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Inledning
Är det lönsamt att satsa pengar på att arbeta proaktivt för sunda inomhusmiljöer? 
Vi tillbringar det mesta av vår tid inomhus. Därför är det viktigt att byggnader kan 
erbjuda en hälsosam miljö för oss att bo och arbeta i. I verkligheten ser vi alltför ofta 
att inomhusmiljön skapar ohälsa med lidande och stora samhällskostnader som följd. 
Kostnaderna för att ta hand om sjuka människor och att åtgärda fuktskador och andra 
faktorer som skapar en dålig inomhus miljö i byggnader överstiger vida vad det skulle 
kosta att förebygga problemen. Kunskap är grundvalen för ett förebyggande arbete. 
I ett samhällsperspektiv är vi säkra på att proaktivt arbete för sunda inomhusmiljöer 
är ett lönsamt projekt!

Sedan några år finns ett regionalt kompetens centrum för inomhusmiljö och hälsa, 
KOMIN, i Kvarkenregionen. KOMIN sprider kunskapsbaserad information genom 
seminarier och utbildningar. Erfarenheterna av det regionala arbetet är positiva och 
behovet av att sprida kunskaper om sambandet mellan inomhusmiljö och hälsa i hela 
landet är stort. Mot den bakgrunden har ett antal personer som aktivt arbetar med 
inomhusmiljöfrågor startat arbetet för att etablera ett nationellt kompetenscentrum 
för inomhusmiljö och hälsa. 

Den viktigaste uppgiften för det nya centret skulle bli att se till att redan befintliga 
kunskaper når viktiga målgrupper.  Det finns redan gott om kunskaper om hur man 
bygger hälsosamt och hur man utreder och sanerar bristfälliga inomhusmiljöer. Men 
kunskaperna är spridda och behöver samordnas. Samtidigt vet vi fortfarande för litet 
när det gäller de komplexa sambanden mellan inomhusmiljö och hälsa. Sverige har 
sedan 70-talet varit ett av de ledande länderna med forskning inom detta område men 
på grund av minskade resurser har kunskapsutvecklingen bromsats upp under senare 
år.  Vi tror att ett nationellt kompetenscentrum skulle vända utvecklingen uppåt igen.

Denna rapport presenterar förslag till ett nationellt kompetenscen-
trum för friskare hus och därmed friskare människor. Rapporten har 
utarbetats av sakkunniga från Umeå universitet, Innemiljöorganisa-
tionen SWESIAQ, Arbets- och miljömedicin i Uppsala, IVL Svenska 
Miljöinstitutet, SP Sveriges Tekniska Forsknings institut samt Astma- 
och Allergiför bundet. Gruppen har arbetat i dialog med företrädare 
för Boverket, Socialstyrelsen och Fuktcentrum i Lund.



Bakgrund 
Inomhusmiljön påverkar vår hälsa 
Människor i Sverige tillbringar i genomsnitt minst 90 procent av sin tid inomhus. 
Inomhusmiljön är därför människans viktigaste omgivning och inomhusluftens 
kvalitet är av stor betydelse för vår hälsa. Cirka en tredjedel av befolkningen har allergi 
och annan överkänslighet som ställer extra krav på inomhusluftens kvalitet. En dålig 
inomhusmiljö kan leda till ohälsa och nedsatt arbets- och prestationsförmåga. 

Många samband mellan inomhusluft och hälsa är kända, t.ex. kopplingen mellan 
radon och lungcancer och förekomst av husdammskvalster och astma. Till volym och 
samhälls kostnader dominerar dock andra hälsoproblem. Fuktskador i byggnader kan 
ge upphov till luftvägsbesvär som astma, förvärra symtomen hos redan allergiska 
personer. Fuktskador kan även orsaka symtom från hud, luftvägar och ögon samt 
allmänpåverkan med huvudvärk och trötthet, symtom som gemensamt brukar 
benämnas sjukahus-syndrom (sick building syndrome, SBS). Olämpliga eller skadade 
byggnadsmaterial och verksamheter i byggnaden kan också avge kemiska ämnen som 
kan bidra till denna typ av besvär. Kvinnor drabbas i betydligt högre grad än män.

Ventilationen i en byggnad är avsedd för att föra bort förorenande ämnen i inomhus-
luften och har en central roll i att skapa en sund inomhusmiljö. Otillräcklig ventilation 
kan få återverkningar i form av såväl ohälsa som komfortproblem.

