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Sammmanfattning 

I bedömningen av den hälsomässiga betydelsen reder man ut betydelsen av 

arbetsplatsens hälsorisker, olägenheter, belastningsfaktorer och resurser för 

arbetstagarnas hälsa och arbetsförmåga. I denna anvisning beskrivs principerna om 

bedömningen av den hälsomässiga betydelsen i inomhusluftsituationer i Finland vid 

kontor och kontorsliknande arbetsplatser, såsom skolor, daghem och i tillämpliga delar 

social- och hälsovårdens verksamhetsmiljöer. Anvisningen ersätter den tidigare 

motsvarande anvisningen som publicerades 2017 och riktades till företagshälsovården. 

Den utvidgar synvinkeln av bedömningen av den hälsomässiga betydelsen i 

inomhusluftsituationer.  

Med inomhusluftsituationer avses alla de situationer där ärenden förknippade med 

inomhusmiljö lyfts fram på arbetsplatsen. Definitionen omfattar både situationer där 

man misstänker eller vet att det finns problem med inomhusluften på arbetsplatsen 

och verksamhetssätt och -modeller som syftar till att förebygga problem. Med problem 

med inomhusluften å sin sida avser man i bredare betydelse en situation som kräver 

utredning och som är förknippad med byggnadens förhållanden eller med olägenheter 

eller symptom som lokalernas användare upplever i byggnaden. Bakom dessa ligger 

ofta samtidigt många olika faktorer, och utredningen och lösningen av problem med 

inomhusluften förutsätter sektorsövergripande samarbete mellan olika experter.  

I inomhusluftsituationer är målet med bedömningen av den hälsomässiga betydelsen 

att bilda en övergripande uppfattning av de olika faktorerna som påverkar hälsan och 

välbefinnandet av lokalernas användare och lösningen av situationen. Det är inte 

endast fråga om att bedöma faktorer förknippade med byggnadens förhållanden. 

Kopplingen mellan symptomen och många byggnadsrelaterade faktorer har visat sig 

vara ringa medan symptomen har många bakomliggande faktorer. Faktorer som 

orsakar risk för insjuknande förekommer endast sällan i kontorsliknande arbetsmiljöer. 

Även mindre olägenheter eller belastningsfaktorer kan dock försämra arbetets 

smidighet eller trivseln. Utgångspunkten är att defekter och skador som eventuellt 

konstaterats i byggnaden ska repareras som en del av upprätthållandet av byggnaden 

och en bra arbetsmiljö. 

En övergripande bedömning innehåller utöver byggnadsrelaterade faktorer även 

granskning av individuella och gemenskapsbaserade faktorer och verksamhetssätt. 

Liksom bland faktorer förknippade med byggnadens förhållanden kan man inte heller 

bland individuella eller gemenskapsbaserade faktorer peka ut en viss faktor som ligger 

bakom symptomen. På grund av detta kan upplevelserna från lokalernas användare 

inte granskas endast som ett slags fenomen, utan man måste beakta deras många 
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bakomliggande faktorer och hela spektrum. Dessa faktorer behandlas i de olika 

kapitlen i denna anvisning, och företagshälsovården bör beakta dem på ett omfattande 

plan i förebyggandet och lösningen av problem med inomhusluften.  

Nyckelord: inomhusluft, inomhusluftsituation, problem med inomhusluften, hälsa, 

bedömning av den hälsomässiga betydelsen, företagshälsovård  
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Abstract 

In the assessment of health effects, the effect of the workplace’s health hazards, risks, 

stress factors and resources on employees’ health and work ability is surveyed. These 

guidelines describe the principles of the assessment of health effects with regard to 

indoor air in the operating environments of offices and similar workplaces in Finland, 

including schools, daycare centres and, where applicable, social welfare and health care 

units. These guidelines replace corresponding guidelines designed for occupational 

health services published in 2017 and emphasizes the holistic aspect of the assessment 

of health effects in indoor air situations.  

Indoor air situations refer to all situations where matters related to the indoor 

environment are present at the workplace. The definition includes both situations 

where a workplace has an indoor air problem or a suspicion thereof as well as the 

practices and operating models aimed at preventing these problems. Meanwhile an 

indoor air problem in its wider meaning refers to a situation that requires investigation 

and concerns the conditions of the building or the risks or symptoms experienced by 

the users of the premises. There is often more than one underlying factor, and the 

investigation and solving of indoor air problems requires multidisciplinary co-operation 

between experts from various fields.  

The aim of an assessment of health effects of indoor air situations is to prepare a 

comprehensive view of the various factors affecting the health and well-being of the 

users of the premises and the solution of the indoor air situation. The assessment does 

not only concern the factors related to the building’s conditions. It has been shown 

that the link between many factors related to buildings and the symptoms is weak and 

that the factors that cause the symptoms are varied. Factors that cause a risk of disease 

rarely occur in office-like work environments. However, even a minor risk or stress 

factors can have a negative effect on the flow or comfort of work. As a general rule, any 

faults and damage detected in a building should be repaired as part of the regular 

maintenance of the building and good work environment.  

In addition to factors related to the building, a comprehensive assessment includes 

individual and community-level factors and practices. Just as with factors related to the 

conditions of a building, it is usually impossible to indicate a single individual or 

community-level factor behind the symptoms. Consequently, the experiences of the 

users of the premises cannot be studied as a homogeneous phenomenon but, instead, 

the background of several factors and their whole spectrum must be considered. These 

factors are presented in the different chapters of these guidelines. Occupational health 
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care services should take them extensively into account when preventing and solving 

indoor air problems.  

Keywords: indoor air, indoor air situation, indoor air problem, health, assessment of 

health effects, occupational health care  
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1 Inledning 

En god inomhusmiljö är en viktig faktor som bidrar till arbetstagarnas välbefinnande, 

arbetsförmåga och smidighet i arbetet. Företagshälsovårdens uppgifter är att bedöma 

arbetsförhållandena och betydelsen för hälsa och arbetsförmåga av konstaterade 

olägenheter och risker samt belastnings- och resursfaktorer på arbetsplatsen. Detta 

gäller även inomhusmiljön på arbetsplatser av kontorstyp. I denna anvisning beskrivs 

principerna för bedömning av inomhusluftens betydelse för hälsan i Finland på kontor 

och kontorsliknande arbetsplatser såsom skolor, daghem och i tillämpliga delar social- 

och hälsovårdens arbetsmiljöer.  

Sedan 1990-talet har en stor mängd uppgifter samlats in om allmänt förekommande 

till inomhusluft relaterade symtom i icke-industriella arbetsplatsbyggnader och 

bostäder och om de faktorer som antas orsaka besvären. Många faktorer har 

konstaterats ligga bakom de symtom som relateras till inomhusluft, och byggnaden 

ensam förklarar ofta inte de symtom som upplevs. Att bara ta reda på och korrigera 

inomhusluftens kvalitet och förhållandena i byggnaden tycks inte lösa alla problem. 

Eftersom byggnadens förhållanden har antagits vara orsaken till inomhusluftsrelaterade 

symtom har försiktighetsprincipen ofta följts i fråga om arbetarskydd och 

företagshälsovård och skydd har rekommenderats redan innan bevis för potentiell 

exponering eller dess hälsovådlighet har erhållits.  

Under 1990-talet började man tala om inomhusluftproblem med avseende på 

situationer, i vilka inomhusluftens kvalitet på icke-industriella arbetsplatser, såsom 

kontor, konstaterades dålig eller upplevdes som dålig, eller där inomhusluften 

förknippades med ökad förekomst av symtom bland medarbetarna. I takt med ökad 

medvetenhet om exempelvis fuktskador i byggnader har brister i ventilationen och 

utsläpp från byggnadsmaterial förknippats med symtom som rapporterats i 

problemobjekt. Detta har bidragit till att de sanitära olägenheter som förknippas med 

byggnaden i Finland, i en normal kontorsmiljö, ofta bedöms vara större, än de är enligt 

en bedömning utifrån forskningsrön. I och med att forskningsrönen har blivit fler, har 

sambandet med många byggnadsrelaterade faktorer visat sig vara obetydligt och 

symptomen visat sig ha många bakomliggande faktorer. Även om dessa faktorers 

samband med symtomen är obetydligt, ska defekter och skador som eventuellt 

konstaterats i byggnaden i princip repareras som en del av upprätthållandet av 

byggnaden och en bra arbetsmiljö. Det behövs ett brett perspektiv för att identifiera 

bakgrundsfaktorerna till inomhusluftsproblemen, för att bedöma deras betydelse för 

hälsan och framför allt för att lösa och förebygga inomhusluftsproblemen.  
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Föreliggande nya anvisning ersätter den tidigare motsvarande, till företagshälsovården 

riktade anvisningen (”Anvisning för företagshälsovårdens verksamhet och 

patientmottagningen vid förekomst av inomhusklimatsproblem på arbetsplatsen”, 

Latvala m.fl. 2017). Den utvidgar perspektivet för bedömningen av inomhusluftens 

betydelse för hälsan. Samtidigt med denna handledning har Arbetshälsoinstitutet 

reviderat anvisningen för bedömning av inomhusluftens kvalitet och förhållandena i 

byggnaden (Inomhusklimatundersökning och bedömning av förhållandena – anvisning 

för dem som utför inomhusklimatundersökning och bedömning av förhållanden på 

arbetsplatser).  

Nya forskningsrön om inomhusluft och data som tagits fram i det nationella 

programmet Inomhusluft och hälsa 2018-2028- har använts för att sammanställa 

denna anvisning, till exempel information om hälsoeffekter av olika slags exponering, 

bedömning av förhållanden, tillvägagångssätt i inomhusluftssituationer, stöd för dem 

som lider av symtom samt olika sätt att stödja arbetsförmågan. Syftet har varit att ta 

fram en anvisning som tillgodoser de praktiska behoven i företagsläkarens arbete 

utifrån forskningsrön och expertutlåtanden.  

I anvisningen beskrivs företagshälsovårdens roll och bedömningen av betydelsen för 

hälsan som en del av undersökningen och lösningen av inomhusluftsfrågorna på 

arbetsplatsen. Syftet med bedömningen av betydelsen för hälsan är att samla in 

information om de olika faktorer som påverkar inomhusluften på ett övergripande sätt 

och att bedöma deras betydelse för arbetstagarnas hälsa och välbefinnande. Att 

bedöma betydelsen för hälsan är inte alltid nödvändigt, men åtgärder för att förbättra 

förhållandena i byggnaden kan också vidtas med hänsyn till byggnadens underhåll och 

trivseln för dem som använder byggnaden. Företagshälsovårdens uppgift i fråga om 

inomhusluften är förutom hjälp till individer och arbetsgemenskap att stödja 

lösningsorienterat beslutsfattande och kommunikationen på arbetsplatsen.  

Projektet genomfördes som en del av Det nationella programmet för inomhusluft och 

hälsa (2018–2028) som finansieras av social- och hälsovårdsministeriet, samordnas av 

Institutet för hälsa och välfärd, och utgör en del av stadsrådets projekt Sunda lokaler 

2028. Vi vill framföra ett hjärtligt tack till experterna vid Arbetshälsoinstitutet, Institutet 

för hälsa och välfärd och andra instanser för deras kommentarer och samarbete under 

utarbetandet av anvisningen.  
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2 Anvisningens syfte och användningsändamål 

 

Syftet med denna anvisning är att med stöd av forskningsrön förstärka 

företagshälsovårdens kompetens och färdigheter att bistå arbetsplatserna i arbetet 

med att undersöka och lösa inomhusluftsproblem. Anvisningen är avsedd för 

bedömning av inomhusluftsfrågor på kontor och kontorsliknande arbetsplatser såsom 

skolor, daghem och i tillämpliga delar social- och hälsovårdens arbetsmiljöer. 

Anvisningen lämpar sig för lokaler i vilka verksamheten på arbetsplatsen inte ger 

upphov till anmärkningsvärda skadeverkningar eller föroreningar i inomhusluften.  

Avsikten är att företagshälsovården tillsammans med arbetstagarna på arbetsplatsen 

ska bedöma olika faktorers del i bakgrunden till det inomhusluftsproblem som 

upplevdes till att börja med. Väsentligt är att skapa en preliminär gemensam bild av 

inomhusluftsproblematiken och komma överens om en väg framåt i en 

inomhusluftsgrupp. 

Anvisningen är avsedd för företagshälsovården och särskilt för företagsläkare till stöd 

för bedömning av betydelsen för hälsan i de problem som har förknippats med 

inomhusluften på arbetsplatsen. Anvisningen kan vara till nytta även för andra 

yrkesutbildade personer inom hälsovården då de i sitt arbete stöter på frågor 

relaterade till inomhusluften. Anvisningen ger mångsidig information om ett stort antal 

faktorer som bidrar till lösningar av problem med inomhusluften och som 

företagsläkaren bör observera för att kunna stödja arbetsplatsen i processen mot en 

lösning. Anvisningens innehåll kan även komma till nytta i kliniskt patientarbete, fastän 

den inte är avsedd för undersökning av enskilda arbetstagare.  

Det är viktigt att beakta de faktorer som påverkar hälsa och välbefinnande samt 

smidigheten i arbetet under hela utrednings- och lösningsprocessen. 

Företagshälsovården spelar en central roll i arbetet. Bakom upplevda olägenheter och 

symtom ligger ofta samtidigt många olika faktorer. Att undersöka och lösa problem 

med inomhusluften förutsätter ett sektorsövergripande samarbete mellan olika 

experter. Utöver sitt eget ansvarsuppdrag ska företagshälsovården också förstå andra 

aktörers roller och uppgifter och vikten av samarbete och kommunikation. Därför 

behandlar anvisningen även den helheten och dess arbetsmetoder samt frågor om 

kommunikationen. 
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2.1 Inomhusluftsfrågor och inomhusluftsproblem 

Med inomhusluftsfrågor avses alla de situationer där ärenden förknippade med 

inomhusmiljö lyfts fram på arbetsplatsen. Definitionen omfattar både situationer där 

man misstänker eller vet att det finns problem med inomhusluften på arbetsplatsen, 

men den omfattar även dagliga rutiner och metoder som är avsedda att förebygga 

problem. 

