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Sammanfattning  

På uppdrag av Naturvårdsverket har avdelningen för Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet 

tillsammans med Institutionen för Ergonomi och Aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola utfört en 

studie i Skåne vilken som syftar till att ta reda på skillnaden, när det kommer till faktisk inandad dos av 

luftföroreningar, mellan barn som växer upp i större städer (Malmö) och barn som växer upp i 

medelstora/mindre och landsbygdsnära orter.  
 
Resultaten tyder på att det finns påtagliga skillnader för de barn som växer upp i stora städer jämfört 

med barn som växer upp i medelstora/mindre orter när det kommer till tid spenderad utomhus på 

förskolans gård samt deras exponering för luftföroreningar och den inandade dosen av dessa.  

Barnen på de trafikexponerade förskolorna i Malmö var ute betydligt kortare tid men andades in en 

dubbelt så hög dos av partiklar/minut jämfört med barnen på förskolorna i de mindre och 

landsbygdsnära orterna. Tre av förskolorna i Malmö överskrider också WHO:s gränsvärden för 

kvävedioxid (årsmedel) under sina respektive mätveckor. 

 

Studien visar också att urbana mätstationer och gaturumsmätningar kan både över- och underskatta 

uppmätta halter på barnens förskolegårdar vilket är viktigt att ha i åtanke vid planering av barns 

utemiljöer i större städer samt belyser behovet av att inte enbart förlita sig på generella mätningar och 

modelleringar. 
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Barns utemiljöer och luftkvalitet 

Barn utgör en särskilt känslig grupp när det kommer till exponering för 
luftföroreningar och deras personliga exponering kan skilja sig betydligt från vuxnas1. 
Naturvårdsverket skriver i sin rapport ”Frisk Luft” att Barn och unga är särskilt känsliga 
för verkningarna av luftföroreningar, och det finns därför behov av att särskilt förbättra luftkvaliteten 
i utemiljöer där barn vistas2 .  
 
WHO räknar med att 93 procent av jordens barn under 15 år andas in hälsoskadliga 
halter av luftföroreningar – varje dag. För barn under fem år är akut nedre 
luftvägsinfektion, orsakad av luftföroreningar, en av de fem vanligaste dödsorsakerna 
globalt och den allra vanligaste dödsorsaken i låginkomstländer på den afrikanska 
kontinenten. Även i Sverige bedömer Folkhälsomyndigheten att dagens exponering 
för luftföroreningar gör att flera hundra ungdomar per årskull växer upp med påtagligt 
nedsatt lungfunktion3. 
 
Det finns flera anledningar till att barn är särskilt känsliga för luftföroreningar. De 
andas mer luft per kilo kroppsmassa än vuxna, speciellt vid lek och fysisk aktivitet, och 
tillbringar också mer tid utomhus vid tidpunkter på dygnet då halterna av 
luftföroreningar tenderar att vara som högst. Barns barriär- och immunsystem är inte 
färdigutvecklade och inte heller deras lungor eller luftvägar, vilket gör att skador som 
orsakas på dessa under uppväxten riskerar att medföra permanent nedsatt 
lungfunktion. Exponering i barndomen medför också att latenta sjukdomsförlopp har 
längre tid på sig att manifesteras och orsaka allvarliga hälsoeffekter senare i livet. 
Sammanfattningsvis visar den samlade forskningen att barn som växer upp i områden 
med höga halter av luftföroreningar har ökad risk för luftvägsinfektioner, astma, och 
nedsatt lungfunktion. Detta innebär att luftföroreningar är ett påtagligt globalt 
folkhälsoproblem som måste tas på största allvar, speciellt då aktuell forskning inte har 
kunnat påvisa någon tröskelnivå under vilken halten av luftföroreningar inte ger några 

 
1 WHO, WHO global air quality guidelines. Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur 

dioxide and carbon monoxide, Geneva: World Health Organization; 2021. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO 
2 Naturvårdsverket, Frisk luft – underlagsrapport till den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2019, Rapport 

6861, Januar 2019 
3 Folkhälsomyndigheten, Miljöhälsorapport 2021 – Barns miljörelaterade hälsa, Artikelnummer 20010, 22 Februari 