I en färsk rapport från WHO har man uppmärksammat risker för olika sjukdomar som 
cancer, immunfelssjukdomar och beteendestörningar till följd av hormonstörande 
ämnen som bl.a. kan finnas i hushållsprodukter och byggnads material1. Denna kunskap 
har öppnat ett nytt fält för forskning om inomhusmiljö och hälsa.



God luftkvalitet regleras av svensk lag
I Sverige har vi regler och lagar för hur byggnader ska utformas för att ge 
förutsättningar för en god luftkvalitet. Luften får inte innehålla föroreningar i en 
koncentration som medför negativa hälsoeffekter eller besvärande lukt. 

Samhällets krav på inomhusmiljön styrs främst av Miljöbalken, Arbetsmiljölagen 
samt Boverkets och Socialstyrelsens regler och rekommendationer. När människor 
klagar över inomhusluftens kvalitet, skall den som har ansvaret över fastigheten eller 
ansvarar för verksamhet i fastigheten överväga åtgärder. Det finns riktlinjer för vilka 
krav man skall ställa på ventilationen och det är väl känt att fuktskador måste saneras 
snabbt och effektivt om man skall förhindra ohälsa bland brukarna av fastigheten.

Enligt Miljöbalken har fastighets ägaren ansvar för att visa att boendemiljön 
är hälsosam. Om boende anser att bostadsrättsföreningen, hyresvärden 
eller fastighetsägaren inte utreder eller åtgärdar uppkomna problem med 
inomhusmiljön, kan man idag göra anmälan om störning till kommunens miljö- och 
hälsoskyddskontor. Kommunen kan ställa krav på åtgärder om uppkomna problem 
utgör en risk för de boendes hälsa, för hälsan hos skolelever, för brukare av allmänna 
lokaler eller av lokaler för vård och omsorg. På arbetsplatser är det Arbetsmiljöverket, 
en statlig tillsynsmyndighet, som övervakar att anställda vistas i lokaler med god 
inomhusmiljö. 

Omfattning av problemen med bristande inomhusmiljö
Enligt Socialstyrelsens Miljöhälsorapport 2009, uppger 1,2 miljon människor i Sverige 
att de har symtom som de anser beror på inomhus miljön i bostaden, i skolan eller 
på arbetet. Personer med allergi anger oftare besvär relaterade till inomhusmiljön än 
personer utan allergi.

Enligt en undersökning från Boverket och Energimyndigheten hade 40 procent 
av skolorna fuktskador och en lika stor andel hade inte fått godkänt resultat i 
den obligatoriska ventilationskontrollen2.  Vidare visar Boverkets rikstäckande 
undersökning BETSI3, att 36 procent av samtliga undersökta byggnader -förskolor och 
skolor inte inräknade - har fukt- och mögelskador som kan ha en negativ påverkan på 
inomhusmiljön. 

Statistik från Arbetsmiljöverket4 visar att antalet anmälda arbetsskador på grund av 
brister i inomhusmiljön har ökat de senaste åren. Enligt undersökningen från Boverket 
och Energimyndigheten5 uppger 30 procent av skolpersonalen att de har problem 
med damm, smuts och instängd luft.



Bristande inomhusmiljö kostar samhället pengar
Det saknas tyvärr bra svenska studier av samhällskostnaden för hälsoproblem 
orsakade av dålig inomhusmiljö. Boverket har uppskattat att kostnaden för att 
åtgärda de fuktskador som kan påverka inomhusmiljön i våra enbostadshus uppgår 
till nästan 100 miljarder kronor 6. Att åtgärda alla identifierade skador och tillgodose 
underhållsbehovet beräknas kosta mellan 230 och 330 miljarder kronor. I den 
kostnaden ingår då även skador i skolor och förskolor samt bulleråtgärder2. 

Även i Finland uppskattas fukt- och mögelskador orsaka samhället miljardbelopp 
(euro). Enbart direkta sjukvårdskostnader till följd av fukt- och mögelproblem 
beräknas årligen uppgå till 200 miljoner euro7. I USA visar beräkningar att direkta 
och indirekta kostnader för astma/allergi och sjukahus-symtom orsakade av dålig 
inomhusmiljö flerfaldigt överstiger beräknade kostnader för att förebygga denna typ 
av ohälsa8.

