19 08:27:08 18,359 17,624
2014-01-18 14:30:17 18,695 17,782 2014-01-19 08:49:07 18,359 17,623
2014-01-18 14:52:15 18,689 17,791 2014-01-19 09:11:05 18,377 17,622
2014-01-18 15:14:14 18,687 17,800 2014-01-19 09:33:04 18,380 17,624
2014-01-18 15:36:12 18,687 17,821 2014-01-19 09:55:02 18,370 17,588
2014-01-18 15:58:11 18,687 17,833 2014-01-19 10:17:01 18,376 17,580
2014-01-18 16:20:10 18,687 17,834 2014-01-19 10:39:00 18,380 17,580
2014-01-18 16:42:08 18,687 17,823 2014-01-19 11:00:58 18,394 17,589
2014-01-18 17:04:07 18,687 17,811 2014-01-19 11:22:57 18,418 17,598
2014-01-18 17:26:05 18,687 17,800 2014-01-19 11:44:55 18,424 17,606
2014-01-18 17:48:04 18,648 17,800 2014-01-19 12:06:54 18,437 17,623



 
 

Tid Högstorp rum 7211 Högstorp rum 7204 Tid Högstorp rum 7211 Högstorp rum 7204
2014-01-19 12:28:52 18,463 17,624 2014-01-20 06:47:42 18,187 17,529
2014-01-19 12:50:51 18,468 17,632 2014-01-20 07:09:41 18,234 17,655
2014-01-19 13:12:50 18,468 17,644 2014-01-20 07:31:40 18,280 17,658
2014-01-19 13:34:48 18,468 17,640 2014-01-20 07:53:38 18,353 17,690
2014-01-19 13:56:47 18,464 17,646 2014-01-20 08:15:37 18,571 17,829
2014-01-19 14:18:45 18,444 17,628 2014-01-20 08:37:35 18,938 17,983
2014-01-19 14:40:44 18,424 17,624 2014-01-20 08:59:34 19,000 18,434
2014-01-19 15:02:43 18,413 17,624 2014-01-20 09:21:33 18,867 18,397
2014-01-19 15:24:41 18,383 17,624 2014-01-20 09:43:31 18,784 18,128
2014-01-19 15:46:40 18,369 17,617 2014-01-20 10:05:30 18,774 18,042
2014-01-19 16:08:38 18,342 17,597 2014-01-20 10:27:28 18,885 18,074
2014-01-19 16:30:37 18,316 17,580 2014-01-20 10:49:27 19,141 18,421
2014-01-19 16:52:36 18,281 17,562 2014-01-20 11:11:26 19,144 18,270
2014-01-19 17:14:34 18,257 17,536 2014-01-20 11:33:24 19,289 18,350
2014-01-19 17:36:33 18,245 17,526 2014-01-20 11:55:23 19,296 18,377
2014-01-19 17:58:31 18,210 17,514 2014-01-20 12:17:21 19,242 18,350
2014-01-19 18:20:30 18,205 17,502 2014-01-20 12:39:20 19,144 18,396
2014-01-19 18:42:29 18,192 17,492 2014-01-20 13:01:19 19,109 18,462
2014-01-19 19:04:27 18,184 17,492 2014-01-20 13:23:17 19,153 18,380
2014-01-19 19:26:26 18,169 17,481 2014-01-20 13:45:16 19,024 18,338
2014-01-19 19:48:24 18,162 17,457 2014-01-20 14:07:14 18,723 18,262
2014-01-19 20:10:23 18,162 17,447 2014-01-20 14:29:13 18,505 18,217
2014-01-19 20:32:22 18,160 17,447 2014-01-20 14:51:12 18,300 18,188
2014-01-19 20:54:20 18,154 17,447 2014-01-20 15:13:10 18,118 18,152
2014-01-19 21:16:19 18,162 17,444 2014-01-20 15:35:09 17,954 18,118
2014-01-19 21:38:17 18,160 17,429 2014-01-20 15:57:07 17,821 18,069
2014-01-19 22:00:16 18,130 17,420 2014-01-20 16:19:06 17,720 18,050
2014-01-19 22:22:15 18,118 17,403 2014-01-20 16:41:05 17,638 18,021
2014-01-19 22:44:13 18,118 17,403 2014-01-20 17:03:03 17,545 18,006
2014-01-19 23:06:12 18,113 17,403 2014-01-20 17:25:02 17,456 17,989
2014-01-19 23:28:10 18,096 17,403 2014-01-20 17:47:00 17,357 17,959
2014-01-19 23:50:09 18,096 17,395 2014-01-20 18:08:59 17,216 17,967
2014-01-20 00:12:08 18,096 17,384 2014-01-20 18:30:57 17,090 17,923
2014-01-20 00:34:06 18,096 17,359 2014-01-20 18:52:56 16,995 17,877
2014-01-20 00:56:05 18,096 17,359 2014-01-20 19:14:55 16,901 17,847
2014-01-20 01:18:03 18,092 17,357 2014-01-20 19:36:53 16,813 17,832
2014-01-20 01:40:02 18,077 17,353 2014-01-20 19:58:52 16,746 17,800
2014-01-20 02:02:01 18,074 17,342 2014-01-20 20:20:50 16,649 17,768
2014-01-20 02:23:59 18,074 17,332 2014-01-20 20:42:49 16,576 17,727
2014-01-20 02:45:58 18,067 17,315 2014-01-20 21:04:48 16,502 17,706
2014-01-20 03:07:56 18,052 17,315 2014-01-20 21:26:46 16,431 17,676
2014-01-20 03:29:55 18,032 17,313 2014-01-20 21:48:45 16,388 17,660
2014-01-20 03:51:54 18,030 17,305 2014-01-20 22:10:43 16,334 17,646
2014-01-20 04:13:52 18,030 17,291 2014-01-20 22:32:42 16,290 17,624
2014-01-20 04:35:51 18,030 17,273 2014-01-20 22:54:41 16,245 17,609
2014-01-20 04:57:49 18,030 17,273 2014-01-20 23:16:39 16,198 17,585
2014-01-20 05:19:48 18,030 17,273 2014-01-20 23:38:38 16,155 17,580
2014-01-20 05:41:47 18,030 17,244 2014-01-21 00:00:36 16,132 17,577
2014-01-20 06:03:45 18,076 17,292 2014-01-21 00:22:35 16,094 17,536
2014-01-20 06:25:44 18,150 17,435 2014-01-21 00:44:34 16,058 17,536