2021. 
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hälsoeffekter. Detta har också medfört att WHO 2021 uppdaterade och skärpte sina 
tidigare riktvärden för, bland annat, kvävedioxid (NO2) och partiklar i fraktionerna 
PM2,5 och PM10.4 

 
Vid exponering för luftföroreningar är den mest kritiska dosen den som riskerar att 
hamna i luftvägarna och lungan. För att kunna beräkna denna så korrekt som möjligt 
krävs kunskaper om: 

1. Halten av luftföroreningar som individen exponeras för (koncentration och 
exponeringstid). 

2. Ventilation av lungan; beräknat som minutvolym/minutventilation. Det vill säga 
den volym luft som cirkulerar genom lungan per minut (L/min). Minutvolymen 
beror på andningsfrekvensen (andetag/min) samt den mängd luft man andas in 
eller ut vid varje andetag (tidalvolym). Tidalvolymen kan variera med flera liter 
mellan olika individer, beroende på fysisk aktivitet, personens vikt, ålder och 
kön. 

3. Den deponerade fraktionen av inandade partiklar.  
 

Att beräkna den dos som når lungan hos barn är inte helt enkelt. Bland annat finns en 
stor osäkerhet kring vilka halter av luftföroreningar som barnet faktiskt vistas i och 
därmed exponeras för. Även om luftföroreningar mäts regelbundet i stora och 
medelstora städer görs detta oftast som urban bakgrund, dvs. på en centralt belägen 
mätpunkt i taknivå och/eller vid en av de större trafikerade gatorna i städerna. Dessa 
mätningar medelvärdesbildas sedan på år, dygn och timma för att avgöra hur 
luftföroreningsläget förhåller sig i relation till miljökvalitetsnormer och miljömål. 
Dessa medelvärden för centrala platser i städerna är bra indikatorer för halterna 
generellt i staden men är däremot inte alltid representativa för lokala halter på till 
exempel förskolegårdar. Den tid på dygnet då de flesta yngre barn är ute under 
vardagar är mellan 07.00 -17.00, då de befinner sig på förskolan, och det är även under 
denna tid som vi har som mest trafikgenererade luftföroreningar i våra städer. Att 
basera bedömningar av barnens exponering för luftföroreningar på 
medelvärdesbildningar av halter på vissa centralt belägna platser skulle kunna riskera 
att ge en felaktig bild av vilka halter barnen blir exponerade för. 
 

 
4 WHO, WHO global air quality guidelines. Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur 

dioxide  and carbon monoxide, Geneva: World Health Organization; 2021. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO 
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Då fler och fler barn lever i stadsmiljöer och då städerna succesivt förtätas blir 
stadsbarns tillgång till utemiljöer alltmer begränsad till förskolans utemiljö vilken, på 
grund av ökande trafikvolymer i städerna, får allt sämre luftkvalité. Naturvårdsverket 
slår i sin rapport ”Frisk Luft” fast att områden med upprepade höga halter av 
luftföroreningar är direkt olämpliga för förskolor, idrottsplatser, lekplatser och skolor 
men att det saknas specifika lagkrav på att barns utemiljöer ska planeras så att luften är 
så hälsosam som möjlig5. Dessvärre saknas det kunskap om vilka halter barn 
exponeras för idag och vad det innebär för barn att växa upp i en stadsmiljö jämfört 
med i en mindre ort när det kommer till exponering för luftföroreningar. De studier 
som finns på detta område bygger på hypoteser, antaganden och modelleringar men är 
sällan verifierade av faktiska mätningar. 
 
En annan osäkerhet är skattningarna kring hur mycket luft, och därmed omgivande 
luftföroreningar, som faktiskt cirkulerar genom barnens luftvägar. Att beräkna korrekt 
ventilation för barn är problematiskt. Minutvolym (ventilationen av lungan) mäts 
oftast med spirometri, under kontrollerade former i ett labb genom att man andas i ett 
munstycke eller andningsmask. Dessa mätningar ligger sedan till grund för 
exponeringsskattningar i form av generaliserade tabelldata över minutvolym över 
dagen för en grupp individer – oftast vuxna, vilket inte speglar barns faktiska 
ventilation i deras miljö och under fria aktiviteter.  
 