Sammanfattningsvis uppgår de samhällsekonomiska kostnaderna för undermålig 
inomhusmiljö till flera miljarder kronor per år. I detta ingår då också kostnaderna för 
ett långsiktigt program för att åtgärda bristerna.



Vi når inte miljömålen med vidtagna åtgärder
På Miljömålsportalens hemsida kan man idag läsa att det inte är möjligt att nå miljö-
kvalitetsmålet God bebyggd miljö till år 2020 med i dag beslutade eller planerade 
styrmedel. Detta är oroande mot bakgrund av antalet drabbade personer i hus med 
fukt- och mögelskador. Befolkningens goda hälsa bör vara ett grundläggande mål för 
allt byggande. Andra viktiga mål som ekologisk hållbarhet, energieffektivitet och god 
social miljö måste förenas med detta mål. 

Det finns även en risk att energieffektiviseringen, som i sig är en stor utmaning för 
bygg- och fastighetsbranschen, kan äventyra luftkvaliteten inomhus eftersom ett 
enkelt sätt att spara energi är att minska ventilationen. Erfarenheten från 1970-talets 
energikris visar att energi besparande åtgärder och bristande byggnadsteknik kan 
leda till omfattande hälsoproblem för brukarna. Även moderna byggmetoder, t.ex. 
enstegstätade fasader, har visat sig kunna ge omfattande skador på husen med 
konsekvenser för inomhusmiljön. Lågenergihus/passivhus är en ny typ av byggnader 
som ofta kräver avancerad teknik för att fungera. Det är viktigt att noga bevaka hur de 
boende påverkas av inomhusmiljön i dessa hus. Det finns idag en oro över kommande 
klimatförändringar där den ändrade fukt belastningen kan innebära en ökad risk för 
fuktskador i hus. Ohälsa på grund av bristande inomhusmiljö, som delvis uppvisar 
sociala och könsrelaterade skillnader och oftare drabbar känsliga grupper, måste se 
som ett hot mot en hållbar utveckling. 



Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus
Sverige behöver en nationell paraplyorganisation som arbetar proaktivt för en 
god inomhus miljö och för hållbar utveckling. Det finns redan mycket etablerad 
kunskap och ett nationellt centrum kan samla och göra denna kunskap tillgänglig 
för de målgrupper som kan påverka inomhusmiljön. En viktig uppgift för ett 
kompetenscentrum är att utvärdera ny forskning och föra ut den på ett lättbegripligt 
och lättillgängligt sätt, liksom att kunna bemöta vilseledande information.  Ett 
kompetenscentrum för sunda hus skulle på ett kostnadseffektivt sätt bidra till att 
samhället uppnår miljömålet en God bebyggd miljö.

Vi vet inom vilka centrala områden som det behövs ökad kunskap och 
kunskapsspridning. Det är

• viktigt att man vid projektering och uppförande, likväl som vid reparationer och 
ombyggnad, har kunskap om hur en god inomhusmiljö skall säkerställas 

• viktigt att man vid förvaltning av byggnader har kunskap om hur en god 
inomhusmiljö skall säkerställas

• viktigt att byggnader med inomhusmiljöproblem undersöks av välutbildade 
utredare som arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet

• viktigt att sjukvården har kunskap om inomhusmiljöns betydelse för vissa typer 
av hälsoproblem, detta för att drabbade ska få rätt bemötande

• viktigt med en rättssäker medicinsk och teknisk handläggning av 
inomhusmiljöärenden - som också är likvärdig över hela landet

Kunskapssammanställning, informationsspridning och utbildning
De centrala aktiviteterna för ett nationellt kompetenscentrum för inomhusmiljö och 
hälsa bör vara Kunskapssammanställning, Informationsspridning och Utbildning. 

Dessa aktiviteter innefattar
• att skapa konsensus
• att ta fram råd
• att initiera forskning
• att informera genom hemsida, trycksaker och sociala medier
• att arrangera seminarier och workshops
• att ge grund- och fortbildning

Idag finns det - förutom föreskrifter och informationsbroschyrer från myndigheter 
- ett antal utbildningar att tillgå inom området inomhusmiljö och hälsa. Dessa utbild-
ningar arrangeras av olika aktörer runt om i landet och utbildningarnas omfattning 
och kvalitet är beroende på var man är verksam.  Det kan vara svårt att hitta relevant 
information om inomhusmiljö och hälsa. I moderna informationsmedia är det ofta 
svårt att avgöra varifrån informationen kommer och om den är pålitlig. Genom att 
bygga upp en kunskapsbank med expertgranskat innehåll skulle det vara möjligt att 
via olika informationskanaler nå ut med information till många olika målgrupper, 
oavsett var man bor och arbetar.