Termen inomhusluftsproblem förklaras inte med en enda väletablerad definition eller 

beskrivning. Fenomenet inomhusluftsproblem kan också vara ett starkt värdeladdat 

begrepp, vilket kan göra problemet svårt att bedöma och lösa. När det gäller problem 

med inomhusluften bör vi alltid definiera vad de involverade parterna menar med 

uttrycket. 

Traditionellt definieras ett problem med inomhusluften som ett onormalt tillstånd i 

byggnaden som orsakar olägenheter för dem som vistas i lokalerna eller som en faktor 

som påverkar tillståndet. inomhusluftsproblemet som begrepp kan vara förknippat 

med en enda faktor i byggnaden, såsom fuktskador och mikrobiella skador. En enda 

sak eller faktor förklarar dock sällan ett problem med inomhusluften på arbetsplatsen. 

Därför försvinner vanligtvis inte de symtom som upplevs av att man letar efter eller 

undanröjer en av orsakerna till problemet.      

Med problem med inomhusluften avser man i vidare bemärkelse en situation som 

kräver undersökning och som är förknippad med byggnadens förhållanden eller med 

olägenheter eller symtom som upplevs av dem som vistas i lokalerna i byggnaden. 

Problem med inomhusluften kan bero på många olika faktorer. Förutom av faktorer 

relaterade till byggnaden och inomhusluftskvaliteten påverkas de upplevda problemen 

alltid av individuella faktorer och gemenskapsfaktorer.  

2.2 Hälsan och bedömningen av betydelsen för hälsan 

Hälsa kan snävt definieras som frånvaro av sjukdom eller, mer allmänt, som ett gott 

fysiskt och psykiskt tillstånd, vilket bäst beskrivs med ordet välbefinnande. Hälsa har 

därför en vidare betydelse än bara frånvaro av besvär eller sjukdom. Vid bedömningen 

av betydelsen för hälsan beaktas hälsan i vidare bemärkelse. 

År 1948 definierade Världshälsoorganisationen WHO hälsa som ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Det har dock visat sig omöjligt 

att uppnå detta perfekta tillstånd och per definition är de flesta människor för det 

mesta icke friska eller sjuka. Denna definition har sedan dess utvecklats och en 
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dynamisk definition av hälsa har angetts som en förmåga att anpassa sig och överleva. 

Hälsa kan ses som ett ständigt föränderligt tillstånd, påverkat av sjukdomar, fysisk och 

social miljö, men också av egna erfarenheter, värderingar, attityder och mål. Begreppet 

hälsa påverkas också av ett personligt upplevelseperspektiv. Till exempel kan en person 

känna sig sjuk (på engelska illness) även om han eller hon inte har en medicinskt 

diagnostiserad sjukdom (på engelska disease). 
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3 Aktiviteter på arbetsplatsen gällande 

inomhusluften 

För att en inomhusmiljö ska upplevas som tillfredsställande förutsätts ett förebyggande 

underhåll av fastigheten och omsorg om arbetsplatsen och verksamheten där. 

I detta kapitel presenteras processer för undersökning och lösning av 

inomhusluftsproblem på arbetsplatser, stöd för arbetsförmågan samt olika aktörers 

roller och arbetssätt. 

3.1 Övergripande förfaringssätt 

Förhandsdefinierade handlingsmodeller behövs för att organisera ett 

multiprofessionellt samarbete och lösa eventuella problem.  

Upplevelsen av en bra inomhusmiljö för dem som vistas i lokalen påverkas av många 

olika faktorer. Enligt uppdaterad kännedom ligger många faktorer samtidigt till grund 

för problemen med inomhusluften. Sådana problem kräver ett tillvägagångssätt som 

ser till helheten och ett tvärvetenskapligt samarbete för att avhjälpa situationen. 

Inomhusmiljöns ABC-modell som utarbetats av Arbetshälsoinstitutet fäster vikt vid en 

inomhusmiljön och dess komponenter som en helhet av god kvalitet (figur 1).   

 

Figur 1. Arbetshälsoinstitutets ABC-modell för en granskning av inomhusmiljön i dess helhet 
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Utöver byggnaden (A) omfattar den övergripande kartläggningen av inomhusmiljön 

även dem som vistas i lokalerna och deras upplevelser (B). Också rutiner för till exempel 

underhåll och service av byggnaden är viktiga och likaså förebyggande åtgärder för 

lösning av problem med inomhusluften.  

Problem med inomhusluften på arbetsplatsen bör lösas stegvis och systematiskt. För 

detta ändamål har Arbetshälsoinstitutet beskrivit en åtgärdsmodell för undersökning 

och lösning av inomhusluftsproblem (figur 2). 

 

Figur 2. Process för att undersöka och lösa inomhusluftsproblem, särskilt med avseende på 

undersökning av byggnaden och dess rutiner 

Modellen i figur 2 bygger på ett tvärvetenskapligt samarbete, till exempel på rutiner för 

en multiprofessionell inneluftsgrupp som tillsätts på arbetsplatsen (se även avsnitt 3.2).  

Åtgärdsmodell, centrala punkter:  

• Målinriktad, planenlig och långsiktig verksamhet 

• Nära samarbete mellan olika aktörer (arbetsplatsens ledning, personal, 

arbetarskydd, företagshälsovård, representanter för fastighetsägare och 

fastighetsunderhåll) 

• Ett arbetssätt som engagerar personalen. 
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Regelbunden och interaktiv kommunikation är också en viktig del av inomhusluftens 

lösningsprocess. Människors uppfattning om exempelvis inomhusluftens hälsoeffekter 

kan skilja sig åt. Hälsofrågor är viktiga för människor och därför väcker de ofta känslor 

och oro. I interaktiv kommunikation kan man förutom att dela information också 

diskutera känslor som väckts av läget och dessutom eventuella ändringar i 

arbetsrutinerna, vilket bidrar till att komma tillrätta med situationen. God 

kommunikation bidrar till att öka förståelsen för situationen ur de berörda parternas 

perspektiv. Om kommunikationen lyckas kommer den också att bidra till att skapa 

förtroende mellan dem som vistas i lokalen och dem som utreder 

inomhusluftsproblemet, samt förhindra att okunskap och omotiverad oro uppstår. En 

atmosfär av förtroende är därför en av nyckelfaktorerna för en lösning av 

inomhusluftsproblemen och framför allt är den ett resultat av en god processledning.  

Kommunikationen bör planeras väl. Det är bra att utarbeta en separat 

kommunikationsplan som fungerar som en del av handlingsplanen för 

inomhusluftsproblem. Kommunikationen behöver den multiprofessionella sakkunskap 

som tillhandahålls av inneluftsgruppen (se avsnitt 3.2) i dess helhet. En viktig princip är 

att gruppen kommer överens om kommunikationens innehåll, syfte och 

framställningssätt. Till kommunikationen hör till exempel responsmöten som behandlas 

separat i avsnitt 6.3. 

Syftet med kommunikation som behandlar inomhusluftsfrågor är: 

• Att förbättra samarbetet mellan sakkunniga 

• Hjälpa dem som vistas i lokalerna att förstå problemsituationer jämte påkallade 

beslut och åtgärder  

• Bygga upp förtroende mellan dem som vistas i lokalerna och dem som tar sig an 

problemen 

• Minskar involverade aktörers oro till exempel för hälsorisker 

I frågor om inomhusluften är det viktigt att inte bara ta hänsyn till den tekniska 

lösningen av problemet, utan också till det mänskliga, sociala och arbetsplatsrelaterade 

perspektivet. I problem relaterade till inomhusluft kan välbefinnandet på arbetsplatsen 

och mänskliga relationer sättas på prov. Att ta hand om balansen mellan resurser och 

belastningsfaktorer i arbetet och stödja arbetsplatsens dagliga rutiner förebygger 

problem på arbetsplatsen. Regelbunden dialog mellan dem som vistas i lokalerna och 

dem som arbetar med att lösa inomhusluftsproblemen har stor betydelse under hela 

arbetet med undersökning och lösning av inomhusluftsproblemen. 
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Arbetshälsoinstitutet har dessutom utvecklat en modell till stöd för arbetsförmågan 

vid inomhusluftsproblem (figur 3), där en process som tar hänsyn till den enskilda 

medarbetaren och arbetsplatsen tydligare förs fram vid sidan av undersökning och 

lösning av byggnadsrelaterade problem. I undersökning av inomhusluften kan samma 

sätt att stödja arbetsförmågan och samarbetet för företagshälsovård tillämpas som i 

andra situationer där arbetsförmågan stöds på arbetsplatsen. Dessa beskrivs i allmänna 

ordalag i handboken för God företagshälsovårdspraxis. 

 

Figur 3. Stöd för arbetsförmåga vid inomhusluftsproblem 

Modellen bör ingå i ledning av arbetsförmåga på arbetsplatsen. Stöd för 

arbetsförmågan på arbetsplatserna är en pågående verksamhet, som förutsätter 

samarbete mellan olika aktörer. Också vid eventuella inomhusluftsproblem bör de som 

använder lokalerna få stöd för arbetsförmågan och för sitt fortsatta arbete. 

Försvagande av arbetsförmågan bör också förebyggas oavsett om riskerna föranleds av 

arbetslokalerna eller ej. Arbetsförmågan är en synnerligen mångdimensionell helhet 

där hälsa och funktionsförmåga bara är en del. 

Modellen för stödjande av arbetsförmågan är uppdelad i föregripande, dvs. normala 

processer på arbetsplatsen, förebyggande av inomhusluftsproblem samt lösningsfasen. 

Prognoser omfattar en mängd olika faktorer, såsom planerat underhåll och service av 

byggnaden och dess system, ledningspraxis som upplevs som rättvis, interaktiv 

kommunikation, väl fungerande metoder för upprätthållande av arbetsförmågan och 
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rutiner för att stödja arbetsförmågan och lösa inomhusluftsproblemen. Förtroende 

kommer också att byggas upp i detta skede. Tyngdpunkten borde ligga på 

förebyggande arbete både i fråga om byggnaden, arbetsförmågan och rutinerna. 

När ett inomhusluftsproblem misstänks, inleds en omfattande lösningsprocess 

(lösningsfas) som tar hänsyn till både de åtgärder som gäller byggnaden och till stödet 

för arbetsförmågan, stödet till arbetsplatsen och den enskilda medarbetaren. 

Inneluftsgruppen avgör ofta när bedömningsprocessen ska inledas. Efter bedömningen 

och fastställandet av gemensamma mål är stegen i processen undersökning, åtgärder, 

uppföljning och slutförande av processen. 

De nackdelar och symptom som upplevs i inomhusmiljön påverkas av många faktorer, 

och ibland kan stödåtgärder för arbetsförmåga behövas, även om arbetslokalerna 

enligt undersökningar och studier är i gott skick. Observerade brister i inomhusluftens 

kvalitet och förhållanden, symtom i samband med inomhusluften eller exempelvis 

astmatiska symtom på jobbet kan, utöver andra faktorer som kan påverka den 

enskildes arbetsförmåga (t.ex. faktorer som beror på arbete, arbetsförhållanden, 

arbetsplatsen eller individuella resurser), göra det svårt att klara av arbetet. Symtomen 

kan också vara omfattande och avsevärt försämra funktionsförmågan. 

Företagshälsovården spelar en viktig roll när man söker individuella lösningar för att 

stödja arbetsförmågan och samarbetet med både arbetstagaren och arbetsgivaren. Det 

är viktigt att ta hänsyn till alla faktorer som påverkar arbetsförmågan och att känna till 

de krav som ställs på arbetet när man bedömer arbetsförmågan och söker lösningar till 

stöd för arbetsförmågan. 

3.2 Aktörernas roller och ansvar 

Att upprätthålla en god inomhusmiljö, förebygga och lösa problem kräver ofta ett 

tvärvetenskapligt samarbete mellan flera parter. En viktig förutsättning för framgång är 

att parternas roller och ansvar för att lösa inomhusluftsproblem är tydligt definierade. 

Aktörernas uppdrag och ansvar i fråga om inomhusluften bestäms inte bara av 

experters roll och sakkunskap, utan också av deras skyldigheter, som regleras av många 

lagar och förordningar. De lagar och förordningar som är relevanta för bedömningen 

av betydelsen för hälsan beskrivs i kapitel 4.  

En inneluftsgrupp kan inrättas på arbetsplatsen för att lösa eller förebygga problem 

med inomhusluften. Det är bra att i förväg komma överens om till exempel arbetssätt, 

dokumentation och kommunikation. En samordningsgrupp eller en ad hoc grupp för 

inomhusluft är en multiprofessionell samarbetsplattform som fungerar som organisatör 
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och/eller verkställande arbetsgrupp för problemhantering och problemlösning. 

Inomhusluftsgruppen på arbetsplatsen består vanligen av representanter för 

arbetsgivaren, företagshälsovården, för dem som vistas i lokalerna, fastighetsägaren, en 

representant för fastighetsunderhållet och representanter för arbetarskyddet. I 

inomhusluftsgruppen deltar ofta representanter för organisationens 

kommunikationsenhet och vid behov externa sakkunniga såsom bygghälsoexperter. 

Andra parter kan också vara inblandade, till exempel föräldraombudet i skolan, 

skolhälsovården och eventuellt hälsoskyddsmyndigheten.  

Inneluftsgruppen ska göra en heltäckande bedömning av läget efter att det finns 

tillräcklig information om inomhusluften. Gruppen kommer sedan att bedöma behovet 

av ytterligare undersökningar och andra nödvändiga åtgärder, och kommer att avtala 

om mål för åtgärderna och uppföljningen. Beslutsfattandet bör grundas på en 

tvärvetenskaplig syn på den mångfald av faktorer som ofta påverkar situationen. 

Företagsläkarens medverkan i inneluftsgruppen är mycket viktig. Läkaren arbetar som 

expert i gruppen för att ge information om olika faktorer och perspektiv som påverkar 

hälsa och välbefinnande under hela undersöknings- och lösningsprocessen. 