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tid Högstorp rum 7211 Högstorp rum 7204 Tid Högstorp rum 7211 Högstorp rum 7204
2014-01-21 01:06:32 16,056 17,522 2014-01-21 19:25:22 16,681 18,300
2014-01-21 01:28:31 16,032 17,510 2014-01-21 19:47:21 16,610 18,284
2014-01-21 01:50:29 16,012 17,494 2014-01-21 20:09:19 16,551 18,244
2014-01-21 02:12:28 15,998 17,492 2014-01-21 20:31:18 16,465 18,215
2014-01-21 02:34:27 15,983 17,492 2014-01-21 20:53:17 16,411 18,197
2014-01-21 02:56:25 15,962 17,492 2014-01-21 21:15:15 16,366 18,180
2014-01-21 03:18:24 15,930 17,479 2014-01-21 21:37:14 16,320 18,153
2014-01-21 03:40:22 15,910 17,467 2014-01-21 21:59:12 16,277 18,140
2014-01-21 04:02:21 15,880 17,447 2014-01-21 22:21:11 16,233 18,109
2014-01-21 04:24:20 15,880 17,447 2014-01-21 22:43:10 16,184 18,109
2014-01-21 04:46:18 15,876 17,447 2014-01-21 23:05:08 16,142 18,063
2014-01-21 05:08:17 15,834 17,443 2014-01-21 23:27:07 16,102 18,045
2014-01-21 05:30:15 15,832 17,434 2014-01-21 23:49:05 16,089 18,027
2014-01-21 05:52:14 15,847 17,403 2014-01-22 00:11:04 16,059 18,021
2014-01-21 06:14:13 15,899 17,408 2014-01-22 00:33:02 16,056 18,021
2014-01-21 06:36:11 15,964 17,441 2014-01-22 00:55:01 16,015 18,015
2014-01-21 06:58:10 16,014 17,462 2014-01-22 01:17:00 15,983 18,002
2014-01-21 07:20:08 16,263 17,613 2014-01-22 01:38:58 15,962 17,995
2014-01-21 07:42:07 16,502 17,603 2014-01-22 02:00:57 15,930 17,979
2014-01-21 08:04:06 16,694 17,684 2014-01-22 02:22:55 15,892 17,973
2014-01-21 08:26:04 16,880 17,891 2014-01-22 02:44:54 15,856 17,951
2014-01-21 08:48:03 17,093 17,968 2014-01-22 03:06:53 15,816 17,933
2014-01-21 09:10:01 16,972 18,271 2014-01-22 03:28:51 15,813 17,931
2014-01-21 09:32:00 16,853 18,276 2014-01-22 03:50:50 15,777 17,897
2014-01-21 09:53:59 16,931 18,229 2014-01-22 04:12:48 15,745 17,882
2014-01-21 10:15:57 17,007 18,219 2014-01-22 04:34:47 15,734 17,864
2014-01-21 10:37:56 17,174 18,428 2014-01-22 04:56:46 15,731 17,853
2014-01-21 10:59:54 17,254 18,503 2014-01-22 05:18:44 15,719 17,844
2014-01-21 11:21:53 17,325 18,448 2014-01-22 05:40:43 15,704 17,778
2014-01-21 11:43:52 17,751 18,546 2014-01-22 06:02:41 15,741 17,708
2014-01-21 12:05:50 17,989 18,705 2014-01-22 06:24:40 15,786 17,741
2014-01-21 12:27:49 18,052 18,723 2014-01-22 06:46:39 15,812 17,837
2014-01-21 12:49:47 18,200 18,820 2014-01-22 07:08:37 15,843 17,923
2014-01-21 13:11:46 18,300 19,044 2014-01-22 07:30:36 15,893 17,978
2014-01-21 13:33:45 18,341 19,101 2014-01-22 07:52:34 15,927 17,945
2014-01-21 13:55:43 18,265 19,016 2014-01-22 08:14:33 16,143 17,986
2014-01-21 14:17:42 18,111 18,782 2014-01-22 08:36:32 16,727 18,098
2014-01-21 14:39:40 18,052 18,774 2014-01-22 08:58:30 16,625 18,546
2014-01-21 15:01:39 18,066 18,858 2014-01-22 09:20:29 16,455 18,476
2014-01-21 15:23:38 17,755 18,809 2014-01-22 09:42:27 16,404 18,161
2014-01-21 15:45:36 17,553 18,688 2014-01-22 10:04:26 16,368 17,960
2014-01-21 16:07:35 17,425 18,546 2014-01-22 10:26:25 16,566 18,096
2014-01-21 16:29:33 17,337 18,434 2014-01-22 10:48:23 16,778 18,442
2014-01-21 16:51:32 17,250 18,407 2014-01-22 11:10:22 16,678 18,464
2014-01-21 17:13:31 17,162 18,348 2014-01-22 11:32:20 16,640 16,289
2014-01-21 17:35:29 17,099 18,362 2014-01-22 11:54:19 15,999 14,504
2014-01-21 17:57:28 17,021 18,431 2014-01-22 12:16:18 15,997 14,421
2014-01-21 18:19:26 16,921 18,399 2014-01-22 12:38:16 15,959 14,364
2014-01-21 18:41:25 16,820 18,361 2014-01-22 13:00:15 15,982 14,558
2014-01-21 19:03:24 16,747 18,329 2014-01-22 13:22:13 20,832 20,279
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Uppdrag: ÅF har fått uppdraget att mäta fasadisolering för olika fasader  

