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Samband mellan dålig luft och

produktivitet och inlärning

Vilka samband känner vi till?

Vad kostar produktivitetsförlusten?



Källa: Arbetsmiljöverket

En undersökning visar att dålig ventilation
sänker prestationsförmågan med upp till 15%. 

Det gör att en anställd som tjänar 30 000 kr per månad 
bara presterar för 25 500 kr*.

*Beräknat enligt följande: En anställd har en lön på 30 000 kr/mån. En 
prestationssänkning med 15 % innebär att han/hon bara jobbar för 25 500 kr
så att företaget bara får ut 85 % av de satsade resurserna. Man får också

ett inkomstbortfall på grund av den minskade produktiviteten. 

Produktivitet



Forskare har visat att fruktpackare jobbar långsammare
när luften är förorenad. 

Forskarna har även undersökt arbete i call center, och 
funnit att personalen är 6 % mer produktiv under dagar 
med låga halter luftföroreningar än under dagar med 
mycket föroreningar.

Källa: Professor Chang och hans kollegor vid University of Southern California

Produktivitet



Källa: Piers MacNaughton 1,*, James Pegues 2, Usha Satish 3, Suresh Santanam 4, John 
Spengler 1 and Joseph Allen 1; 
Economic, Environmental and Health Implications of Enhanced Ventilation in Office Buildings, Published: 18 November 2015 

Forskare i USA har undersökt hur ökade luftflöden
påverkar energianvändning och produktivitet 

Slutsats: Om man fördubblar uteluftsflödet från 9,5 l/s person
till 19 l/s person så stiger produktiviteten med 8%

Det motsvarar en ökad förtjänst på hela  6500 USD/år anställd.

Den ökade energianvändningen kan kompenseras med bättre 
värmeåtervinning.

Produktivitet



Prof. David Peter Wyon, 

Samband mellan luftflöde och prestation.



 Studenter i klassrum som uppfyller kravet på luftflödet (6 l / s person)

hade bättre provresultat i matematik.

 Mätresultaten visade att luftflödet var otillräcklig i 58% av klassrummen.

 I mätningarna var ventilationen inte tillräcklig i ett enda klassrum med

självdragsventilation eller endast mekanisk frånluftsventilation.

 För att säkerställa att ventilationen klarar kraven, menar denna studie

att det krävs mekanisk ventilation med både tilluft och frånluft.

Den dåliga inomhusluftkvaliteten i skolorna försämrar
Lärandemål och ökar frånvaron

Källa: 
• Toyinbo O et al., Building characteristics, indoor environmental quality, and mathematics achievement in Finnish elementary schools, Build Environ, 104, 114-121, 2016. 
• Toyinbo O et al., Modeling associations between principals’ reported indoor environmental quality and students’ self-reported respiratory health outcomes using

GLMM and ZIP models,Int. J. Environ. Res. Public Health, 13(4), 385, 2016. 
• Turunen M eMätresultaten visade att ventilationen var otillräcklig i 58% av klassrummen.
• t al. Indoor environmental quality in school buildings, and the health and wellbeing of students, Int. J. Hyg. Envir. Heal., 217, 733–739, 2014.
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Sverige idag :  (skolor, kontor)

 7 l/s person + 0,35 l/s m2

(Överklagningsärende , AV, 

35/95, 18/97, 10/01, 12/02)

 Luftflödet i svenska skolor?

 IVL:s rapport (Svenska

Miljöinstitutet 2014)

”Åtgärder för att förbättra 

tilluftens kvalitet på kontor”

25 l/s person

USA :

Finland : enorm databas

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg


Forskning som publicerades 

1936, Yaglou (USA) 

(luftflöden ; luktintensitet). 

Forskningen visade att 

luftbehovet för barn är 20-

30 % större än för vuxna

Äldre forskning

18 l/s person

8,6 l/s person





Samband mellan temperatur och prestation.

Prof. David Peter Wyon, 



Högre CO2-halt ökar sjukfrånvaron 

Hög CO2-halt under kort tid sänker

uppmärksamhet och ökar frånvaro med 10-20%

Studie av 22 skolor i Washington och Idaho, USA

• 45% av klassrummen hade CO2-halter > 1000 ppm under kortare tid.

• Dessa hade lägre daglig uppmärksamhet hos studenter och en ökad frånvaro med 10-20%.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg


Källa: Peter Strøm-Tejsen och kollegor 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ina.12254/full

 Experiment som visar att luften i sovrummet avgör hur vi sover och ur vi mår och
presterar dagen efter. Studenter fick sova med respektive utan ventilation.

 Styrde koldioxidhalten i sovrummen, mätte sömnkvaliteten och
testade deras logiska förmåga dagen efter.

 Resultat

Det visades sig att när luftkvaliteten i sovrummet förbättrades:

• Sömnkvaliteten blev förbättrad.

•Studenterna var nästa dag, mindre sömniga och mer koncentrerade.

•Testresultatet för logiskt tänkande förbättrades. 

Forskare vid Danmarks Tekniska Universitet



Rapport
 Överraskande nog verkar koldioxidhalten också

ha en direkt inverkan på den kognitiva förmågan.

 Försöksuppgifterna täckte ett spektrum av kognitiva förmågor,

däribland krishantering, informationshantering och

strategiskt tänkande.

 Försökspersoner presterade upp till dubbelt så bra 

med 20 l/s person uteluftflöde jämfört med 10 l/s person

Källa: Harvard studie 2015-10-26

http://ehp.niehs.nih.gov/wp-content/uploads/advpub/2015/10/ehp.1510037.acco.pdf

http://ehp.niehs.nih.gov/wp-content/uploads/advpub/2015/10/ehp.1510037.acco.pdf


Energismart renovering
 Minimikrav på luftflöden?

 Acceptera för höga lufttemperaturer?

 Riktvärde på 1000 ppm?

 Luftkvalitet!

Om vi i Sverige ska kunna hävda oss i den globala    

konkurrensen är det självklart att vi ska andas

den bästa luften på våra arbetsplatser och i våra skolor.
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Lägsta pris

Lägsta kostnad

UpphandlingEnergismart  
som också är bäst produktivitetsmässigt