3.2.1 Företagshälsovårdens uppgifter 

Företagshälsovården fungerar som en multiprofessionell expert på hälso- och 

välbefinnandefrågor i inomhusmiljöer och stöder beslutsfattande och kommunikation 

om problemlösning i samarbete med andra aktörer. Undersökningar av inomhusluften 

utförs ofta för att avgöra huruvida faktorer i byggnadens förhållanden kan vara 

skadliga för hälsan. I så fall bör företagshälsovården ställa preciserande frågor för att 

reda ut på vilken grund eventuella olägenheter för hälsan misstänks. På samma gång är 

det bra att lyfta fram andra än byggnadsrelaterade potentiella faktorer som påverkar 

olägenheterna eller symtombilden. 

Företagsläkaren 

• Känner till arbetsförhållandena och undersökningarna av dem och bedömer vid 

behov de sanitära aspekterna i förhållandena i byggnaden i samarbete med en 

byggnadshälsoexpert eller en sakkunnig i inomhusklimatundersökning. 

• Undersöker den olägenhet som anställda på individ- och gruppnivå upplever och 

tar hänsyn till faktorer som är relaterade till arbetsplatsen. 

• Bedömer och informerar om olika faktorer i inomhusluften som påverkar hälsa och 

välbefinnande för både inomhusluftsgruppen och dem som vistas i lokalerna.  
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• Identifierar och utvärderar olika orsaker till symtom och stöder i samverkan med 

arbetsplatsen arbetstagarnas arbetsförmåga och deras förmåga att komma tillrätta 

med arbetet individuellt och i arbetsgemenskapen. 

• Handleder i ett multiprofessionellt samarbete undersökning och lösning av 

inomhusluftsfrågor på ett sådant sätt att arbetstagarna, deras erfarenheter av och 

oro för eventuell påverkan på hälsan beaktas liksom även de många faktorer som 

påverkar situationen. 

Som expert har företagshälsovården ett stort ansvar för det sätt på vilket 

kommunikationen om hälsorisker i inomhusluften sköts. Med sin kompetens kan 

företagshälsovården minska farhågor och oro och stärka förtroendet mellan olika 

aktörer.  

3.2.2 Arbetsgivarens roll 

Arbetsgivaren är skyldig att även genom förebyggande åtgärder sörja för 

arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. Arbetsgivaren ska se till att:  

• Det vid behov på arbetsplatsen utförs relevanta undersökningar av inomhusluften 

och att den som genomför dem har tillräckliga kvalifikationer och förutsättningar 

för uppgiften.  

• Företagsläkaren ansvarar för att bedöma betydelsen för hälsan hos de faktorer som 

konstaterats i ovannämnda undersökningar.  

• De som arbetar i lokalerna känner till förfarandet för anmälan om olägenheter och 

de centrala åtgärderna för att komma tillrätta med inomhusluftsproblem.  

• Vid behov kommer ett inneluftsteam att tillsättas på arbetsplatsen. 

• Problem som upptäckts i byggnadens förhållanden avhjälps. 

• Arbetet kan utföras smidigt, oavsett i vilket skede processen för förbättring av 

inomhusluften befinner sig. 

3.2.3 Övriga aktörer 

Förutom arbetsgivaren och företagshälsovården spelar även andra aktörer en viktig roll 

i arbetet för att lösa inomhusluftsfrågor.  

De anställda ansvarar för sin del för att lokalerna används på rätt sätt. Arbetstagaren är 

skyldig att rapportera sina iakttagelser av olägenheter och brister i inomhusmiljön till 
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sin chef eller, enligt överenskommen olägenhetsanmälan till annan ansvarig part, 

exempelvis fastighetsunderhållet. Arbetarskyddsfullmäktige företräder ofta 

arbetstagarna i inomhusluftsgruppen.  

Fastighetens ägare ansvarar för byggnadens skick och underhåll enligt 

markanvändnings- och bygglagen.  

Arbetarskyddsinspektörerna inom ansvarsområdet för arbetarskyddet vid 

Regionförvaltningsverken övervakar i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets 

tillsynsanvisningar att arbetsgivaren följer sina lagstadgade skyldigheter att skydda sina 

arbetstagare. Valvira för sin del, handleder de kommunala hälsoskyddsmyndigheterna i 

tillsynen av att hälsoskyddslagen tillämpas för att skydda befolkningens hälsa. Bland 

annat bostäder, läroanstalter, daghem och socialvårdens institutioner omfattas av 

hälsoskyddet. Fastighetens ägare och arbetsgivaren är ofta olika parter. 

Arbetarskyddsmyndighetens tillsynsåtgärder och skyldigheter omfattar endast 

arbetsgivaren. Hälsoskyddsmyndigheten kan i sin tur ålägga ägaren av fastigheten en 

direkt förpliktelse. 
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4 Principer för bedömning av betydelsen för hälsan 

Enligt god företagshälsopraxis är bedömningen av hälsoeffekten en praktisk 

tillämpning av den information som tillhandahålls om forskningsrön. I bedömningen av 

betydelsen för hälsan tar man ställning till betydelsen av arbetsplatsens hälsorisker, 

olägenheter, belastningsfaktorer och resurser för hälsa och arbetsförmåga. Belastnings- 

och riskfaktorer i arbetet kan påverka medarbetarens hälsa, störa arbetet, eller trivseln, 

vara under kontroll eller vara obetydliga. Arbetsrelaterade resursfaktorer kan för sin del 

bidra till ork och välbefinnande i arbetet. 

I detta kapitel beskrivs principerna för bedömning av inomhusluftens betydelse hälsan: 

vad som bedöms och varför, samt hur information erhålls om de delområden som ska 

bedömas. Syftet är att få en helhetsbild av de faktorer som påverkar hälsan och 

välbefinnandet hos dem som vistas i lokalerna. Verkningarna av inomhusluftens 

faktorer på hälsa och välbefinnande beskrivs i detalj i kapitel 5.  

4.1 Syften och kriterier för bedömningen 

4.1.1 Syften 

Bedömning av betydelsen för hälsan är företagshälsovårdens kärnkompetens. I fråga 

om inomhusluften är syftet med bedömningen av betydelsen för hälsan att bilda en 

övergripande uppfattning om de olika faktorer som påverkar hälsan och 

välbefinnandet hos dem som vistas i lokalerna och likaså om de faktorer som bidrar till 

en lösning av inomhusluftsproblemet. Det är inte endast fråga om att bedöma faktorer 

i byggnadens förhållanden och med dessa förknippade risker för insjuknande. Även 

mindre olägenheter eller belastningsfaktorer kan utan någon risk för insjuknande 

försämra smidigheten eller trivseln i arbetet.  

Symtom och upplevelser av olägenheter förknippade med inomhusluften är vanliga i 

Finland, och de flesta av dem är lindriga. I de flesta fall kommer sig symtom och 

upplevelser av olägenheter av flera orsaker på samma gång. Hälsokorrelationen med 

faktorer i inomhusluften kan delas in i tre grupper (tabell 1). 
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Tabell 1. Hälsoaspekter relaterade till inomhusmiljön  

Övergående symtom 

och upplevelser av 

olägenheter 

De flesta symtom och biverkningar relaterade till 

inomhusluften är lindriga och övergående. De är 

vanligtvis icke-specifika och till sin bakgrund 

mångfasetterade, dvs. deras ursprung och upplevelsen 

av dem påverkas inte bara av faktorer som förknippas 

med byggnadens förhållanden, utan också av många 

individuella och sociala faktorer (se avsnitt 5.2). 

Luftföroreningar 

inomhus utgör en del av 

riskfaktorerna för kända 

sjukdomar 

Vissa luftföroreningar inomhus, såsom radon, asbest, 

tobaksrök och fina partiklar, ökar risken för att insjukna. 

Under vissa förhållanden i en byggnad har fukt och 

mikrobiella skador (se avsnitt 5.1.) identifierats som en 

av riskfaktorerna för astma. Luftföroreningar inomhus 

skiljer sig vanligtvis inte särskilt mycket från andra 

riskfaktorer för sjukdomar. 

Långvariga och multipla 

symtom 

I samband med långvariga symtom och symtom som 

försämrar funktionsförmågan har funktionella 

mekanismer identifierats och de uppfyller ofta de 

diagnostiska kriterierna för miljökänslighet. 

Symtomkänsligheten kan ha pågått även om betydande 

brister i byggnadens förhållanden inte har konstaterats 

eller har åtgärdats. Det finns en risk för ökat 

riskreducerande beteende och ökad reaktivitet när 

externa olägenheter betonas (se avsnitt 5.2.). 

 

Som ett resultat av bedömningen av betydelsen för hälsan ska företagsläkaren   

ha en bild av,  

• huruvida det i förhållandena i byggnaden har konstaterats faktorer med 

negativ inverkan på arbetstagarnas hälsa och välbefinnande 

• vilka faktorer kan ligga bakom upplevelser av symtom och olägenheter eller 

inomhusluftsproblem  

• huruvida organisationens rutiner bidrar till att lösa problemet med 

inomhusluften 

• huruvida inomhusluftsproblemet påverkar arbetstagarnas arbetsförmåga 

eller situationen på arbetsplatsen  
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4.1.2 Kriterier 

Arbetsgivaren är skyldig att undersöka och i bred bemärkelse bestämma de risker som 

orsakas av olika faktorer på arbetsplatsen och, om de inte kan elimineras, bedöma 

deras betydelse för arbetstagarnas hälsa och säkerhet (Arbetarskyddslagen 738/2002).   

Arbetsgivarna har sällan själva kompetens att göra detta, och i allmänhet ber 

arbetsgivaren företagshälsovården om en bedömning av betydelse för hälsan.  

I inomhusluftsfrågor efterfrågas ofta en bedömning av företagshälsovården särskilt för 

att ta reda på, om faktorer i byggnadens förhållanden kan medföra olägenheter för 

hälsan. Företagshälsovården måste ta hänsyn till många olika faktorer som har en 

övergripande påverkan på hälsa, arbetsförmåga, välbefinnande och komfort även i 

dessa situationer (God företagshälsovårdspraxis). Även arbetarskyddslagen (738/2002 

10 §) föreskriver att arbetsplatsen ska låta undersöka och i bred bemärkelse bestämma 

vilka faktorer som föranleds av arbetet, arbetstiderna, arbetslokalen, annan arbetsmiljö 

och arbetsförhållanden. Utöver den lagstadgade skyldigheten har arbetsgivaren ytterst 

ett behov av att säkerställa att arbetet fortlöper och att arbetet på arbetsplatsen 

fungerar smidigt, och därmed stöds detta behov även av en övergripande 

undersökning av situationen. 

I allmänhet åtföljs bedömningen av betydelsen för hälsan också av en bedömning av 

möjliga faktorer som kan utgöra en särskild sjukdomsrisk (se Karvala m.fl. 2019 för mer 

information). Kontorsliknande arbetsmiljöer har i princip inga särskilda faktorer som 

utgör risk för sjukdom. Föroreningar som släpps ut från arbetsplatsbyggnaden, 

konstruktioner och material anses inte utgöra någon särskild risk för ohälsa på 

arbetsplatsen. I en inomhusmiljö kan de som vistas i lokalen uppleva olägenheter även 

om det inte finns några faktorer som föranleder hälsorisker eller om 

olägenhetsnivåerna inte överskrids. Sjukdomsrisken kan öka om till exempel asbest, 

förhöjda radonhalter inomhus eller tobaksrök konstateras i byggnaden (tabell 1). Ifall 

alltför hög exponering för dessa agenser konstateras på arbetsplatsen, är arbetsgivaren 

skyldig att rätta till förhållandena så att agenserna inte medför olägenheter eller risker 

för arbetstagarnas säkerhet eller hälsa. I dessa situationer är det möjligt att eliminera 

risken genom korrigerande åtgärder, och det är också arbetsgivarens skyldighet.  

Ibland kan de arbetsplatser som en företagsläkare ansvarar för kräva samarbete med 

miljövårdsmyndigheten (hälsoinspektören). Miljöhälsomyndighetens verksamhet 

grundar sig på hälsoskyddslagen (763/1994) och förordningen om sanitära 

förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen (545/2015), vilka även gäller för 

vissa arbetsplatsbyggnader, såsom skolor, daghem och sociala institutioner. I detta fall 

är det värt att notera att miljöhälsomyndigheterna använder hälsoskyddslagens term 
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sanitär olägenhet när de bedömer förhållandena i en bostad eller annat 

vistelseutrymme. Sanitär olägenhet omfattar en lång rad faktorer (buller, vibrationer, 

lukt, ljus, mikrober, damm, rök, alltför hög värme eller kyla, luftfuktighet osv.) men tar 

inte ställning till om olägenheterna är lindriga eller allvarliga. Eftersom miljö- och 

hälsovårdsmyndighetens verksamhet delvis regleras av andra lagar än arbetsgivarens, 

kan rekommendationerna till åtgärder ibland skilja sig åt. Därför behövs diskussion och 

samarbete mellan företagshälsovården och miljöhälsovården. 

4.2 Bedömningens delområden 

Bedömning av inomhusluftens betydelse för hälsan omfattar flera delområden (bild 4). 

Bedömningens delområden är: 1) faktorer som gäller byggnaden och 2) faktorer som 

rör arbetslivet, arbetstagarna och arbetet, samt 3) rutiner på arbetsplatsen. I de flesta 

fall begärs ställningstaganden av företagshälsovården för att bedöma inomhusluftens 

kvalitet och förhållandena i byggnaden (se avsnitt 4.2.1.). Det är lika viktigt att bedöma 

andra faktorer som bidrar till situationen och personalens upplevelser av olägenheter 

(se kapitlen 4.2.2. och 4.2.3.), till exempel genom arbetsplatsutredningar eller med hjälp 

av data från olika enkäter eller andra källor. 

