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Projektrapport Inomhusmiljö; utbildning 
 

 

Syfte och mål 
Miljösamverkan Skåne drev 2016 ett projekt om inomhusmiljö. Enligt projektbeställningen från 

Miljösamverkans styrgrupp skulle ett utbildningstillfälle arrangeras.  

Syftet med utbildningen var ökad kunskap hos inspektörerna om bedömningar av inomhusmiljö, så 

att relevanta krav kan ställas i tillsynen. Fokus under två utbildningsdagar skulle vara ventilation och 

fukt, föreläsningar om teknik skulle blandas med föreläsningar och diskussioner om juridik.  

För att utbildningen inte skulle starta på grundnivå var ett av målen att de inspektörer som deltog 

skulle ha minst ett års erfarenhet av att handlägga ärenden som berör inomhusmiljö. Andra mål var 

att andelen miljökontor som deltog skulle vara 70 % (19/27 miljöförvaltningar/miljöförbund) och 

utbildningen skulle få ett medelbetyg på 4 på en skala 1-5 efter utvärderingen. De långsiktiga 

effekterna ska vara att bidra till likvärdig, effektiv och rättssäker tillsyn samt att inspektörerna ska 

känna sig säkra i sin yrkesroll.  

Deltagare i projektarbetsgruppen:  

Jessica Malm  Staffanstorps kommun 

Fredrik Martinsson Lunds kommun 

Elin Ulander  Kommunförbundet Skåne 

Genomförande 
Projektarbetsgruppen träffades första gången i februari 2016 för uppstartsmöte. Därefter har 

gruppen haft fem arbetsmöten, ett antal Skypemöten samt behandlat mycket via tät 

mailkonversation.  Projektarbetsgruppen tog tillsammans fram utbildningens innehåll och 

kontaktade aktuella föreläsare, se bilaga 1 Program utbildning 2 dagar. 

Projektarbetsgruppen planerade att genomföra telefonintervjuer med nio deltagare efter sista 
utbildningsdagen, se bilaga 2 Utvärderingsfrågor till telefonintervjuerna. Övriga deltagare skulle få en 
enkät för utvärdering.  
 
De föreläsare som bokades var: 

Per-Eric Hjelmer, miljö-och hälsoskyddsinspektör och expert på inomhusmiljö på miljöförvaltningen 

Stockholms stad 

Andrea Hjärne Dalhammar, stadsjurist på miljöförvaltningen Malmö stad 

Emilie Stroh, med. Dr, miljöhygieniker, Arbets- och miljömedicin Region Skåne 

Håkan Nilsson, Anticimex 
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Ett par veckor innan utbildningen var dessvärre Andrea Hjärne Dalhammar tvungen att hoppa av. 

Projektarbetsgruppen beslutade då att korta ner utbildningen till en dag, alternativet var att helt 

ställa in den. Alla anmälda deltagare informerades om förändringen i programmet och de fick 

möjlighet att avboka utbildningen, dock var det ingen som avanmälde sig. 

Föreläsarnas material skickades ut efter utbildningen. 

Resultat 
Utbildningsdagen genomfördes den 29 september på Åkersberg i Höör, se bilaga 3 Program 

utbildning 1 dag. Utbildningen inleddes med Emilie Strohs föreläsning om hälsoeffekter, och resten 

av dagen ägnades åt Per-Eric Hjelmers föreläsningar om ventilation och fukt. Håkan Nilsson bokades 

av eftersom tiden inte räckte till fler föreläsningar.  

Sammanlagt deltog 53 personer inklusive projektarbetsgruppen men exklusive föreläsarna på 

utbildningsdagen. Av Skånes miljöförvaltningar/miljöförbund deltog 70 % (20/27 stycken).    

Projektarbetsgruppen genomförde inte de planerade telefonintervjuerna i utvärderingen, men 35 

deltagare svarade på utvärderingsenkäten. Av dessa hade 71 % (25 personer) mer än ett års 

erfarenhet av att handlägga ärenden som berör inomhusmiljö, fig 1. 