på förskolan Sigfridshemmet, Växjö. Bakgrunden är att ett  
examensarbete rörande bullerstörningar visat att personalen 
anser sig störda av utifrån kommande buller. 

 
 
Sammanfattning: Fasasdisoleringen för icke renoverade fasader 27-29 dB. För 

fasader som renoverats och fått nya fönster 31 – 37 dB.  
Trafikbuller från Mörners väg bör inte ge upphov till störningar  
vilket visas med exempel i rapporten. 
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Mätobjekt: Förskolan Sigfridshemmet, Växjö 

 
TABELL 1 Uppmätta skiljekonstruktioner. 

 

Löpnr Rum / Skiljekonstruktion Volym Yta fasad Yta fönster 
 

   mottagarrum m² m²  
      

      
 

1. Lekrum / Kök Vägg med fönsterparti, 3 40 m³ 8,4 3,7 
 

 stora fönster.    
 

2. Stort lekrum, gavel helt utan fönster 100 m³ 2 0 
 

3. Stort lekrum, vägg med 2 st små 100 m³ 10 2 
 

 fönster    
 

4. Stort lekrum med 4 stora fönster och 100 m³ 15 6,1 
 

 dörr med glas.    
 

5. Stort lekrum med 4 stora fönster och 72 m³ 15 6,1 
 

 dörr med glas. Renoverad fasad.    
 

6. Litet läs och mysrum med två fönster. 20 m³ 8.4 2 
 

 Renoverad fasad.    
 