 

Figur 4. Delområden i bedömningen av inomhusluftens betydelse för hälsan 
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4.2.1 Uppgifter om inomhusluftens kvalitet och förhållandena i byggnaden 

Läkaren ska ha tillräcklig information om byggnaden och dess förhållanden för att 

kunna göra en bedömning av dess betydelse för hälsan. För detta ändamål krävs en 

bedömning av förhållandena (figur 5). Bedömningen omfattar information om följande 

saker: byggnadsdelarnas lufttäthet och luftläckage, byggnadsdelarnas riskfaktorer, 

ventilationssystemet och biologiska, fysikaliska och kemiska faktorer. Vid bedömning 

av betydelsen för hälsan ska läkaren kunna förlita sig på att de undersökningar som 

utförs på arbetsplatsen, undersökningen av inomhusklimatet och bedömningen av 

förhållandena har genomförts enligt gällande anvisningar. Den expert som utför 

bedömningen av förhållandena ansvarar för att de metoder och tolkningar som 

används är allmänt godtagbara och lämpliga för arbetsmiljön. Läkaren behöver inte ha 

sakkunskap för utvärdering av kvaliteten på bedömningen av förhållandena. Det är bra 

att diskutera bedömningen av förhållandena både med den expert som genomförde 

bedömningen och med inneluftsgruppen. Information om genomförandet av 

bedömningen av inomhusluftens kvalitet och byggnadens förhållanden samt om 

forskarnas kvalifikationer finns i anvisningen ”Inomhusklimatundersökning och 

bedömning av förhållandena” (Isokääntä & Rautiala 2022).  

Den expert som bedömer inomhusluftens kvalitet och byggnadens förhållanden ger 

vanligen även rekommendationer om åtgärder utifrån sin undersökning. Att bedöma 

betydelsen för hälsan är inte alltid nödvändigt, men åtgärder för att förbättra 

inomhusluftens kvalitet och förhållandena i byggnaden kan också vidtas med avseende 

på byggnadens underhåll och trivseln för dem som vistas i byggnaden. Om läkaren 

ombeds bedöma betydelsen för hälsan kommer emellertid bedömningen av 

inomhusluftens kvalitet och förhållandena att ligga till grund för läkarens bedömning. 

 

 

Figur 5. Bedömning av betydelsen för hälsan med beaktande av faktorer i byggnadens förhållanden. 

Att ta hänsyn till resultaten av bedömningen av förhållandena är ett delområde i bedömningen av 

betydelsen för hälsan. 

Läkaren kan också få se andra typer av redogörelser och undersökningar som rör 

byggnaden, till exempel en bedömning eller undersökning av byggnadens skick eller 
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enskilda mätresultat.  

En bedömning av byggnadens skick är en rapport där en byggnads eller en 

anläggnings tillstånd och reparationsbehov bestäms främst sensoriskt, empiriskt och 

utan att bryta sönder konstruktioner.  

En undersökning av byggnadens skick är en undersökning, vars syfte är att utföra en 

detaljerad undersökning av byggnaden, dess förhållanden och konstruktion eller de till 

fastigheten hörande hustekniska system som utförs för att precisera ett skede i husets 

livscykel, behovet av planering eller reparationer och för att utröna orsakerna till 

konstaterade defekter. Det räcker inte med enbart en bedömning eller undersökning av 

skicket, eftersom dessas huvudsyfte är att fastställa det tekniska skicket. Bedömningen 

av förhållandena behövs för bedömningen av betydelsen för hälsan.  

Genom enskilda mätningar av mikrobiella eller andra faktorer (till exempel med stöd av 

VOC-mätningar) är det i regel inte möjligt att utifrån byggnadens förhållanden göra 

någon bedömning av betydelsen för hälsan. Nödvändiga undersökningar av 

byggnaden och byggnadens tekniska system (till exempel ventilationen) avgörs av en 

expert inom det aktuella området och är inte läkarens uppgift.  

Utan tillräckliga undersökningar av byggnaden och ett utlåtande om förhållandena i 

byggnaden kan läkaren inte bedöma byggnadsrelaterade faktorers betydelse för 

hälsan. För mer information om byggnadsrelaterade faktorer, se avsnitt 5.1.   

4.2.2 Enkät om inomhusklimat, arbetsplatsundersökning och övrig information 

på gruppnivå 

Förutom byggnadsrelaterade faktorer påverkas de olägenheter och symtom som 

personalen upplever, liksom även lösningen av inomhusluftsproblemet, av många olika 

faktorer. En företagsläkare behöver också information om andra faktorer än 

byggnadsrelaterade faktorer för att kunna göra en heltäckande bedömning av 

betydelsen för hälsan. Information kan exempelvis hämtas från olika enkäter och 

arbetsplatsutredningar.   

Inomhusluftsenkäter 

Som en del av den övergripande bedömningen och samrådet med dem som vistas i 

lokalerna kan enkäter om inomhusklimat användas. Dessa ger information på 

gruppnivå om förekomsten av olägenheter i arbetsmiljön som personalen upplever 

(t.ex. stillastående luft, temperaturförhållanden, buller) och allmänt förekommande 

symptom som förknippas med inomhusluft, i förhållande till liknande arbetsmiljöer. 

Den enkät som används bör ha lämpliga referensvärden för arbetsmiljön ifråga. 
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Arbetshälsoinstitutets enkät om inomhusklimat© tillhandahåller till exempel 

referensuppgifter för kontors-, skol- och hälsovårdslokaler.  

Arbetshälsoinstitutets enkät om inomhusklimat© ger information om förekomsten av 

symtom och olägenheter utöver andra faktorer som bidrar till att lösa problemet med 

inomhusluften (t.ex. psykosociala stressfaktorer, förtroende för personalen på 

arbetsplatsen, oro för hälsan). Att enbart efterfråga symtom rekommenderas inte. Det 

är också bra att notera att frågor om symtom i samband med inomhusluften kan leda 

till att olika upplevda symtom i onödan associeras med byggnadens förhållanden. En 

enkät fungerar bäst som en del av den övergripande undersökningen av ett problem 

med inomhusklimatet. 

Enbart utifrån symtom och olägenheter som associeras med inomhusluften kan inga 

slutsatser dras om byggnadens skick och dess system eller om de faktorer som 

påverkar inomhusluftens kvalitet. Genom att symtom och olägenheter efterfrågas kan 

inte heller eventuella byggnadsrelaterade faktorers inverkan på hälsan bedömas, 

liksom inte heller en risk för insjuknande hos en individ eller en grupp på en 

arbetsplats. När man använder enkäter om inomhusklimat bör man redan vid 

utformningen av enkäten förstå varför undersökningen genomförs och vilka 

slutledningar man kan göra av resultaten. De som vistas i lokalerna bör också 

informeras om syftet med undersökningen och om vilka slutsatser som kan dras av 

resultaten.  

Arbetsplatsutredning 

Under det att problemet med inomhusluften undersöks kan företagshälsovården få 

användbar information om förhållandena på arbetsplatsen och medarbetarnas 

situation från tidigare arbetsplatsutredningar. I omfattande arbetsplatsutredningar har 

man exempelvis granskat belysning, ergonomi, psykosociala stressfaktorer, 

resursfaktorer och arbetsrelaterade faktorer. Dessa kan också påverka kvaliteten på och 

upplevelsen av inomhusmiljön samt bidra till en lyckad lösning av problemet med 

inomhusluften. När arbetsförhållandena är som bäst kan de vara ett viktigt stöd för 

arbetsförmågan. Positiva saker att bekräfta inkluderar till exempel omständigheter som 

en bra atmosfär och adekvata arbetslokaler. 

Vid behov kan även inomhusluften bli föremål för en riktad arbetsplatsutredning. Även 

i detta fall görs en vittomfattande och multiprofessionell utredning av olika faktorer 

som påverkar situationen i stället för att enbart fokusera på byggnadens förhållanden. I 

en riktad utredning är det möjligt att göra en mer detaljerad bedömning av till exempel 
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arbetets smidighet, psykosociala stressfaktorer och resursfaktorer eller arbetssätt med 

beaktande av inomhusluften. 

Övriga enkäter och undersökningar 

Användbar tilläggsinformation för en övergripande kartläggning kan också erhållas från 

olika enkäter som genomförs hos en arbetsgemenskap och som regelbundet utförs på 

många arbetsplatser. Till exempel ställs i enkäter om välbefinnande i arbetet direkta 

frågor till arbetstagarna om deras upplevelser av exempelvis ledarskap i företaget, 

situationen på arbetsplatsen och välbefinnande i arbetet. Att uppleva orättvisa på 

arbetsplatsen har till exempel visat sig ha samband med en upplevelse av 

inomhusmiljön som hälsovådlig.  

Övrig information på gruppnivå inom företagshälsovården 

Företagshälsovården samlar också in annan information om situationen på 

arbetsplatsen och i arbetsgemenskapen. Sådana uppgifter kan till exempel vara skäl till 

besök på mottagning, uppgifter om sjukfrånvaro eller uppgifter om arbetstagares 

sjukdomar. Dessa kan betraktas som en del av en helhetsbedömning, men gör det inte 

möjligt att dra slutsatser om byggnadens skick eller risken för sjukdom på 

arbetsplatsen. Företagshälsovårdens multiprofessionella team kan också ha annan 

användbar information om arbetsplatsen och arbetsgemenskapen för en övergripande 

kartläggning av situationen. 

Allmänna hälsoundersökningar med avseende på inomhusluften är inte motiverade, 

eftersom det inte med hjälp av dem kan förhindras att symtom uppstår eller förvärras 

eller till exempel att astma utvecklas. 

4.2.3 Annan information om situationen 

Företagsläkaren kan också på andra sätt få användbar information för att lösa 

problemet med inomhusluften, till exempel från inneluftsgruppen. Till exempel kan 

inneluftsgruppens åsikter och praxis i hanteringen av inomhusluftsfrågor påverka i 

vilken form inomhusluftsproblemet på arbetsplatsen syns och huruvida arbetet utförs i 

en öppen, interaktiv och förtroendeskapande atmosfär. 

Tidigare, pågående eller kommande förändringar i organisationen kan återspeglas i 

arbetet med inomhusluften och dess lösning. Frågor som rör byggnadens historia och 

tidigare händelser (t.ex. gamla fuktskador eller misstankar om otillräckliga 

reparationsåtgärder) kan även fortsättningsvis vara ett problem för dem som vistas i 

lokalen. Att ta upp och ta itu med dessa problem är en viktig del av en lyckad lösning. 
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5 Information om faktorer som påverkar hälsa och 

välbefinnande 

I detta kapitel beskrivs faktorer i inomhusluften som kan påverka hälsan och 

välbefinnandet för dem som arbetar i lokalerna. Dessa innefattar till exempel fysikaliska, 

kemiska och biologiska faktorer, med dessa sammanhängande olägenheter och risker 

samt psykiska och sociala belastningsfaktorer samt lokalernas funktionalitet och 

användbarhet. Många enskilda faktorer påverkar likaså upplevelsen av inomhusmiljön. 

Bara misstankar om olägenheter i samband med byggnadens förhållanden kan bidra 

till uppkomst av symtom och till att symtom som har andra orsaker kan tolkas som 

härrörande från inomhusmiljön.   

Även om alla faktorer behandlas separat i detta kapitel kan de inte skiljas från helheten 

när det gäller att lösa problemet med inomhusluften, eftersom problemet vanligtvis har 

en bakgrund av flera olika faktorer med samtidig inverkan. Såväl i lösningar av problem 

med inomhusluften som i förebyggande av dem bör alla dessa faktorer och perspektiv 

beaktas på ett övergripande sätt. I de olika skedena av lösningsprocessen bör avseende 

fästas vid att inte oavsiktligt förstärka ett samband mellan inomhusmiljöfaktorer och 

symtom och sjukdomar. Betoning av olägenheter och risker kan leda till utveckling av 

symtomatisk och miljörelaterad känslighet. 

Inomhusluftsfaktorer förknippas endast sällan med en risk för insjuknande (tabell 1). 

Oftast handlar de olägenheter och symptom, som av dem som vistas i lokalerna 

upplevs som härrörande från inomhusluften, inte om sjukdom eller risk för insjuknande. 

Symtom som förknippas med inomhusluften kan dock ha en mängd olika olägenheter 

för välbefinnandet, från lindriga upplevelser av olägenheter till betydande symtom som 

begränsar arbets- och funktionsförmågan (figur 6).  

• Symtom som sätts i samband med inomhusluft är mycket vanliga i Finland. De 

flesta symtom och upplevelser av olägenheter är lindriga och övergående. 1–2 % 

av finländarna upplever symtomen som allvarliga eller mycket allvarliga.  

• Symtomen är vanligtvis ospecificerade och komplexa och kan inte tillskrivas 

inomhusluftsfaktorer eller flera faktorers samverkan. Upplevelser av olägenheter 

och symtom utgör sällan en hälsorisk. De funktionella mekanismerna är vanligtvis 

involverade i alla symtom, inklusive mindre allvarliga inomhusluftsrelaterade 

symtom. 

• Den varierande bilden av inomhusluftsrelaterade symtom, som avsevärt försämrar 

funktionsförmågan och livsmiljön, uppfyller ofta kriterierna för miljökänslighet 
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(ICD-10 R68.81) som är en funktionell störning. Förekomsten av miljökänslighet i 

Finland har uppskattats till mindre än 0,2 % av befolkningen. 

 

Figur 6. Inomhusluftsrelaterade symtom varierar från lindriga upplevelser av olägenheter till en 

symtombild som begränsar livsmiljön 

5.1 Faktorer som hänför sig till förhållandena i byggnaden  

I detta avsnitt beskrivs faktorer som kan aktualiseras med avseende på inomhusluften i 

kontorstypiska arbetsmiljöer i relation till byggnadens förhållanden, om vilka 

företagsläkaren kan få en begäran om ett utlåtande som en del av en bedömning av 

betydelsen för hälsan. Vi har beskrivit några faktorer som vanligtvis aktualiseras på 

arbetsplatser och i inomhusklimatsundersökningar relaterade till byggnadens 

förhållanden och därefter sammanfattat informationen om betydelsen för hälsan hos 

de arbetstagare som vistas i lokalerna. Vid behov måste företagshälsovården göra sig 

förtrogen med mer omfattande relevant information och med källorna till de närmare 

upplysningarna. Utöver de faktorer som presenteras här kan andra eventuella faktorer 

som påverkar inomhusluften aktualiseras på arbetsplatsen. Eftersom anvisningen är 

avsedd för arbetsmiljöer av kontorstyp (se kapitel 2) är informationen därför inte direkt 

tillämplig på lokaler där arbetsplatsen står för en betydande exponering eller till 

exempel på kontorslokaler i samband med produktionsanläggningar. 
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Byggnadernas förhållanden påverkas av ett brett spektrum av faktorer, som beskrivs i 

figur 7. 