Barns ventilation skiljer sig från vuxnas då barn generellt sett har högre minutvolym 
(per kilo kroppsmassa) vid vila (förklarat av en högre vilometabolism). Skillnaden 
mellan barn och vuxna blir ännu mer uttalad om man tar hänsyn till barns, emellanåt, 
högre fysiska aktivitet, speciellt utomhus, vilket ökar deras minutvolym ytterligare. För 
att få bättre förståelse av barns faktiska aktivitetsnivå, och därmed lungans ventilation, 
har ett fåtal forskargrupper använt sig av exempelvis pulsmätare och accelerometrar, 
varvid det sistnämnda har visat hög korrelation med den volymluft som cirkulerar 
genom barnens lungor6.  

 
5 Naturvårdsverket, Frisk luft – underlagsrapport till den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2019, Rapport 

6861, Januar 2019 
6 Junko Kawahara , Shigeho Tanaka , Chiaki Tanaka , Yuki Hikihara , Yasunobu 

Aoki & Junzo Yonemoto (2011) Estimation of the Respiratory Ventilation Rate of Preschool 

Children in Daily Life Using Accelerometers, Journal of the Air & Waste Management Association, 

61:1, 46-54, DOI: 10.3155/1047-3289.61.1.46 
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Studieupplägg 

Studien syftar till att ta reda på skillnaden, när det kommer till faktisk inandad dos av 
luftföroreningar, mellan barn som växer upp i större städer och barn som växer upp i 
medelstora/mindre och landsbygdsnära orter.  
 
Genom mätningar av luftföroreningshalter på skånska barns förskolegårdar i både 
trafikerade stadsmiljöer och i mindre trafikerade miljöer, samt mätningar av barnens 
aktivitetsnivåer och vistelsetid utomhus har vi uppskattat dosen av den faktiska mängd 
luftföroreningar som barnen andas in. Vi har också tittat på hur barnens faktiska 
exponering förhåller sig i jämförelse med medelvärdesbildningar för förskolan (baserat 
på tidsupplöst uppskattning av deras minutvolym i förhållande till tidsupplösta 
mätningar av omgivande halter av luftföroreningar). 
 
Tio förskolor i Skåne valdes ut till studien, varav fem låg vid starkt trafikerade miljöer i 
Malmö och de återstående fem låg i mindre trafikerade miljöer (mellan 20 – 100 km 
från Malmö). Tre av dessa låg i lantliga miljöer (utkanten av Dalby, Södra Sandby samt 
Hammenhög), en låg i ett ytterområde av Lund (medelstor stad) och en i närheten av 
en större, och emellanåt starkt trafikerad, väg i Staffanstorp (mindre ort). Nio av 
förskolorna låg i västra Skåne och en förskola (Hammenhög) låg i sydöstra Skåne 
(figur 1). Bortsett från förskolornas läge så skiljde sig dessa åt även i fråga om storlek 
och kvalitet på förskolegården (till exempel vegetation, kupering och fast 
lekutrustning) samt i fråga om antal barn på förskolan och i barngrupperna. 
 
Studien är granskad och godkänd av svenska Etikprövningsmyndigheten (dnr 2019-
01031). 
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Figur 1: Översikt över tätorter och förskolor vilka ingick i studien.
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Studiepopulation 
Vid varje förskola tillfrågades vårdnadshavarna till barn mellan tre och fem år om 
dessa ville delta i studien genom att en informationslapp med tillhörande 
samtyckesblankett delades ut till dem (se bilaga 1). I blanketten fick de även fylla i 
uppgifter om sitt barns längd, vikt och preliminära vistelsetider på förskolan. 
 
De barn vars föräldrar gav skriftligt samtyckte till deltagande i studien fick sedan 
hjälp av förskolepersonalen att fästa en accelerometer kring midjan när de kom till 
förskolan varje morgon under en veckas tid (måndag – fredag). Accelerometern 
hade barnet sedan på sig under den tid hen tillbringade på förskolan. Personalen 
ombads också föra loggbok över vilka tider barnen som ingick i studien spenderade 
inomhus respektive utomhus (sammanställning presenterat i tabell 1).  
 