En interaktiv hemsida är en bra mötesplats för erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning 
och diskussion. Erfarenheter av hemsidan för det regionala kompetens centrumet 
KOMIN har bekräftat detta behov och gett erfarenheter som kan vara till stor nytta vid 
skapandet av en nationell mötesplats.

Med dagens teknik och med möjlighet till regional samverkan är det möjligt att 
erbjuda traditionell utbildning i en relativt stor utsträckning. Viss utbildning kan ges 
på distans, digital teknik erbjuder utbildning oberoende av tid och geografiskt avstånd. 
Utbildningsmodulerna bör utformas så att de erbjuder såväl grundläggande som 
fördjupade kunskaper inom de fält som den verksamme bör känna till.

Det är viktigt att den kunskap som förs ut är expertgranskad. För närvarande har 
metoder för utredning, bedömning och sanering av drabbade byggnader tyvärr blivit 
en marknad för mer eller mindre oseriösa aktörer, aktörer vars budskap snarare styrs 
av en affärsidé än av fakta baserade på forskning.

Genom nationell samordning säkerställs hög kvalitet till låg kostnad. Genom 
samverkan i ett kompetenscentrum möts också olika kompetenser och perspektiv 
vilket främjar områdets utveckling. Att skapa en tvärdisciplinär, vetenskaplig 
samverkan med tät koppling till övriga samhället kan dessutom leda till att innovativa 
produkter, tjänster och arbetsprocesser utvecklas. 

Målgrupper för utbildning
Det finns ett flertal yrkesgrupper i landet som är i behov av ökad kunskap om 
kopplingen inomhusmiljö och hälsa. Vi har definierat två prioriterade målgrupper 
för utbildning, nämligen kommunens miljöförvaltningar samt primärvården (vård 
och hälsocentraler och företagshälsovård). Dessa målgrupper anlitas primärt när det 
uppstår hälsoproblem kopplade till inomhusmiljön.

Merparten av den operativa tillsynen av hälsoskyddet sköts av de 290 kommunerna, 
men även av de 21 länsstyrelserna i landet. Eftersom kommunernas miljöförvalt-
ningar har den operativa tillsynen av hälsoskyddet är landets cirka 1600 miljö- 
och hälsoskydds inspektörer en viktig yrkesgrupp som ska verka för att boende, 
skolelever, förskolebarn, vårdtagare och brukare av allmänna lokaler inte ska 
drabbas av olägenhet eller ohälsa orsakad av inomhusmiljön. Därför är det av största 
vikt att landets miljö- och hälsoskyddsinspektörer har god kompetens för att i sitt 
tillsynsarbete, rättssäkert och med stöd av Miljöbalken, kunna bedöma och förebygga 
risker för människors hälsa. En inspektör bör ha kunskaper som spänner över juridik, 
byggnadsteknik och riskkonstruk tioner, ventilation och andra kända faktorer som 
påverkar luftkvaliteten. Inspektören bör även kunna bedöma vilka krav som kan 
ställas på en inomhusmiljö utredning. Byggnader med problem finns i varje kommun 
och tillgång till fortbildning är viktig, oavsett var man verkar i landet.

Människor som blir sjuka av inomhusmiljön söker vanligtvis hjälp vid vårdcentralen 
i sitt närområde, alternativt hos företagshälsovården.  Tyvärr visar erfarenheten 



att de drabbade inte alltid får rätt omhändertagande. En central uppgift för 
sjukvården är att undersöka alternativa förklaringar till en patients symtom. Vid så 
kallade medicinskt oförklarade tillstånd såsom sjukahus-syndromet, finns det en 
risk att personer inte tas på allvar och att man ger råd till patienten utifrån egna 
före ställningar som inte har stöd i evidens. En person som inte tas på allvar och 
därmed inte får råd om hur man undviker skadlig inverkan kan i värsta fall utveckla 
kronisk sjukdom. Detta innebär ett onödigt person ligt lidande och fördyrade 
samhällskostnader Läkare och sjuksköterskor behöver därför uppdaterade kunskaper 
om hur dålig luftkvalitet kan påverka hälsa och livskvalitet.