 

Figur 7. Många faktorer påverkar inomhusluften 

5.1.1 Riktvärden, gränsvärden och referensvärden 

I undersökningar av inomhusluft används olika riktvärden, gränsvärden och 

referensvärden jämte åtgärdsgränser för bedömning av undersökningsfynd. Resultaten 

av mätningar av kemiska föreningar presenteras till exempel ofta i förhållande till 

åtgärdsgränserna i förordningen om boendehälsa (545/2015) eller 

Arbetshälsoinstitutets referensvärden. Dessa värden är dock i allmänhet inte 

hälsobaserade och lämpar sig inte för bedömning av hälsorisk. De används för att 

identifiera avvikande mätresultat och för att bedöma byggnadens behov av ytterligare 

undersökning.  Att överskrida åtgärdsgränsen i förordningen om bostadshälsa eller 

referensvärdet för Arbetshälsoinstitutet tyder därför inte på någon hälsorisk eller orsak 

till symtom. 

Det finns också hälsobaserade värden, såsom EU-LCI (Lowest Concentration of Interest) 

och RW I och II (RW, Richtwerte), som kan användas för att bedöma hälsoeffekterna av 

föreningar i inomhusluften. De säkerhetskoefficienter som används i hälsobaserade EU-

LCI och RW I -värden är i allmänhet höga (upp till 100-1000 gånger), vilket innebär att 
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små överskridanden inte nödvändigtvis leder till sanitära olägenheter. Värdena beaktar 

hela populationen (bland annat olika åldersgrupper) och livslång exponering.  

Dessutom finns det olika arbetshygieniska gränsvärden för arbetsrelaterade agens, på 

finska HTP -värden (HTP, haitallisiksi tunnetut pitoisuudet, koncentrationer kända för 

att vara skadliga). HTP-värden används för att bedöma hälsoriskerna vid exponering för 

arbetsprocesser i produktionsmiljöer och är i de flesta fall flera gånger högre än de 

koncentrationer av föreningar som finns i arbetsmiljöer av kontorstyp. 

5.1.2 Fysikaliska faktorer 

Symtom och komfortproblem i samband med inomhusluft kan delvis bero på olika 

fysikaliska faktorer, varav de vanligaste är torr inomhusluft, dålig ventilation och buller.  

Temperaturförhållanden och torrhet i inomhusluften  

Hög inomhustemperatur minskar rumsluftens relativa luftfuktighet. En relativ 

luftfuktighet inomhus på cirka 35–50 procent är bra för välbefinnandet. På vintern 

minskar den relativa luftfuktigheten inomhus och under de hårdaste köldperioderna är 

den till och med under 10 procent. Maskinellt uppvärmd tilluft och till exempel vissa 

kontorsmaskiner gör luften torrare. I torr inomhusluft kan slemhinnorna i luftvägarna, 

huden och bindhinnorna i ögonen bli torra och irriterade. Personer med redan 

existerande allergiska eller andra sjukdomar i huden eller luftvägarna kan uppleva en 

ökning av symtomen.  

I arbetsmiljöer av kontorstyp förekommer vanligtvis inga onormala värmeförhållanden 

(hetta, kyla). I sommarhettan kan till exempel inomhustemperaturen tillfälligt stiga , och 

på vintern likaså sjunka. Den optimala temperaturen i arbetsmiljön påverkas av arbetets 

art. Vid fysiskt lätt kontorsarbete kan termiska förhållanden orsaka trivselolägenheter 

och försvåra arbetet. Långvarigt arbete vid onormalt höga temperaturer kan innebära 

uttorkning av kroppen eller belastning av cirkulationssystemet, och arbetsbelastningen 

och hälsan hos arbetstagaren kan också påverka belastningen under onormala 

temperaturförhållanden. Dessutom kan drag uppfattas som problematiskt och orsaka 

trivselolägenheter. 

Ventilation 

God ventilation är grunden för god inomhusluftskvalitet. Syftet med ventilationen är att 

tillföra ren luft och avlägsna föroreningar i gas- och partikelform från rummen. 

Olägenheter kan till exempel upplevas  
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• vid för litet eller för mycket tilluft   

• om tilluften inte är jämnt fördelad i lokalen  

• om obalansen i till- och frånluftsvolymerna i ventilationen leder till att föroreningar 

och lukter sprids via konstruktionernas läckagevägar. 

• om tilluften inte är tillräckligt ren, till exempel på grund av dålig filtrering och kan 

innehålla luftföroreningar såsom pollen eller trafikutsläpp. 

Unken inomhusluft är en vanlig olägenhet. Otillräcklig ventilation liksom hög 

inomhustemperatur gör att luften lätt känns instängd. Otillräcklig ventilation eller höga 

koldioxidkoncentrationer är i allmänhet inte tillräckligt för att förklara upplevelsen av 

unkenhet, till vilken det finns flera orsaker. Ventilationsproblem kan vara förknippade 

med trivselolägenheter och symtom som huvudvärk och trötthet, samt symtom i ögon 

och andningsvägar. 

Buller 

Buller påverkar hur inomhusmiljön upplevs. Buller definieras ofta som ett obehagligt 

eller störande ljud eller ett ljud som är skadligt för hörseln. Inomhus kan buller orsakas 

till exempel av olika tekniska apparater och av aktiviteter i byggnaden. Att uppleva ljud 

som buller är individuellt. Hörselskadligt buller (mer än 80 dB) förekommer ofta, särskilt 

på industriella arbetsplatser.   

I arbetsmiljöer av kontorstyp brukar det inte finnas något buller som kan skada hörseln, 

men till exempel i skolor eller förskolor kan oljud ibland förekomma av en styrka som 

är skadlig för hörseln. Andra skadliga effekter av buller har emellertid också 

konstaterats. Störande inverkan är den vanligaste olägenhet som orsakas av buller. 

Förutom att buller är en trivselolägenhet, kan buller störa koncentrationen och därmed 

till exempel göra det svårt att utföra uppgifter. I öppna kontor kan till exempel tal 

uppfattas som störande och som en störningsfaktor på arbetet. Delvis omedvetet 

orsakar buller en stressreaktion i kroppen, som bland annat kan ta sig uttryck i en 

förhöjning av blodtrycket, hjärtfrekvensen och stresshormonnivåerna. 

Hur störande buller upplevs i arbetsmiljöer av kontorstyp påverkas av en mängd olika 

faktorer. Olika arbetsmoment, behovet av att koncentrera sig på arbetet, typen av 

arbetsuppgift och eventuellt yttre tryck, påverkar hur störande bullret upplevs. 

Dessutom kan upplevelsen påverkas av enskilda faktorer som bullerkänslighet eller 

hörselnedsättning.  
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Radon 

Radon är en osynlig och luktfri gas som kan förekomma i byggnadens inomhusluft. I 

Finland är radonhalten i inomhusluften högre än i de flesta andra länder. Marken under 

byggnaden är den huvudsakliga källan till radonet.  

Radon är klassificerat som ett cancerframkallande ämne och är känt för att orsaka 

lungcancer. Risken är störst i arbeten under jorden. Radon orsakar till exempel inte 

allergiska reaktioner eller allmänna symtom som yrsel eller trötthet. Föremål skadas 

inte heller, även om de har förvarats i rum med höga radonhalter. 

Strålningslagstiftningen tvingar arbetsgivare i hela Finland att undersöka radonhalten i 

inomhusluften i vissa situationer (närmare upplysningar finns på Strålskyddscentralens 

webbplats). Eftersom radon inte kan avkännas är mätning det enda sättet att 

bestämma radonhalten. Risken för exponering för joniserande strålning genom 

inandning på arbetsplatsen kan vara betydande om den strålningsexponering som 

orsakas av radon överstiger referensvärdet i SHM:s förordning (300 Bq/m3 beräknat 

som ett årligt genomsnitt under arbetstid) i ett arbetsutrymme där arbetstiden är minst 

600 timmar per år. 

5.1.3 Kemiska faktorer 

Industriella mineralfiber  

Industriella mineralfibrer förekommer normalt i låga koncentrationer i nästan alla 

byggnader och i det fria. Mineralfibrer som förekommer i arbetsmiljöer av kontorstyp 

är huvudsakligen isolerande ullfiber. Fiberisolering används främst för ljud- eller 

värmeisolering.  

HTP-värdet för isolerande fiber i luft är 1 fiber/cm3 (eller 1 000 000 fibrer/m3). Fibrer i 

högre koncentrationer har rapporterats orsaka övergående irritation i huden och de 

övre luftvägarna. I arbetsmiljöer av kontorstyp är koncentrationerna av mineralfiber i 

luften vanligtvis låga (mindre än 0,01 fibrer/cm3) och stoftnedfallet av fibrer från luften 

till ögon och hud är i allmänhet minimalt. Följaktligen är det osannolikt att luftburen 

irritation i andningsvägar, ögon och hud uppstår i en kontorsmiljö.  

I Finland mäts vanligtvis fiberhalterna i inomhusmiljöer från damm som deponerats på 

ytor. Även i sedimenterat damm är koncentrationerna av mineralfibrer vanligtvis låga i 

kontorsmiljöer (mindre än 0,2 fibrer/cm2). Det är möjligt att fibrer som överförs från 

ytorna via händerna till ögonen, till exempel, kan orsaka övergående irritationseffekter, 

men det finns inga bevis för detta. 
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Flera andra faktorer kan också ligga bakom olika irritationssymtom inomhus, såsom 

torr inomhusluft, hög inomhustemperatur eller till exempel torra ögon, för vilket 

bildskärmsarbete utgör en riskfaktor.  

Irriterande effekter är osannolika vid låga koncentrationer av mineralfibrer i 

kontorsmiljöer. Dessutom utgör förekomsten av mineralfibrer i normal kontorsmiljö 

ingen risk för cancer eller andra permanenta olägenheter för hälsan.  

Lättflyktiga organiska föreningar (VOC)  

I inomhusmiljöer förekommer vanligtvis olika lättflyktiga organiska föreningar (VOC, 

volatile organic compound). Källorna kan finnas utanför byggnaden, till exempel 

trafiken, eller innanför, såsom byggnads- och inredningsmaterial, städmaterial eller 

mänsklig verksamhet. Samma förening kan ha flera olika utsläppskällor. Även om det 

finns många källor, är koncentrationer av föreningar oftast ganska låga i kontorsmiljöer.   

Inomhusmiljöer mäter inte bara koncentrationerna av enskilda föreningar, utan också 

de totala koncentrationerna av lättflyktiga organiska föreningar (TVOC), som också 

vanligtvis är låga i kontorsmiljöer.  

VOC-föreningar kan bestämmas både utifrån inomhusluft och materialprover. 

Hälsoeffekterna av föreningarna kan endast bedömas av prover som tas från 

inomhusluften i andningshöjd. Materialprover visar inte koncentrationen av föreningar i 

inomhusluften, varför det inte går att göra några uppskattningar av hälsoeffekterna 

utifrån dem. De används som en del av inomhusluftsundersökningar för att visa skador 

på byggnadsmaterial. Permanent fungerande mätinstrument kan inte heller användas 

för att bedöma hälsoeffekter.  

I den villkorliga bedömningen jämförs koncentrationerna av lättflyktiga organiska 

föreningar med referensgränserna i förordningen om bostadshälsa eller med 

referensvärdena från Arbetshälsoinstitutet, som i regel inte är baserade på hälsa. Det 

finns också hälsobaserade riktvärden för VOC-föreningar inomhus, såsom RW och EU-

LCI (se avsnitt 5.1.1.). Om bedömningen av förhållandena visar att VOC-nivåerna 

överskrider åtgärdsgränserna eller referensvärdena kan läkaren bedöma deras 

potentiella hälsoeffekter genom att jämföra storleken på resultaten med de 

hälsobaserade RW- och EU-LCI-värdena, även om värdena inte är direkt jämförbara (se 

Wallenius et al. 2021).  

I Finland ligger koncentrationerna av flyktiga organiska föreningar och formaldehyd i 

inomhusluften i kontorsmiljöer normalt långt under de hälsobaserade RW- och EU-LCI-

värdena och åtgärdsgränserna i bostadshälsoförordningen. Små överskridanden av 
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hälsobaserade värden innebär inte nödvändigtvis en risk för skadliga hälsoeffekter, 

eftersom värdena tar hänsyn till säkerhetsfaktorer.  

Det finns också referensvärden för den totala halten av lättflyktiga organiska föreningar 

(TVOC), men den totala halten kan likväl inte användas vid bedömningen av 

hälsoeffekter. För att bedöma hälsoeffekterna är det nödvändigt att veta vilka 

föreningar som finns och hur mycket av dem som finns i TVOC-halten. Det är därför 

inte möjligt att fastställa ett hälsobaserat gränsvärde för TVOC-halten.   

Mot bakgrund av nuvarande kunskap är skadliga hälsoeffekter relaterade till enskilda 

lättflyktiga organiska föreningar och formaldehyd inklusive olika typer av irritation, 

osannolika i kontorsliknande arbetsmiljöer. Även vid låga koncentrationer där negativa 

hälsoeffekter inte är sannolika kan dock lättflyktiga organiska föreningar orsaka 

luktpåverkan som påverkar trivseln. Lukten av en förening inomhusluften indikerar inte 

i sig en skadlig effekt på hälsan, även om lukten kan vara obehaglig. 