Vid en förskola i Malmö (Stockrosen) saknades helt samtycke från föräldrarna till 
att barnen skulle delta varför det saknas accelerometerdata från barnen vid denna 
förskola. Deltagarfrekvensen för övriga förskolor låg på 38 % och deltagande barn 
fördelade sig jämt mellan förskolorna i Malmö (50 %) och förskolorna utanför (50 
%) men varierade stort mellan de olika förskolorna (tabell 1). 
 
Totalt deltog 163 barn i studien varav 150 levererade användbara 
accelerometerdata. Enbart data från barn vilka hade på sig accelerometern i två 
dagar eller mer användes för analys. Detta resulterade i att det totalt ingår data från 
136 barn i analyserna. Fördelningen mellan flickor och pojkar var jämn i 
studiepopulationen (49 % flickor respektive 51 % pojkar) men varierade mellan 
förskolorna (tabell 1).  
 
Medelåldern för barnen (± 1 standardavvikelse) låg på 4,5 ± 0,8 år och deras 
genomsnittliga vikt och längd låg på 17,8 ± 2,8 kg och 106,6 ± 7,9 cm. 
Motsvarande ett genomsnittlig BMI på 15,6 ± 1,4. 
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Tabell 1: Antal deltagare vid respektive förskola (uppdelat på kön) samt genomsnittlig tid 
barnen hade på sig accelerometrarna (uppdelat på inomhustid och utomhustid) samt total 
utevistelsetid för barnen på förskolan under mätveckan. Data från 136 barn, varav 67 flickor 
inkluderades i analyserna. 

Förskola 

Antal 
deltagande 

barn 
[flickor] 

Tid med 
accelerometrar 

(dagar) 

Accelerometertid  
i minuter 

(medel/dag) 

Total 
vistelsetid 
utomhus 

(% av total 
tid vid 

förskolan) Inomhus Utomhus 
Dalby 15 [9] 4,2 163 262 61 
Södra Sandby 11 [7] 3,7 202 223 54 
Hammenhög 11 [7] 3,2 203 163 43 
Staffanstorp 19 [10] 3,8 187 258 58 
Lund 12 [4] 4,1 256 107 28-39a 
Malmö 
Mariehage 25 [10] 3,9 240 240 46 

Malmö 
Södervärn 26 [12] 4,4 288 69 19 

Malmö 
Droppen 3 [1] 4,3 271 93 25 

Malmö 
Södra sommarstadens 
förskola 

14 [7] 3,3 281 156 35 

Medel - 3,9 ± 1.0 234 ± 66 181 ± 87 41 ± 17 
a För denna förskola började dagen med vistelsetid utomhus. Barnen satte på sig accelerometrarna först när de 
gick in. Den lägre siffran i intervallet motsvarar samtliga barn i studien som var vid förskolan från det att de gick in 
från denna utevistelse (9:00) och det högre värdet motsvarar den vistelsetiden för de barn som befann sig på 
förskolan när denna öppnade (en timme tidigare; 08:00).  

 
Mätningar 
Mätningarna genomfördes under en vecka och skedde parallellt vid en förskola i 
Malmö och en förskola utanför Malmö. Detta för att minimera skillnader som 
potentiellt introduceras av variation i de regionala bakgrundsnivåerna av partiklar, 
vilka påverkar förskolor både i och utanför Malmö. För fyra av förskolorna skedde 
mätningarna under våren 2019 och för resterande sex under hösten 2019 (tabell 2). 
Mätningarna av luftföroreningshalterna på förskolegården påbörjades fredag 
eftermiddag veckan innan mätningarna av barnens aktivitetsnivå (accelerometerdata) 
för att få mätdata redan vid lämningen av barnen på förskolan på måndag morgon 
den aktuella mätveckan. Den mätdata som analyserats och använts i studien är 
däremot enbart data från aktuell mätvecka - då barnen var på förskolan. 
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Tabell 2: Förskolans lokalisering samt namn och mätvecka för insamling av 
accelerometerdata (måndag - fredag) samt datum för när luftföroreningshalter mättes på 
förskolegården 
Förskolans lokalisering  
(förskolans namn) 