Fig 1 Deltagarnas erfarenhet av att handlägga ärenden om inomhusmiljö 
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På frågan Vilket betyg ger du utbildningsdagen i sin helhet på en skala 1-5, där 5 är bäst? svarade 48 

% (17 personer) 5 och 43 % (15 personer) svarade 4, fig 2 

Fig 2 Deltagarnas betyg på utbildningen i sin helhet 

På frågan Vad tyckte du om föreläsningen om hälsoeffekter? svarade 77 % (27 personer) utmärkt och 

22,9 % (8 personer) svarade bra, ingen svarade mindre bra eller dåligt, fig 3. 

Fig 3 Vad tyckte du om föreläsningen om hälsoeffekter 
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På frågan Vad tyckte du om föreläsningen om ventilation? svarade 48,6 % (17 personer) utmärkt och 

45,7 % (16 personer) svarade bra och 5,7 % (2 personer) svarade mindre bra, ingen svarade dåligt,     

fig 4. 

Fig 4 Vad tyckte du om föreläsningen om ventilation 

På frågan Vad tyckte du om föreläsningen om fukt? svarade 40 % (14 personer) utmärkt och 48,6 % 

(17 personer) svarade bra och 11,4 % (4 personer) svarade mindre bra, ingen svarade dåligt, fig 5.  

Fig 5 Vad tyckte du om föreläsningen om fukt 

Diskussion 
Projektarbetsgruppen upplevde det som mycket tråkigt att utbildningen inte kunde genomföras som 

planerat eftersom det var höga förväntningar på det spännande upplägget med en blandning av 

teknik, juridik och gruppdiskussioner om olika fall. I och med att utbildningen komprimerades till en 

dag upplevdes den som mycket kompakt och på gränsen till att vara ”korvstoppning”.  

Det är ovanligt att bokade föreläsare tvingas hoppa av men det kan naturligtvis inträffa av olika 

anledningar. Ett problem om utbildningar ställs in med kort varsel är att det kan leda till höga 

avbokningskostnader för mat och lokal. Vi det här tillfället kunde vi slippa avbokningskostnader (cirka 

28 000 kronor exkl. moms/dag) eftersom vi bokat en konferensanläggning med vilken 

Kommunförbundet Skåne har avtal.  
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Ett av målen med utbildningen var att deltagarnas erfarenhet av att handlägga ärenden om 

inomhusmiljö skulle vara längre än ett år. Detta sattes upp som mål för att utbildningen inte skulle 

börja på grundnivå utan kunna vara mer avancerad. Målet uppnåddes, men det hade varit mer 

väsentligt med erfarenheten om utbildningen hade haft sitt ursprungliga upplägg. 

Det var enligt utvärderingen mycket uppskattat att Emilie Stroh, Arbets- och miljömedicin, föreläste 

och delgav information på vetenskaplig grund. Inspektörerna upplevde att de fick ny och aktuell 

information och de vill gärna att Arbets- och miljömedicin deltar vid fler utbildningar. 

Per-Eric Hjelmer fick en svår uppgift eftersom han själv skulle föreläsa i fem timmar, vilket inte var 

enligt den ursprungliga planen. Han delgav mycket användbar och praktisk information, 

inspektörerna upplevde det som positivt att han jobbar på miljöförvaltning. En del av det han lärde 

ut kan vara svårt att applicera i mindre kommuner till exempel för att kommunerna inte har alla 

mätinstrument. Det hade varit bra att få mer förslag på hur man kan jobba i mindre kommuner, utan 

speciella instrument. Enligt utvärderingen tyckte någon att det var för mycket teknik, det var dock 

enligt projektarbetsgruppens beställning.  

Vid utbildningar är det alltid önskvärt om föreläsarnas material kan skickas ut till inspektörerna i 

förväg, så att deltagarna kan ta med åhörarkopior att anteckna på. Tyvärr är sällan föreläsarna 

färdiga med sitt material i så god tid att det går att skicka innan föreläsningen, vilket är svårt för 

projektarbetsgruppen att påverka.  

Vid planeringen av utbildningen var projektarbetsgruppen i kontakt med fler föreläsare som skulle 

kunna vara intressanta att anlita. Det borde finnas goda möjligheter för Miljösamverkan Skåne att 

arrangera ytterligare en utbildning om inomhusmiljö vilken inkluderar juridiken men som även har 

andra perspektiv.  

 

Bilagor 
1. Program, utbildning 2 dagar 
2. Utvärderingsfrågor till telefonintervjuerna 
3. Program, utbildning 1 dag 
4. Sammanställning av enkätutvärderingen. 

 
 

 

 

 