Vi anser att det dessutom är viktigt att rikta insatser mot dem som direkt eller 
indirekt kan förebygga uppkomst av sådana byggnadsfel som leder till ohälsa. 
Målgrupper för detta förebyggande arbete spänner över hela byggprocessen - från 
beställning och projektering till förvaltning av den färdiga byggnaden.



Organisation och finansiering
Ett kompetenscentrum bör vara knutet till ett lärosäte i Sverige för att bli trovärdigt 
som informations - och utbildnings centrum. Ansvaret för centrets planering, 
kontroll och styrning av resurser och sakinnehåll bör ligga hos en lednings  grupp 
med bl.a. representant för finansiären, verksamhetsledare, sakkunniga och anställda 
vid centret. Organisationen bör innehålla anställd administratör och informatör, 
verksamhetsledare med ämneskompetens, referensgrupp bestående av personer 
med olika typer av erfarenheter och kunskap om byggnader och hälsofrågor samt 
en resursgrupp av experter som kan anlitas för kunskapssammanställning och 
utbildning.

Ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för folkhälsa och hållbar utveckling 
är en nationell angelägenhet. Verksamheten bör komma hela landet till gagn och 
ske i samverkan med berörda svenska myndigheter. Därför bör ett centrum för 
inomhusmiljö och hälsa finansieras av offentliga, långsiktiga medel.

Startfasen av centret kan finansieras i projektform och lämpligen omfatta en 
femårsperiod med möjlighet till utvärdering. Under projekttidens gång bör målet 
vara att driftskostnader av kompetenscentret skall föras över från projektfinansiär 
till lämplig finansiär med ett övergripande strategiskt ansvar. Samverkan med en 
kommande Folkhälsomyndighet bör utredas under projekttiden.
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Sammanfattning
Människor i Sverige tillbringar i genomsnitt minst 90 procent av sin tid inomhus. Mot 
den bakgrunden är det inte överraskande att människors hälsa i hög grad påverkas 
av kvaliteten på inomhusluften. Enligt Socialstyrelsens nationella miljöhälsoenkät 
uppger 1,2 miljoner vuxna att de har olika besvär och symtom som de relaterar till 
inomhusmiljön i bostaden, skolan eller på arbetet. Det handlar om allt från astma och 
irriterade slemhinnor till huvudvärk och trötthet.

Nationella kartläggningar belyser vikten av att samhället bör reagera: Antalet 
anmälda arbetsskador på grund av brister i inomhusmiljön har ökat de senaste åren 
enligt Arbetsmiljöverket och enligt en studie av Boverket och Energimyndigheten 
upplever en tredjedel av personalen på landets skolor – Sveriges största arbetsplats – 
att de har problem med damm, smuts och dålig luft. En rikstäckande undersökning 
från Boverket har visat att tre av tio svenska småhus och flerbostadshus har fukt- och 
mögelskador som påverkar inomhusmiljön. Boverket har beräknat att det skulle 
kosta närmare 100 miljarder kronor att åtgärda fuktskadorna i våra småhus och 
menar att omfattningen av hälsoproblem relaterade till inomhusmiljön är så stora att 
det blir mycket svårt att uppnå det miljömål som syftar till att byggnader och deras 
egenskaper inte ska påverka hälsan negativt år 2020.

Vi som utarbetat denna folder föreslår att regeringen inrättar 
ett nationellt kompetenscentrum som arbetar proaktivt för 
en god inomhusmiljö och för hållbar utveckling.

Ett sådant centrum bör bland annat:
Samordna kunskap
Det finns redan kunskap, till exempel om hur man bygger fuktsäkert och hur 
man utreder och sanerar fastigheter. Men kunskapen är spridd på olika håll.  
Kompetenscentret bör samordna känd kunskap och bygga upp en kunskapsbank.

Sprida information och utbilda
Nyckelpersoner måste få tillgång till användbar kunskap på ett lättillgängligt sätt. 

Initiera ny forskning
Vi vet att bristfällig ventilation och fukt- och mögelskador ökar risken för symtom 
i luftvägarna och på huden samt kan förvärra symtomen hos redan allergiska 
personer. Samtidigt saknar vi viktiga pusselbitar för förståelsen av den komplexa 
interaktionen mellan individ och miljö. Det behövs därför mer forskning. 