Föreningar, PAH 

Polycykliska aromatiska föreningar (PAH) förekommer nästan överallt i vår miljö till 

följd av ofullständig förbränning. Koncentrationer av PAH inomhus kan härröra från 

byggnadsmaterial som till exempel vattentätning med kreosot, men andra källor 

(rökning, avgaser från trafiken) kan också öka koncentrationen av PAH något.  

Föreningar med små molekyler, lättflyktiga PAH som naftalen kan avdunsta till 

inomhusluft, till exempel från gamla kolbaserade vattentätningssystem. Dessa flyktiga 

föreningar ger ofta upphov till den typiska ”lukten av järnvägssliprar”.  

PAH med hög molekylvikt i strukturer (t.ex. bens[a]pyren) är icke-flyktiga och därför 

kan exponering för dem närmast ske genom direkt hudkontakt när material hanteras. 

PAH som påträffas i fast form i konstruktioner (t.ex. i förteckningen över skadliga 

ämnen) skadar därför normalt inte hälsan hos dem som arbetar på anläggningen. 

I Finland är referensgränsen för naftalenhalten i inomhusluften 0,01 mg/m3 

(förordningen om bostadshälsa). Koncentrationer under denna nivå anses inte orsaka 

inflammation i luftvägarna eller långsiktiga effekter såsom risk för cancer. Dessutom 

föreskrivs att lukt av naftalen inte får förekomma i inomhusluften. 

Det är känt att PAH är förknippat med luktpåverkan även vid mycket låga 

koncentrationer av PAH-föreningar i inomhusluften som likväl inte medför några 

negativa hälsoeffekter. Vid dessa koncentrationer är lukterna närmast en 

trivselolägenhet. 
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Asbest  

Asbest är ett generiskt namn för vissa i naturen tillgängliga fibrösa silikatmineraler. Alla 

typer av asbest är skadliga för hälsan. I Finland har asbest använts i byggnadsmaterial 

särskilt under 1960- och 1970-talet. I Finland har användning av asbest varit förbjuden 

sedan 1994. Gamla byggnader kan fortfarande ha konstruktioner eller material som 

innehåller asbest. Förekomsten av asbest i dessa ska kartläggas innan reparationer 

påbörjas. Om material som innehåller asbest påträffas i konstruktionerna får 

rivningsarbetet endast utföras av en auktoriserad asbestsanerare. När rivningsarbetet 

utförs i enlighet med gällande föreskrifter ska lokalens personal inte exponeras för 

asbest.    

Asbestens hälsoeffekter orsakas av inandning av asbestfibrer, varför asbest som 

påträffas i fast form i konstruktioner (t.ex. i förteckningen över skadliga ämnen) inte är 

skadligt för hälsan. Asbestfibrer kan frigöras i inomhusmiljön om 

asbestskonstruktionerna är defekta eller om rivning av asbeststrukturer utförs utan 

tillräckliga skyddsåtgärder. Asbestfibrer som frigjorts från material har vanligtvis 

förekommit i små mängder vid mätningar på arbetsplatser. Asbestfibrer som finns i yt- 

och luftprover kan härröra från tidigare felaktig demontering. Om asbestfibrer hittas i 

damm- eller luftprover från arbetslokaler, ska deras källa identifieras och avlägsnas och 

en rengöring enligt relevanta anvisningar måste utföras (Hitta asbestfibrer i 

arbetslokalerna -anvisning och hälsorisker 2016, på finska). Vid bedömning av 

betydelsen för hälsan bör det noteras att ytprov, till skillnad från luftprov, inte är 

lämpligt för bedömning av exponering för asbest.     

Det är vanligtvis en lång fördröjning mellan exponering för asbest och utveckling av 

sjukdomen. Hälsoskador orsakade av asbest (inklusive lungcancer och lungsäckscancer) 

är vanligare när exponeringen ökar, och många asbestsjukdomar kräver långvarig och 

betydande exponering för asbest för att utvecklas. Små mängder asbestfibrer som 

(utan rivning) släpps ut i inomhusluften från konstruktioner som innehåller asbest utgör 

inte någon betydande hälsorisk. Eftersom en säker mängd av exponering för asbest 

med avseende på cancerrisk är okänd, måste exponering för asbest förhindras. 

Tobaksrök i omgivningen 

Exponeringen för tobaksrök på arbetsplatsen har minskat avsevärt under de senaste 

decennierna till följd av lagstiftningen om begränsning av tobaksrökning. Exponering 

för tobaksrök kan fortsätta att förekomma inom vissa sektorer, och under de senaste 

åren har den största yrkesgruppen som exponerats för tobaksrök varit närvårdarna.  
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Tobaksrökning i omgivningen (passiv rökning) är klassificerat som cancerframkallande 

och innehåller samma substanser som rök som inhaleras vid aktiv rökning. Tobaksrök 

är genotoxisk och i den har många cancerframkallande ämnen identifierats.  

Rökning orsakar skadliga hälsoeffekter i många olika organsystem. Passiv exponering 

för tobaksrök har också visat sig öka många av samma nackdelar, såsom en ökad risk 

för hjärt- och kärlsjukdomar, lungcancer och vissa luftvägssjukdomar. Exponeringens 

intensitet och varaktighet kommer att påverka sannolikheten för skadliga hälsoeffekter. 

Det finns emellertid ingen riskfri nedre gräns för passiv exponering för tobaksrök.   

Tobaksrökning i omgivningen klassificeras som en orsak till särskild risk för ohälsa i 

arbetet och som en risk för fostrets utveckling och graviditet. I förordningen om 

boendehälsa anges att det inte får förekomma någon återkommande sensoriskt 

förnimbar tobaksrök i inomhusluften. Vid behov kan förekomsten av tobaksrök i 

inomhusluften mätas. Genom rökfria miljöer, såsom rökfria arbetsplatser, kan 

exponeringen för tobaksrök minskas. 

Partiklar och luftföroreningar 

Det finns olika typer av föroreningar i partikel- och gasform i uteluften, såsom 

gatudamm, fina partiklar, kväveoxider, svaveldioxid, ozon och kolväten. Dessa omfattar 

bland annat energiproduktion, industri och avgaser från trafiken. Källor till partiklar 

inomhus kan till exempel vara förbränning av trä och ljus, som sällan förekommer i 

kontorsmiljöer. Utomhusluftföroreningar kan släppas ut i inomhusluften från läckor i 

konstruktioner, genom öppna fönster eller från ventilationen, särskilt om 

inloppsluftfiltrering inte existerar eller om den är otillräcklig.  

Förbränningspartiklar är den mest betydande luftföroreningen i fråga om skadliga 

hälsoeffekter. I synnerhet långvarig exponering för partiklar är skadlig för hälsan och 

har i studier visat sig öka risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och 

lungcancer. Förekomsten av luftföroreningar kan också åtföljas av irritationssymtom till 

exempel vid en livligt trafikerad väg.  

Sjukdomsriskerna i samband med partiklar och andra luftföroreningar är betydande, 

framför allt när det gäller folkhälsan på nationsnivå. På arbetsplatser kan skador 

förebyggas genom till exempel väl fungerande ventilation och effektiv tilluftsfiltrering, 

och fina partiklar utgör vanligtvis inte någon betydande hälsorisk eller orsak till 

inomhusluftrelaterade symtom på arbetsplatser av kontorstyp. 
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5.1.4 Biologiska faktorer 

Bakterier och virus som utifrån mikrobiologiska faktorer orsakar infektionssjukdomar 

(till exempel tuberkulos, luftburna virus såsom olika virusvarianter av typen corona, 

legionella) har inte tagits med i bedömningen av förhållandena eller i denna anvisning 

om bedömningen av betydelsen för hälsan. De är vanligtvis arbetsrelaterade eller 

härrör från arbetets natur och endast sällan från byggnader eller hustekniksystem. De 

ska vid behov undersökas och bedömas enligt separata anvisningar. 

Fuktskador  

Fuktskador innebär att ett materials eller en konstruktions fuktbeständighet överskrids 

eller att dess egenskaper ändras på grund av överdriven eller långvarig fuktighet i en 

sådan utsträckning att det är lämpligt att reparera eller byta ut konstruktionen eller en 

del av konstruktionen. Alla fuktskador är inte identiska: de kan vara omfattande eller 

lokala, vissa kan ha torkat, andra kan vara fuktiga, en del kan ha mikrobiell påväxt och 

andra inte.  

Fuktskador kan öka mängden av olika föroreningar i inomhusluften. Det är dock inte 

klart hur de olika faktorerna hänger samman med de hälsoeffekter som rapporterats i 

samband med fuktskador. Orsaks- och följdsamband mellan fuktskador och 

hälsoeffekter har inte kunnat påvisas. Enligt epidemiologiska studier verkar 

byggnadens fuktskador vara en riskfaktor för astma och luftvägssymtom, dock inte 

särskilt stark. Kopplingen mellan fuktskador och astma baseras främst på 

epidemiologiska studier av barn och hemmiljö. Fastställande och upptäckt av 

fuktskador i olika studier varierar kraftigt från självrapportering till externa experters 

konstateranden. De vanligaste tecknet på fuktskador är vid undersökningen 

konstaterad fukt, mögellukt eller synligt mögel. I synnerhet har synligt mögel i bostäder 

förknippats med uppkomsten av ny astma. Mögel och vissa bakterier (till exempel 

strålsvamp) har tidigare ansetts vara centrala för med inomhusluften förknippade 

hälsoeffekter, men bevisen är motsägelsefulla. I en del nya studier har mikrobernas roll 

i utvecklingen av ny astma varit neutral eller till och med ett skydd mot sjukdomen. 

Inomhusluften i byggnader kan också innehålla föreningar relaterade till mikrobiell 

metabolism, såsom toxiner. Studier har dock inte visat att mikrobiella metaboliter skulle 

förklara de hälsoeffekter som är förknippade med fuktskador. I Finland är 

koncentrationerna av mikrobiella toxiner i fuktskadade byggnader vanligtvis mycket 

låga. Toxiner förekommer i både skadade och oskadade byggnader, men varken 

mätning av mängden toxiner eller av toxiciteten hos inomhusluftprover kan skilja dem 

från varandra. 
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Förutom de luftvägseffekter som beskrivs ovan kan andra eventuella hälsoeffekter av 

fuktskador ofta ge upphov till oro. Orsaks- och följdsamband mellan fuktskador och 

hälsoeffekter har likväl inte kunnat påvisas. Vetenskaplig forskning stöder inte 

uppfattningen om ett samband mellan fuktskador och luftvägsinfektioner, allmänna 

symtom, allergisk snuva och atopiskt eksem, emedan bevisen är svaga. IgE-medierad 

allergi har inget samband med fuktskador. I Finland är det osannolikt att personer som 

vistas i lokalerna skulle utveckla en allergisk alveolit eller ett organiskt dammframkallat 

toxiskt syndrom (ODTS) på grund av fuktskador i byggnaden. Det finns inga belägg för 

att fuktskador skulle ha ett samband med ledsjukdomar, reumatoida eller 

sköldkörtelsjukdomar eller cancer. En separat ”mögelhussjukdom” kan inte heller 

definieras medicinskt. 

Vid bedömning av betydelsen för hälsan av fuktskador som påträffas i en byggnad är 

skadornas omfattning central med avseende på lokalen, luftförbindelsen med 

arbetslokalerna och den tid som tillbringas i lokalerna. Företagsläkaren kommer att 

informeras om omfattningen av fuktskador, deras eventuella luftförbindelse med 

arbetslokalen och skadornas inverkan på inomhusluftens kvalitet utifrån den 

bedömning av förhållandena som byggnadshälsoexperten har gjort.  

Utifrån studierna kan inte någon exakt definition påvisas av en sådan omfattning av 

fuktskador som kan ha ett samband med skadliga hälsoeffekter. Mindre och lokala 

fuktskador anses dock inte ha något samband med skadliga hälsoeffekter. Å andra 

sidan bedöms inte ens omfattande fuktskador vara förknippade med sjukdomsrisk, om 

vistelsen i lokalerna inte är långvarig. Eftersom det inte är känt vilka faktorer och 

mekanismer som kan orsaka de hälsoeffekter som är förknippade med fuktskador, är 

mikrobiella mätningar inte relevanta för bedömningen av sjukdomsrisken. Mikrobiella 

prover kan vara relevanta för den som undersöker byggnaden, om ytterligare forskning 

behövs för att verifiera fuktskador.  

• Om fuktskador (i en eller flera delar av byggnaden) är omfattande, det finns en 

luftförbindelse med arbetslokalen och medarbetare vistas i lokalerna en längre tid, 

kan fuktskador ha ett samband med en något ökad risk för astma och symtom i 

andningsvägarna.  

• I detta fall kan det också finnas hälsoskäl för reparationsåtgärder, även om 

fuktskador i alla fall måste repareras med hänsyn till byggnadsunderhåll och 

upprätthållande av en god arbetsmiljö. 

I Finland kan emellertid astma som utvecklats vid arbete i en fuktskadad byggnad i 

vissa fall berättiga till ersättning för yrkessjukdom. Studier har visat att risken för astma 

i samband med fuktskador är relativt låg i förhållande till andra riskfaktorer för astma.  
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Ersättning för astma som utvecklats i vuxen ålder som yrkessjukdom relaterad till 

fuktskador baseras på 2009 års rekommendation från SHM:s arbetsgrupp. Diagnosen 

yrkesrelaterad astma grundar sig på de kriterier som anges och överenskommits i 

denna rekommendation och behandlas som annan astma som har brutit ut i vuxen 

ålder. 

5.2 Individuella och sociala faktorer 

I föregående avsnitt 5.1 har inomhusmiljöfaktorer beskrivits, vilka vid sidan av andra 

faktorer kan vara relaterade till förekomst av symtom och sjukdomar. Upplevelse av 

symtom och olägenheter i samband med inomhusluften påverkas inte bara av 

miljöfaktorer, utan också av ett stort antal enskilda faktorer och gemenskapsbaserade 

faktorer som beskrivs i detta avsnitt.  