Mätvecka  
Datum (start-stop): DD/MM- DD/MM ÅÅ) 

Dalby 
Bokskogen 

20 
10/5 – 17/5 2019 

Malmö 
Mariehage 

20 
10/5 – 17/5 2019 

Södra Sandby 
Paradiset 

21 
17/5 – 24/5 2019 

Malmö 
Stockrosen 

21 
17/5 – 24/5 2019 

Hammenhög 
Hammenhögs förskola 

41 
4/10 – 11/10 2019 

Malmö 
Södervärn 

41 
4/10 – 11/10 2019 

Staffanstorp 
Staffanstorps Montessoriskola 

42 
11/10 – 18/10 2019 

Malmö 
Droppen 

42 
11/10 – 18/10 2019 

Lund 
Montessoriförskolan Triangeln 

43 
18/10 – 28/10 2019 

Malmö 
Södra Sommarstadens förskola 

43 
18/10 – 28/10 2019 

 
 
ACCELEROMETRAR 
Den accelerometer som användes i studien är en 3-axlad ActiGraph GT3X+ 
accelerometer7. Accelerometern fästes runt barnets midja/höft med ett elastiskt 

band och bars under barnets vistelse på förskolan under 
en veckas tid (måndag - fredag), se figur 2. Förskolelärarna 
förde loggbok över vid vilka tidpunkter barnen var 
inomhus och utomhus under dagarna samt om de vistats 
utomhus någon annanstans än på förskolans gård under 
mätveckan (vilket ingen av förskolorna uppgav att det 
gjort). För förskolan i Lund började dagen utomhus, och 
accelerometrarna fästes på barnen först när gruppen gick 
inomhus (kl. 9.00 varje dag), vilket resulterade i en brist på 
mätningar från denna första utomhusepisod (se tabell 1). 
Det genomsnittliga antalet dagar som barnen bar 
accelerometrarna varierade mellan 3,2 och 4,4 dagar för 
förskolorna (tabell 1), vilket återspeglar att de flesta barn 
inte var på förskolorna varje dag. 
 

 
7 Pensacola, FL, USA; samplingsfrekvens 30 Hz 

Figur 2: Placering av 
accelerometer 
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Vanligtvis är den parameter som man får ut av accelerometrar angiven som 
vektormagnitud (VM), vilket är ett mått på accelerationen i x-, y- och z-led, 
definierat som: 

 𝑉𝑉𝑉𝑉 = �𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2.  
 
VM är således ett mått på rörelsen i både x-, y- och z-led och anges i enheten 
”counts/min”.  
 
ActiGraph GT3X+ accelerometern har frekvent använts i tidigare 
forskningsstudier rörande barns aktivitet, men även i studier rörande deras 
metabolism8. Däremot har den inte tidigare använts för estimering av minutvolym.  
 
Accelerometerdata analyserades i programvaran ActiLife9 med tidsintervaller för 
vilken den fysiska aktiviteten fastställdes satt till 5 s (så kallad epoklängd). För att 
utesluta händelser när förskollärarna bar runt accelerometrarna uteslöts alla 
tidsserier som var kortare än 40 minuter. Placering av accelerometrarna, och andra 
val så som epoklängd baserades på slutsatser från tidigare studier10,11,12. Mer detaljer 
presenteras i Dobric et al., 202213. 
 