7. Stort lekrum med 3 stora fönster 67 m³ 8,4 3,7 
 

Mätdatum: 2014-01-25    
 

 
Mätpersonal:  Anders Bengtsson och Johan Isaksson, ÅF Ljud & Vibrationer 

 
Mätutrustning: enl tabell 2 

 
TABELL 2 

 

Instrument Fabrikat, modell Intern beteckn. 
   

Tersbandsanalysator Norsonic 118 AL162 
Tersbandsanalysator Norsonic 140 AL242 
Högtalare Brüel & Kjær VH15 
Förstärkare Norsonic 270 VF1 
Kalibrator Brüel & Kjær 4231 KU80 

    
Instrumenten är kalibrerade med spårbarhet till nationella och internationella referenser enligt 
vårt kvalitetssystem som uppfyller kraven i ISO/IEC 17025. 

 
 
 

Mätmetod: SS-EN ISO 140-5 ”Byggakustik – Mätning av ljudisolering i  
byggnader och hos byggnadselement – Del 5: Fältmätning  
av luftljudsisolering hos fasadelement och fasader”.  
Standarden har inte följts helt. Syftet med mätningen är att 
utifrån beräknade frifältsvärden utomhus kunna förutsäga  
ljudnivån i rummen bakom de aktuella fasaderna.  
Korrektion för efterklangstid har därför inte gjorts. 

 
Ljudkälla: Mätningen har utförts med högtalare som källa. 
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Mikrofonpositioner: Mätningen har utförts med utemikrofon placerad dikt an mot 

fasaden i 3-5 positioner beroende på aktuell fasads storlek. I 
mottagarrummet har 3 positioner med svep använts. 

 
 
Frekvensområde: Tersband med centerfrekvenser 50–3150 Hz. Vid beräkning av vägt  

värde används frekvensområdet 50-3150 Hz . 
 
Efterklangsförlopp: Efterklangstid mättes inte 
 
Bakgrundsnivåer: Bakgrundsnivån var tillräckligt låg i alla tersband. Inga korrektioner  

för bakgrundsnivå har gjorts. 
 
Mätosäkerhet: Vid mätning under goda akustiska förhållanden kan  

reproducerbarheten i olika tersband uppskattas med ledning av ISO  
140-2 tabell A.3. Standardavvikelsen i vägt reduktionstal för 
luftljudsisolering R’w uppgår till c:a 2 dB om värdet bestäms av höga 
eller medelhöga frekvenser, 3 till 4 dB om de lägsta frekvenserna är  
avgörande. Värdet motsvarar 67 % konfidensintervall  
(täckningsfaktor k=1). För 95 % konfidensintervall multipliceras  
värdet med täckningsfaktorn k=2. Någon korrektion av mätvärdet 
på grund av mätosäkerheten görs ej då hänsyn till denna redan har  
tagits vid fastställandet av kravvärdet. 

 
Krav: Det finns inga explicita riktvärden att jämföra med. Riktvärdena är 

istället baserade på ljudnivå inomhus pga buller ute. Trafikbuller  
utifran kommer i huvudsak från trafiken på Mörners väg som ligger  
180 m från daghemmet. Bullret på den mest utsatta fasaden är  
Leq= 46 dB(A). För att klara ljudnivåkravet på 30 dB(A) inomhus 
behövs en skillnad på 16 dB ute/inne. De uppmätta fasadernas  
reduktion ligger på 29 – 44 dB vilket ungefär motsvarar  
inomhusnivåer på 2-17 dB(A) vilket inte ger upphov till störning. 

 
 
Mätresultat: Uppmätta reduktionstal i tersband, tillsammans med samman-  

fattningsvärden och anpassningstermer, redovisas diagram 1. 
 
 

Vägt reduktionstal redovisas i tabell 3. 
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 Fasad R’w, Fasadbeskrivning   
  C50-3150    
 Nr dB    
      

 1 29 Ej renoverad. 2-glas   
 2 44 Inga fönster alls   
 3 32 Ej renoverad. 2-glas (två små fönster)   
 4 27 Ej renoverad. 2-glas   
 5 31 Renoverad fasad 3-glas, ej klassad dörr   
 6 37 Renoverad fasad 3-glas   
 7 38 Renoverad fasad 3-glas   
      

   TABELL 3 Uppmätt ljudisolering hos fasader  
 
Fasadernas läge ses i planritningen nedan. 
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Kommentarer till mätresultaten  

Anledningen till mätningarna är att en stor majoritet (8/9) av 
anställda på Sigfridshemmet upplever problem med buller 
utifrån. Detta har kommit fram i en enkätundersökning. 
Frågan som ställdes var: 

 
-Störs du av utifrån kommande buller från trafik och dylikt? 