Figur 8 visar exempel på olika faktorer som påverkar upplevelsen av symtom och 

olägenheter. Liksom bland faktorer förknippade med byggnadens förhållanden kan 

man inte heller bland individuella eller gemenskapsbaserade faktorer peka ut en viss 

faktor som ligger bakom symptomen. På grund av detta kan upplevelserna hos dem 

som vistas i lokalen inte granskas endast som ett specifikt fenomen, utan hänsyn ska 

tas till deras många bakomliggande faktorer och hela symtombild. 

 

Figur 8. Bakgrunden till symtom och olägenheter som upplevs i inomhusmiljön är mångfasetterad. 

Olika faktorer kan förstärka mottaglighet, utlösa, upprätthålla eller förstärka symtom och olägenheter 
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5.2.1 Individuella faktorer 

Det finns alltid ett stort antal faktorer bakom symtom och sjukdomar, och detta gäller 

även inomhusklimatsituationer. Kunskap om enskilda faktorers betydelse bidrar till att 

förstå att bakgrunden till symtom som sätts i samband med inomhusluften alltid är 

mångfasetterad och att medarbetarnas situation också varierar på arbetsplatsen. När 

det gäller en individ är det vanligtvis inte ändamålsenligt att söka orsakssamband 

mellan en viss faktor och symtombild. I stället bör man fokusera på att hitta lösningar 

till problem som vidmakthåller situationen. 

Forskning har visat att många individuella faktorer är kopplade till att fler symtom 

relaterade till inomhusluften rapporteras. Kvinnor rapporterar fler symtom än män och 

rökare mer än icke-rökare. Överkänslighetsreaktioner såsom allergi, astma, atopi och 

migrän har förknippats med ökad rapportering om symtom som förknippas med 

inomhusluften. Även samtidigt förekommande depression, ångest eller tendens till 

somatisering kan leda till rapportering av långvariga och komplicerade symtom. Många 

psykologiska faktorer, såsom negativa känslor, en svag känsla av kontroll över livet 

jämte sårbarhet, kan påverka uppfattningen av symtom och skador.  

Hög utbildningsbakgrund, arbetsbelastning, arbetsuppdrag och bransch samt 

oproportionerliga skillnader mellan insatser och avlöning har likaså ett samband med 

ökad symtomrapportering. 

Studier har visat att patienter med svårare symtom vanligtvis har ett antal samtidiga 

belastningsfaktorer och samtidigt inverkande sjukdomar. Personer med svårare 

symtom uppvisar vanligtvis symtom från mer än ett organsystem och känslighet för 

miljöfaktorer. Personer med svårare symtom kännetecknas också av förhöjd 

riskuppfattning, oro och rädsla för att förlora hälsan på grund av inomhusmiljöfaktorer.  

5.2.2 Psykosociala belastningsfaktorer på arbetsplatsen 

Studier visar att den psykosociala arbetsmiljön spelar en mångfasetterad roll som 

bakgrund och del av inomhusluftsproblemen. Psykosociala stressfaktorer kan spela en 

reglerande eller vidmakthållande roll i processen: psykisk belastning kan höja 

reaktionen på faktorer i den fysiska arbetsmiljön. Å andra sidan kan arbetsplatsens 

belastande situation i sig orsaka psykiska och fysiska symtom som förknippas med den 

fysiska arbetsmiljön och tolkas som ett resultat av ett problem med inomhusluften. 

Personer som sällan finner sitt arbete intressant eller upplever att de har ett obetydligt 

inflytande på arbetet rapporterar fler olägenheter i arbetsmiljön och symtom i 

samband med inomhusluften än personer som bedömer sin psykosociala arbetsmiljö 
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som positiv, till exempel ledarskapet jämte organiseringen av arbetet eller samarbetet 

och interaktionen. Dessutom har en stor arbetsmängd ett samband med i vilken 

utsträckning olägenheter och symtom rapporteras. Ett svagt stöd på arbetsplatsen – 

och särskilt från chefen – arbetsstress, missnöje med arbetet, höga krav på arbetet och 

en dålig arbetsatmosfär har också visat sig öka rapporteringen av 

inomhusluftsrelaterade symtom och olägenheter. En koppling har också fastställts 

mellan självrapporterade skador på arbetsmiljön och den orättvisa som upplevs på 

arbetsplatsen. 

Den psykosociala arbetsmiljön påverkar möjligheterna att lösa inomhusluftsproblemet 

och det uttryck problemet tar sig på arbetsplatsen. Till exempel känslomässigt 

belastande arbete, problem på arbetsplatsen och i fråga om arbetets smidighet, 

organisatoriska förändringar och den belastning som orsakas av dem kan förvärra 

situationen, tillspetsa problem och påverka framstegen i lösningsprocessen. 

5.2.3 Riskuppfattningar om miljöns skadlighet 

Den finska inomhusluftsdebatten domineras av de symtom som är förknippade med 

luftföroreningar inomhus och oro för sjukdomsrisk. Överbetonade riskuppfattningar 

om inomhusluften och dess hälsoeffekter är vanliga i Finland både hos befolkningen 

och bland de yrkesutbildade. Hälsoeffekterna bedöms i huvudsak som allvarligare än i 

de senaste forskningsrönen. Dessa uppfattningar och farhågor om inomhusluftens 

effekter på hälsan kommer sannolikt att ha en stark inverkan på lösningen av 

inomhusluftssymtom och inomhusluftsproblem. Sambandet mellan ökad 

riskuppfattning (särskilt oro) och symtom tycks ibland vara starkare än förorenande 

ämnen eller inomhusluftens kvalitet, vilket är anledningen till att symtomen är en dålig 

indikator på inomhusluftens kvalitet. 

De symtom och känslor en person upplever åtföljs alltid av en tolkning styrd av 

förhandsuppfattningar och förväntningar. Dessutom är vi känsliga för olika sociala 

stimuli och de tips och tolkningar som gruppen tillhandahåller. Dessa är särskilt viktiga 

i situationer där fenomenet är mångtydigt eller svårt att gestalta. Enkla uppfattningar 

om skadligheten hos en viss faktor kan orsaka symtom och genom det centrala 

nervsystemet ge upphov till fysiologiska reaktioner som är objektivt mätbara. Då talar 

vi om nocebo-effekt. Symtomen uppstår genom funktionella mekanismer och inte, till 

exempel, genom direkta effekter av inomhusmiljöfaktorer på organismen. Tonvikt på 

olägenhetens betydelse kan leda till undvikande beteende och förstärkt reaktivitet 

genom nocebo-mekanismen. Detta fenomen har också identifierats i fråga om 

inomhusluft, där man bör ta hänsyn till nocebo-effekten under hela processen. 
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Upplevelsen av inomhusluften som en hälsorisk kan öka kroppsliga förnimmelser och 

symtom, liksom sambandet mellan symtom och sjukdomar med inomhusluftsfaktorer. 

Dessa kan orsakas av överbetonade uppfattningar om fara, till exempel genom felaktig 

information eller riskkommunikation.  

Hälsofrågor är viktiga för människor och därför väcker de ofta känslor och oro. Trots 

meningsskiljaktigheter när det gäller exponeringens betydelse som olägenhet bör 

valideringen av symtombilden och upplevelsen av olägenhet beaktas och en 

bagatellisering av symtomen eller därmed sammanhängande försämring av 

funktionsförmågan undvikas. 

5.3 Faktorer som gäller arbetssätt 

I frågor om inomhusluft har det visat sig vara god praxis att agera på ett systematiskt 

och processliknande sätt och att tillämpa gemensamt överenskomna metoder. 

Tabell 2 visar exempel på rutiner som det skulle vara bra att använda på arbetsplatsen.  

Tabell 2. Exempel på föregripande tillvägagångssätt på arbetsplatsen relaterade till åtgärder för 

lösning av inomhusluftsproblem 

Förebyggande arbete Problem med inomhusluften 

• Öppen, interaktiv och regelbunden 

kommunikation om arbetsplatsfrågor  

• Gemensamt överenskomna rutiner för 

både problemförebyggande åtgärder 

och lösning av problemsituationer  

• Förbättring av medarbetarnas kunskap 

om inomhusluft 

• Att inkludera frågor om inomhusluft i 

de dagliga rutinerna genom en neutral 

diskussion 

• Planerat underhåll samt service av 

byggnaden och dess system 

• Gemensamt avtalade sätt att 

rapportera eventuella olägenheter 

• Processer för övergripande lösning av 

inomhusluftsproblem (byggnad, stöd 

för arbetsförmågan, arbetsrutiner) 

• Upprättande av en objektinriktad 

kommunikationsplan och motsvarande 

interaktiv kommunikation  

• Inneluftsgruppens smidiga arbete med 

tydlig arbets- och ansvarsfördelning 

• Undvik konfrontation genom att 

fastställa gemensamma mål och öppet 

behandla frågor som väcker oro 

• Förbättring av samarbetet mellan 

ledning för främjande av 

arbetsförmågan och inneluftgruppens 

arbete 
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Tyngdpunkten borde alltid ligga på förebyggande arbete både i fråga om byggnaden, 

arbetsförmågan och rutinerna. Detta innebär planerat underhåll och service av 

byggnaden, samt ömsesidigt överenskomna arbetsmetoder på arbetsplatsen till stöd 

för medarbetarnas arbetsförmåga och hanteringen av inomhusluftsproblemen. 

Proaktiva åtgärder kan förhindra att problem uppstår och säkerställa en smidig 

lösningsprocess i händelse av eventuella problem. Exempelvis att förstärka en 

psykosocialt säker arbetsmiljö och ett ledarskap som upplevs vara rättvist är viktiga 

proaktiva åtgärder för organisationen. Förtroendet mellan arbetstagare och 

medarbetare på arbetsplatsen byggs också bäst upp i ett förebyggande skede. 

När ett inomhusluftsproblem misstänks, inleds en övergripande lösningsprocess (se 

avsnitt 3.1), som tar hänsyn till både de aktiviteter som är relaterade till byggnaden och 

till stödet för arbetsförmågan, lösningen av problemet (bland annat kommunikationen 

och samarbetet med olika aktörer). Beslutet bör grundas på en branschövergripande 

kunskap och information och en gemensam sektorsövergripande bedömning, utifrån 

vilken ett beslut ofta fattas av inneluftsgruppen. Lösningsprocessen fortskrider i faser 

enligt följande: utvärdering, undersökning, åtgärder, uppföljning och processens 

slutförande. Redan från början måste hänsyn tas till de faktorer som hänger samman 

med välbefinnandet hos dem som vistas i lokalerna och till att arbetet förlöper smidigt. 

Detta perspektiv beaktar komplexiteten i inomhusluftsproblematiken och stöder en 

lösning bättre än ett symtomfokuserat tillvägagångssätt.  

Förtroende spelar en viktig roll när problem med inomhusluften ska lösas. När 

förtroendet för samarbetet mellan de olika aktörerna på arbetsplatsen redan har 

byggts upp i ett aktivt skede blir det lättare att lösa eventuella förestående problem. 

Studier har visat att förtroendet för de aktörer som hanterar inomhusluftsproblem leder 

till färre upplevelser av oro och hälsorisk. Å andra sidan väcker bristen på förtroende 

för de aktörer som löser problemet med inomhusluften oro för inomhusluftens 

hälsoeffekter och likaså upplevs hälsoriskerna också som större. Förtroendet har en fast 

anknytning till interaktion, och det framkommer inte bara i verbal interaktion, utan 

också i minspel, gester, beteenden och handlingar. Förtroendet utvecklas gradvis och 

är resultatet av en process. Det föds i interaktion, men å andra sidan kräver god 

interaktion även tillit. 

Det har stor betydelse att de som vistas i lokalerna engagerar sig i att lösa 

problemet med inomhusluften. Samarbetet stärker förtroendet och oron är mindre om 

människor känner att de själva kan påverka situationen. Dessutom är det så att ju fler 

människor som kan delta i utredningen och beslutsfattandet, desto bättre kommer de 

att förbinda sig till de beslut som fattas och de lösningar som antas. Att arbetstagarna 
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har möjlighet att bli hörda och involverade i debatten om problemet med 

inomhusluften är viktig. Det är bra att ha tillräckligt med tid att behandla aktuella 

frågor både internt på arbetsplatsen och mellan arbetsplatsen och andra aktörer. 

Frågan om inomhusluften och dess inverkan på hälsan oroar ofta särskilt dem som 

upplever symtom, men inomhusluften och hur den hanteras på arbetsplatsen kan 

också belasta arbetstagare som inte upplever symtom eller olägenheter i samband 

med inomhusluften. Arbetsplatsen måste se till att det dagliga arbetet förlöper smidigt 

så att arbetsron upprätthålls och man lyckas fokusera på kärnverksamheten.  

För kommunikation om inomhusluften och dess förbättring ansvarar i första hand 

inneluftsgruppen eller annan liknande tillsatt grupp. Öppen och interaktiv 

kommunikation i inomhusluftsfrågor beskrivs närmare i avsnitt 3.1. Varje aktör kan 

dock med egna åtgärder påverka hur inomhusluften uppfattas på arbetsplatsen. 

Exempelvis har ordvalet betydelse: att ta situationen på allvar innebär ofta att ta 

arbetstagarnas bekymmer på allvar, men det kan skapa en bild av en allvarlig hälsorisk. 

Icke-verbal kommunikation och människors handlingar spelar också en roll. Om 

situationen ska hanteras snabbt kan det till exempel leda till förhastade lösningar för 

evakueringslokaler utan forskningsbaserade motiveringar. Byggnadsforskares 

synpunkter på hälsofrågor eller uppföljningsåtgärder vid undersökning på 

arbetsplatsen, eller motstridiga budskap från andra aktörer även innan den 

övergripande situationen har bedömts av inneluftsgruppen kan ge intryck av att 

byggnadens förhållanden är hälsovådliga. Det kan vara svårt att i ett senare skede 

ändra en etablerad uppfattning om situationen. 