METOD FÖR ATT ESTIMERA MINUTVOLYM FRÅN ACCELEROMETERDATA  
En linjär regressionsekvation används för att översätta vektormagnituden (VM) 
från accelerometern till minutvolym (Ve). Regressionen är baserad på sambandet 
mellan syreförbrukning och minutvolym, vilket beskrivs av en linjär ekvation upp 
till ventilationströskeln14, där ett linjärt förhållande föreligger mellan 
syreförbrukning och VM. Detta samband kommer från en kombination av resultat 
från två studier genomförda på barn, där den ena anger sambandet mellan 
syreförbrukning och minutvolym15 och den andra mellan syreförbrukning och VM 

 
8 Migueles, J.H., Cadenas-Sanchez, C., Ekelund, U. et al. Accelerometer Data Collection and Processing Criteria 
to Assess Physical Activity and Other Outcomes: A Systematic Review and Practical Considerations. Sports 
Med 47, 1821–1845 (2017). https://doi.org/10.1007/s40279-017-0716-0 
9 v 6.13.4; ActiGraph LLC, Pensacola, FL, USA 
10 Choi L, Liu Z, Matthews CE, Buchowski MS. Validation of accelerometer wear and nonwear time 
classification algorithm. Med Sci Sports Exerc. 2011;43(2):357-364. doi:10.1249/MSS.0b013e3181ed61a3 
11 Magnus Dencker & Lars B. Andersen (2011) Accelerometer-measured daily physical activity related to 
aerobic fitness in children and adolescents, Journal of Sports Sciences, 29:9, 887-895, DOI: 
10.1080/02640414.2011.578148 
12 Migueles, J.H., Cadenas-Sanchez, C., Ekelund, U. et al. Accelerometer Data Collection and Processing 
Criteria to Assess Physical Activity and Other Outcomes: A Systematic Review and Practical Considerations. 
Sports Med 47, 1821–1845 (2017). https://doi.org/10.1007/s40279-017-0716-0 
13 Dobric, J., Stroh, E., Isaxon, C., Wollmer, P., Dencker, M., Rissler, J. (2022). Preschool Children’s Inhalation 
Rates Estimated from Accelerometers—A Tool to Estimate Children’s Exposure to Air Pollution. Aerosol Air 
Qual. Res. 22, 220067. https://doi.org/10.4209/aaqr.220067 
14 Claxton, D. B. (1999). The measurement of oxygen uptake kinetics in children. Sheffield Hallam University 
(United Kingdom). 
15 Kawahara, J., Tanaka, S., Tanaka, C., Aoki, Y. and Yonemoto, J. (2012), Daily Inhalation Rate and Time-
Activity/Location Pattern in Japanese Preschool Children. Risk Analysis, 32: 1595-1604. 
https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.2011.01776.x 
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för den aktuella accelerometern16. Båda dessa studier beskriver sambanden för barn 
i samma ålder som i denna studie (3-5 år). Det resulterande sambandet som 
användes för att översätta VM till Ve är: 

Ve = 8.34∙10-5∙ VM + 0.246 (1) 
där VM anges i ”counts/min”, och är specifikt för den accelerometer som används, 
och Ve anges i L/min/kg.12 I denna studie använde vi oss av VM eftersom det är ett 
mått på rörelse i både x-, y- och z-led. Ett alternativ vore att endast använda utslag 
på den vertikala axeln. Valet baserades på den något bättre korrelationen med Ve som 
rapporterats i den enda tidigare studien vi har kännedom om för barn17. 
 
 
MÄTNINGAR AV LUFTFÖRORENINGSHALTER 
De luftföroreningar som mättes på förskolegårdarna var partikelhalter, mätt som 
masskoncentration (PM1, PM2,5 och PM10), kvävedioxid (NO2) samt sot. En 
mätvagn i vilken den huvudsakliga mätutrustningen var placerad, utrustad med ett 
partikelinsug, placerades på en så central plats som möjligt på förskolegården där 
det fanns möjlighet att koppla el till utrustningen (figur 3). På, eller i nära anslutning 
till, mätvagnen placerades även optiska partikelsensorer (Purple Air) samt 
diffusionsprovtagare för NO2-mätningar.  
 

 
Figur 3: Mätvagnens utformning och exempel på placering. 