 
      Svaret på frågan säger tyvärr inte om man störs av 

 

      trafikbuller ellér av ”dylikt”. I området har under de senaste 
 

      åren två stora byggprojekt genomförts. Centrumskolan f d 
 

      Arbyskolan har byggts om och Araby Park Arena har byggts. 
 

      En he del markarbeten har också gjorta. 
 

      Med trafikbullerberäkningen och fasadisoleringsmätningen i 
 

      hand tycks man kunna utesluta att trafikstörningarna 
 

      kommer från Mörners väg. Nedan visas i vilka rum 
 

      mätningarna gjorts. 
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Bilaga 8 
 
Biskopshagens förskola: 
” "Nya och frächa lokaler, fryser överallt inte bara här" 
 
” Lokalerna små i förhållande till barnantalet”  
 
” Arkitekten som planerat kunde inte förskoleveksamhet här finns många brister som ex 
entrer, plats för personalkläder, antal rum och storlek mm” 
 
Björkens förskola:  
Kommentarer saknas 
 
Regnbågens förskola: 
” Hade varit bra med ett utrymme där man hade kunnat ha typ skrivare, datorer mm 
tillgängligt, som inte störs av samtal och dyl!” 
 
” Perioder av stress. Mycket nytt ska läras in dokumentation, kvalitetsarbete, datateknik ta 
del av ny forskning vara med och driva arbetet på förskolan framåt.” 
 
” Lokaltillgång: det vore önskvärt med samtals-rum, som ej blir stört av skrivare, dator el. 
dyl.” 
 
Grimman förskola: 
Kommentarer saknas 
 
Bullerbyns förskola: 
Kommentarer saknas 
 
Skeppets förskola: 
 
” Dålig lukt, mögel? På toaletten i hallen” 
 
Borggårdens förskola: 
 
” Små lokaler, för många barn på liten yta!” 
 
” Många barn på liten yta” 
 
” "Jag är den ständige vädraren" 
 
Gullvivans förskola: 
Ingen kommentar 
 
Slottets förskola: 
Ingen kommentar 
 



Sigfridshemmets förskola: 
” Det är Växjös äldsta förskola så det hade behövts vidare renovering. Det är bara en 
avdelning som blivit renoverad.” 
 
” Avd. där jag arbetar är nyrenoverad med tätslutande dörrar & fönster & bra ljud-
dämpande plattor” 
 
Fagrabäcks förskola: 
”Golven är väldigt kalla. Våra små barn sitter mycket på golvet och vill gärna vara utan 
strumpor.” 
 
” Det är kallare på Myran än i övriga huset.” 
 
” Torr luft, känns i form av halstorrhet och kittlingar i halsen.” 
 
Bokelunds förskola: 
 ” Problem med dålig lukt i avlopp ute/inne (toaletter, förråd duschutrymme 
avloppsbrunnar!) (ute i fettavskiljare) Pinsamt inför föräldrar och andra besökare att här 
luktar skit!! *Mögel/fukt lukt i matsal i innevägg mot kök *Kallt i personalrummet ateljen 
lekhallen. * Mögel/fukt lukt vid cd spelare i lekhall * Dålig skötsel av utemiljö löv tas ej bort 
vi får ringa om att krattas (vilket är kontinuerlig skötsel det ska ej behövas påminnas om) 
Snön skottas ej till föräldrar kommer om morgnarna. vår personal bilparkering skottas och 
sandas ej i tid. Ej Sandning på väg till från parkering.” 
 
” Mögeldoft i matsalen(särskilt väggen mot köket) varmt vatten ur kallvattenkranen på avd. 
Lilla Ru(köket) kallt och dragit i takfönsterrummet.” 
 
” Varmt vatten i kranarna, det blir inte kallt mer än i köket=personalrummet.” 
 
Högstorps förskola: 
 
” För många barn i samma lokal, vad gäller luftkvaliteten och lokaltillgången. Städningen sker 
när barnen är i lokalen och städningen blir ofullständig.” 
 
” Bara arbetet på förskolan sedan augusti och därför ingen möjlighet att ge rättvis 
bedömning på tex temperatur.” 
 
” Vi har en fin förskola!” 
 
” Nuvarande barngrupp är för stor för lokalen.” 
 
” På vår avdelning har vi ett störande ljud kopplat till belysningen(relä?)” 
 
” Stundtals onödigt prat om ovidkommande saker på APT. Mötena fokucering på fel saker 
enligt mig.” 
 
” Störande buller/ljud från belysningen(relä)” 
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