Anställda som upplever symtom som satts i samband med inomhusluften kan ibland 

behöva tillfälliga arbetsarrangemang till stöd för sin arbetsförmåga, till exempel byte 

av arbetslokal eller andra tillfälliga arbetsuppgifter. I synnerhet kan funktionella 

symtom göra det omöjligt för en enskild arbetstagare att fortsätta att arbeta i vissa 

lokaler, även om inga skadliga hälsoeffekter har konstaterats. I detta fall kan 

arbetsarrangemang användas tillfälligt för att stödja medarbetarens arbetsförmåga och 

möjliggöra rehabilitering. I dessa situationer är det viktigt att se till att medarbetaren 

eller arbetskamraterna inte får en felaktig uppfattning om hur skadliga lokalerna är för 

hälsan, även i det fall att en enskild arbetstagare flyttar till andra lokaler. 

Kommunikation i dessa situationer kan vålla svårigheter, särskilt när det inte är möjligt 

att kommentera enskilda medarbetares hälsoproblem på arbetsplatsen. De som 

fortsätter att arbeta i lokalen måste emellertid kunna lita på att det är säkert att arbeta i 

lokalen. När åtgärder för anpassning av arbetet och arbetsorganisering är en normal 

del av att stödja arbetsförmågan på arbetsplatsen, är individuella lösningar lätta att 

acceptera, när medarbetarna upplever att de behandlats enligt samma principer. 
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6 Slutsatser och fortsatta åtgärder 

I detta kapitel diskuteras slutsatser om bedömningen av betydelsen för hälsan, 

utlåtanden om inomhusluften och läkarens roll vid informations- och responsmöten. 

6.1 Slutledningar 

Som resultat av en bedömning av betydelsen för hälsan ska en helhetsbild framträda 

för företagsläkaren av de faktorer som påverkar inomhusluften, medarbetarnas hälsa 

och välbefinnande. Bedömningen ska ta hänsyn till alla delområden, dvs. information 

om byggnadens förhållanden, information om användarnas hälsa och välbefinnande 

samt annan befintlig information om situationen (kapitel 4). I bedömningen är det bra 

att lyfta fram både belastnings- och resursfaktorer. Nedan ges exempel på 

omständigheter som kan påpekas i bedömningen av betydelsen för hälsan. Exemplen 

är korta och omfattar inte mer än en del av saker som ska bedömas. 

Exempel 1. 

Omfattande fuktskador i arbetslokalerna X och X kan i någon mån öka risken för astma 

och symtom i andningsvägarna för dem som vistas i lokalerna, om vistelsen blir 

långvarig. I lokal X har förhöjda halter av VOC i inomhusluften konstaterats. X och X är 

enskilda föreningar som överskrider åtgärdsgränsen i bostadsförordningen. En jämförelse 

mellan uppmätta koncentrationer och hälsobaserade referensvärden för dessa föreningar 

visar att koncentrationerna klart ligger under referensvärdena. Därför är det osannolikt 

att de uppmätta koncentrationerna skulle leda till skadliga hälsoeffekter.  

En resurs för arbetsplatsen är den goda arbetsatmosfären och möjligheten att få stöd från 

kollegor. I arbetet med att finna en lösning på inomhusluftsproblemet deltar en aktiv 

inneluftsgrupp på arbetsplatsen och organisationens kommunikation om 

inomhusluftfrågor är likaså öppen och interaktiv.      

Exempel 2. 

De faktorer som i undersökningen av förhållandena har konstaterats försvaga 

inomhusluftens kvalitet (fibrer, ventilationsproblem) kan leda till den olägenhet som 

personalen upplever och likaså påverka trivseln i lokalen, men de utgör inte någon 

sjukdomsrisk. Arbetsmiljöenkäterna har också tagit upp frågor om ledarskap och problem 

som rör smidigheten i arbetet. Lösningen av inomhusluftsproblemet försvåras av bristen 

på förtroende som orsakas av den utdragna situationen.  
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Exempel 3. 

I undersökningen av förhållandena har asbest konstaterats i golvets ytbeläggning i lokal 

X. Asbest kan frigöras i inomhusluften endast om material som innehåller asbest bryts 

sönder eller demonteras. Som en integrerad del av strukturen är asbest inte förknippat 

med någon sjukdomsrisk.  

Vid undersökningar har unkenhet och lukt från ytmaterial konstaterats. Lukten kan 

upptäckas även om den totala koncentrationen av föreningar är låg. Lukterna i sig tyder 

ännu inte på någon risk för sanitär olägenhet, eftersom lukttrösklarna för många 

föreningar är låga jämfört med de koncentrationer som kan orsaka sanitära olägenheter. 

Lukter kan likväl vara störande och påverka trivseln på arbetet.  

Arbetet har en resurs i form av en bra atmosfär, men en belastning i form av en stor 

arbetsmängd. Lukterna har väckt oro på arbetsplatsen. Möten för att diskutera 

situationen har inte ordnats för att ventilera därmed sammanhängande bekymmer. 

Företagsläkarens uppdrag är att för inneluftsgruppen presentera slutledningar om 

faktorer som påverkar medarbetarnas hälsa och välbefinnande. I inneluftsgruppen 

kommer medlemmarna gemensamt att bedöma de nödvändiga uppföljningsåtgärderna 

ur ett övergripande perspektiv, så att varje deltagare tar med sig sin egen expertis till 

diskussionen. Företagsläkaren bör se till att medarbetarnas hälso- och 

välbefinnandeaspekter med avseende på inomhusluften beaktas på ett övergripande sätt 

i de planerade uppföljningsåtgärderna. Företagsläkaren ska också medverka i 

planeringen av kommunikationen om inomhusluften tillsammans med den övriga 

inneluftsgruppen och för sin del se till att hälsofrågor inte får en oproportionerlig 

betoning i kommunikationen. Detta gäller särskilt i situationer där 

uppföljningsåtgärderna fokuserar på andra än hälsoskäl, såsom byggnadens livscykel 

eller lokaler som inte fungerar som de ska.  

Bedömningen av betydelsen för hälsan bör göras i olika situationer och faser och kräver 

inte alltid ett skriftligt utlåtande. Om arbetsgivaren separat begär en bedömning av 

betydelsen för hälsan, ska ett utlåtande om slutledningarna lämnas skriftligen. För att 

säkerställa att slutsatserna kan förstås och att åtgärderna genomförs är det bra att 

diskutera dem i inneluftsgruppen och vid responsmötet. De situationer där ett utlåtande 

kan behövas behandlas i avsnitt 6.2.  



 Bedömning av inomhusluftens betydelse för hälsan 

50 

6.2 Utlåtanden  

Olika utlåtanden om inomhusluften på arbetsplatsen kan begäras av företagsläkaren. 

Utlåtanden kan begäras om situationen på arbetsplatsen eller om en enskild persons 

situation. 

Utlåtanden om betydelsen för hälsan 

Arbetsgivaren kan av företagshälsovården begära en skriftlig bedömning om 

inomhusluftens betydelse för hälsan, till exempel om arbetarskyddsmyndigheten har 

begärt ett utlåtande av arbetsgivaren. Företagshälsovården ska på begäran avge ett 

skriftligt utlåtande, men även i detta fall rekommenderas att slutsatserna av 

bedömningen av betydelsen för hälsan diskuteras gemensamt i inneluftsgruppen. Även 

i ett skriftligt utlåtande ska företagshälsovården beskriva de olika faktorer som påverkar 

inomhusluften och deras betydelse för hälsan. De olika delområden som ska beaktas i 

bedömningen och därmed även i utlåtandet samt metoderna för datainsamling 

beskrivs i kapitel 4 i denna vägledning.  

Läkaren kan endast bedöma frågor som omfattas av företagshälsovårdens kompetens 

och i utlåtandet endast skriva in slutledningar som läkaren har kunskap och reella 

förutsättningar att göra. Utlåtanden om hälsorisker i samband med exempelvis en 

byggnad bör därför inte göras, om inte läkaren har tillräcklig information om 

förhållandena i byggnaden. Inte ens en riklig förekomst av symtom som är förknippade 

med förhållandena i byggnaden tyder inte i sig på att det förekommer problem med 

byggnaden eller dess system och detta indikerar inte heller direkt en risk för sjukdom. 

Utlåtandet bör inte kommentera eventuella reparationsbehov eller -åtgärder. Beslut om 

dessa saker fattas till exempel i inneluftsgruppen. 

Utlåtanden om lokalernas användning 

I en diskussion om inomhusluften kan företagsläkaren få en begäran om utlåtanden 

eller ställningstaganden som gäller fortsatt användning av lokalerna. 

Företagshälsovården bör emellertid inte ta ställning till eller rekommendera en 

begränsning av lokalers användning. Beslut om användning av lokalerna hör till 

arbetsgivarens ansvarsområde och dennes beslut stöds av inomhusgruppens 

mångprofessionella bedömning av situationen och uppföljningsåtgärderna.  

Evakueringslokaler behövs mycket sällan på grund av hälsorisker som orsakas av 

byggnadens förhållanden. Alternativa lokaler kan likväl behövas, till exempel vid 

omfattande reparationer. Beslut om lokalerna fattas också då av inneluftsgruppen, och 

företagshälsovården bör inte ge utlåtanden om att ta evakueringslokaler i bruk. 
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Företagshälsovården bör inte utfärda rekommendationer om användning av 

evakueringslokaler som en försiktighetsprincip.  

Utlåtanden om enskild person 

På begäran ska läkaren ge patienten ett utlåtande om dennes hälsotillstånd. I frågor 

om inomhusluft bör man dock undvika att ta ställning till orsakssambandet mellan 

inomhusluftsfaktorer och patientens symtom eller sjukdom.  

Arbetsgivaren kan begära en bedömning av en arbetstagares arbetsförmåga. Utöver 

hälsotillståndet påverkas även arbetstagarens arbetsförmåga och förmåga att klara av 

arbetet av många andra faktorer som undersöks inom företagshälsovården. Istället för 

ett utlåtande är ett nätverksmöte ofta ett bättre forum för samarbete, där individuella 

sätt och lösningar kan hittas för att stödja fortsatt arbete och funktionsförmåga. 

Tillfälliga arbetsarrangemang kan ibland användas för att stödja arbetsförmågan och 

möjliggöra en rehabilitering (se även 5.3). 

6.3 Responsmöten 

Responsmöten utgör för personalen och den interaktiva kommunikationen en viktig 

del av att lösa inomhusluftsproblem, och företagshälsovården spelar en viktig roll när 

det gäller att informera om betydelsen för hälsan hos faktorer som påverkar 

arbetstagarnas hälsa och välbefinnande. Ömsesidig kommunikation kan användas för 

att göra det hela begripligt, för att utbyta information och för att identifiera 

gemensamma mål. Noggrann planering av kommunikationen ökar förtroendet och 

förskonar ofta från rädsla, rykten och upprördhet på arbetsplatsen. Kommunikation bör 

planeras från processens början i inneluftsgruppen och en kommunikationsplan 

upprättas av gruppen. Transparens och uppriktighet i verksamheten jämte ett 

tillvägagångssätt som engagerar personalen stärker förtroendet. Arbetsgivaren 

ansvarar för att kommunikationen är adekvat.   

Kommunikationen görs i branschöverskridande multiprofessionellt samarbete. En viktig 

princip är att gruppen tillsammans kommer överens om kommunikationens innehåll 

och rutiner. Inneluftsgruppen bör ha en tillräcklig representation vid responsmötet, och 

företagsläkaren bör också vara närvarande. Även om varje expert främst kommunicerar 

om sitt eget kompetensområde bör kommunikationen vara enhetlig. Förutom annan 

kommunikation bör inneluftsgruppen planera responsmötena i förväg och dessutom 

hur man kommunicerar om olika områden och eventuella uppföljningsåtgärder. 

Inneluftsgruppen bör i förväg ta reda på vilka frågor som är aktuella på arbetsplatsen. 

Till exempel kan frågor i förväg samlas in på arbetsplatsen för ett responsmöte. Detta 
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kommer också att göra det lättare för experterna att förbereda sig för evenemanget. I 

interaktionssituationer är det viktigt att vara uppriktig och berätta vad man vet och inte 

vet.  

Kompetensen och metoderna för interaktiv kommunikation är särskilt viktiga i 

situationer där man har upplevt stark oro och rädsla för inomhusluftens hälsoeffekter. 

Information som strider mot ens egen övertygelse kan betraktas som opålitlig, och när 

känslorna är starka kan det vara svårt att ta till sig informationen. När människor 

känner att de blir hörda och får förståelse för sin oro, blir det lättare för dem att ta 

emot ny information och även ta hänsyn till andra aspekter av situationen. 

På mottagningen kan man också, i en diskussion om en enskild medarbetares situation, 

diskutera inomhusluften på arbetsplatsen och betydelsen för hälsan av eventuella fynd 

vid undersökning av byggnaden. Även på mottagningen bör diskussionen vara 

interaktiv och lyssnande. Detta är ett bra tillfälle att diskutera en enskild persons 

uppfattning om inomhusluften och hälsotillståndet och att ge tillförlitlig information 

om inomhusluftens betydelse för hälsan.  
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7 Sammanfattningsvis 

Denna vägledning beskriver bedömningen av inomhusluftens betydelse för hälsan och 

beaktar på ett övergripande sätt olika faktorer i inomhusluften som orsakar sanitära 

olägenheter och symtom samt faktorer som kan medverka till en lösning. Vid 

bedömning av inomhusluftens betydelse för hälsan är principerna i stort sett desamma 

som följs i andra situationer och förhållanden på arbetsplatsen. Företagshälsovården 

bör också ta hänsyn till faktorer som höjer välbefinnandet på arbetsplatsen och  

arbetsplatsens resursfaktorer vid bedömningen samt deras betydelse för hälsan, även 

om de inte behandlas utförligt i denna anvisning.  

Ändamålsenliga lokaler och en inomhusmiljö av hög kvalitet har stor betydelse för 

arbetstagarnas välbefinnande, arbetsförmåga och smidigheten i arbetet. Arbetsrutiner 

och arbetsmiljöer förändras och till följd av detta förändras också de faktorer som 

påverkar arbetstagarnas välbefinnande på arbetsplatsen. Därför är det bra att ständigt 

granska och ta hänsyn till frågor som kan påverka upplevelsen av inomhusmiljön, 

smidigheten i arbetet och de anställdas välbefinnande. 
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