 
16 Butte, N. F., Wong, W. W., Lee, J. S., Adolph, A. L., Puyau, M. R., & Zakeri, I. F. (2014). Prediction of 
energy expenditure and physical activity in preschoolers. Medicine and science in sports and exercise, 46(6), 
1216–1226. https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000000209 
17 Kawahara, J., Tanaka, S., Tanaka, C., Hikihara, Y., Aoki, Y., Yonemoto, J. (2011b). Estimation of the 
respiratory ventilation rate of preschool children in daily life using accelerometers. J. Air Waste Manag. Assoc. 
61, 46-54. https://doi.org/10.3155/1047-3289.61.1.46 
 

https://doi.org/10.3155/1047-3289.61.1.46
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PURPLEAIR 
Optiska sensorer av typen PurpleAir PA-II-SD18 användes för tidsupplöst mätning 
av PM1, PM2.5 och PM10. I varje PurpleAir finns två stycken Plantower (PMS 1003)-
sensorer, för att minimera risken att missa data på grund av trasig/kontaminerad 
sensor. De två sensorerna är placerade bredvid varandra i ett väderskydd. Med 
hjälp av en fläkt dras luft genom en kammare i sensorn. I denna kammare passerar 
partiklarna en laserstråle med en våglängd av 650 nm och det ljus som partiklarna 
sprider detekteras i rät vinkel av en fotodioddetektor. Det detekterade ljuset 
konverteras till PM1, PM2.5 och PM10.  Sensorn kan mäta partiklar av en diameter 
mellan 0,3 och 10 µm och loggar data varje minut. Optiska sensorer är ofta inte av 
samma kvalité som mer avancerade mätinstrument. Optiska mätningar kan 
dessutom vara mindre pålitliga då ett standardiserat brytningsindex för aerosolen 
används utan hänsyn till att detta kan variera. De tenderar även att överskatta 
masskoncentrationen vid högre relativ luftfuktighet. Av dessa anledningar är det 
därför viktigt att använda sensordata med försiktighet om det inte finns tillgång till 
parallellkörningar med ett referensinstrument för masskoncentration och/eller 
möjlighet att i efterhand göra en RH-korrigering av mätserien. 
 
För varje mätserie kontrollerades överensstämmelsen mellan sensor 1 och sensor 2. 
I de fall (samtliga i denna studie) som båda sensorerna visade sig fungera felfritt 
beräknades ett tidsupplöst medelvärde av de båda sensorernas uppmätta halter av 
PM1, PM2.5 och PM10. Därefter genomfördes en RH-korrigering baserat på en 
algoritm beskriven av Di Antonio et al 201819. Denna algoritm beräknar en 
hygroskopisk tillväxtfaktor (det vill säga förhållandet mellan våt och torr 
partikeldiameter) som bland annat baseras på antagandet av lösligt innehåll i 
partiklarna (kappa-faktorn). Denna faktor antogs vara 0.4 för urban miljö och 0.6 för 
rural miljö, baserat på en studie av Rissler et al 201020. Den RH-korrigerade 
mätserien justerades vidare genom att jämföra medelvärdet av masskoncentrationen 
för mätperioden med motsvarande medelvärde erhållet av filterinsamling under 
samma mätperiod. 
 
Mätningar med PurpleAir-sensorer vid Södervärns förskola i Malmö saknas 
dessvärre då mätaren slutade logga data under denna mätomgång. För denna 
förskola används PM2.5 värden från DustTrak. 
 
  

 
18 www.purpleair.com 
19 Di Antonio A, Popoola OAM, Ouyang B, Saffell J, Jones RL. Developing a Relative Humidity Correction for 
Low-Cost Sensors Measuring Ambient Particulate Matter. Sensors. 2018; 18(9):2790. 
https://doi.org/10.3390/s18092790 
20 Rissler, J., Svenningsson, B., Fors, E. O., Bilde, M., and Swietlicki, E. (2010), An evaluation and comparison 
of cloud condensation nucleus activity models: Predicting particle critical saturation from growth at 
subsaturation, J. Geophys. Res., 115, D22208, doi:10.1029/2010JD014391. 
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DUSTTRAK 
DustTrak DRX (TSI) användes parallellt med PurpleAir för att uppskatta 
masskoncentrationen av PM2.5. DustTrak är, liksom PurpleAir, en optisk mätare 
som mäter partikelkoncentration genom att registrera det ljus som partiklarna 
sprider då de passerar mätvolymen. DustTrak drar 3 liter per minut och detta flöde 
delas upp så att en del går genom den optiska mätvolymen och en del går genom 
ett 37 mm filter som kan användas för att samla upp ett gravimetriskt referensprov 
vilket används för att kalibrera mätdata. Ett nytt, förvägt referensfilter användes till 
varje förskola, och innan varje mätning påbörjades nollkalibrerades DustTrak. 
 
 
FILTERMÄTNING AV PARTIKLAR 
Utöver de filter som samlades in via provtagare i DustTrak så samlades även 
fristående filter in för gravimetrisk analys av PM2.5 vilken användes för 
normalisering av PurpleAir data. 
 
 
MICROAETHELOMETER 
MicroAeth AE51 (Magee Scientific) användes för att mäta mängden luftburet sot. 
Instrumentet mäter transmission av infrarött ljus (880 nm) genom ett filter som 
kontinuerligt samlar upp luftburna partiklar med hjälp av en intern pump. Vartefter 
partiklar ackumuleras på filtret ökar absorbansen och därmed dämpningen av 
infrarött ljus. Absorbansen översätts till ett värde för masskoncentrationen av sot. I 
miljöer där sotkoncentrationerna inte är påtagligt höga kan MicroAeth generera en 
hel del brus. Detta kan dock hanteras med hjälp av en brusreduceringsalgoritm 
(ONA21) utan att tidsupplösningen påverkas, vilket applicerades på data i denna 
studie. 
 
Då den interna pumpen i ett av instrumenten slutade att fungera vid tre av 
mätveckorna saknas det mätdata av sot från Dalby, Södra Sandby samt Malmö 
förskolan Södra sommarstaden.  
 
 
DIFFUSIONSPROVTAGARE FÖR KVÄVEDIOXID (NO2) 
Mätningar av kvävedioxidhalter utfördes med IVLs diffusionsprovtagare. 
Provtagarna placerades i väderskydd på ca 2 meters höjd. Provtagarnas 
mätosäkerhet var 10 % (LOD:0,1)22. Efter mätningarna förvarades NO2-
provtagarna mörkt och kallt till dess att de skickades vidare för analys på IVL:s 
ackrediterade laboratorium.  
  

 
21 Hagler G.S.W., Ylvetron T.L.B., Vedantham R., Hansen A.D.A., Turner J.R. Post-processing method to 
reduce noise while preserving high time resolution in Aethalometer real-time black carbon data. 2011. Aerosol 
Air Quality Research 11:539-546 
22 https://www.ivl.se/sidor/lab--analys/miljo/luft.html 
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Barns aktivitets- och ventilationsmönster 
Fysisk aktivitet är bra för barns hälsa och utveckling23. Vid bedömningar av fysisk 
aktivitet delas detta vanligtvis in i fyra aktivitetskategorier: sittandes, lätt, måttlig 
och hög aktivitet. Några exempel på barnaktiviteter som typiskt klassificeras inom 
dessa kategorier är24,25. 

• sittandes: rita/måla eller titta på TV 
• lätt aktivitet: gå runt eller bygga med till exempel klossar 
• måttlig: gå i trappor eller kasta boll 
• hög aktivitet: springa runt. 

 
Baserat på accelerometerdata spenderade barnen i studien sin tid på förskolan i 
följande aktivitetskategorier: 

60 %  sittandes 
28 %  i lätt aktivitet 
9 %  i måttlig aktivitet och  
4 %  i hög aktivitet.  

 
Den fysiska aktiviteten stratifierades även på inomhus- och utomhusaktiviteter. 
Barnen spenderade mer tid sittandes och mindre tid i de andra aktivitetsnivåerna 
inomhus jämfört med utomhus (figur 4) och var därmed mer aktiva utomhus. Ett 
samband mellan aktivitet och tid spenderad utomhus hittades på individnivå, d.v.s. 
barn med ett högt mått på aktivitet (vektormagnitud; VM) hade även spenderat 
mycket tid utomhus. Detta är ett resultat som också visats i tidigare studier kring 
aktivitet på andra barngrupper26, 27.  
 
Vi fann inga skillnader i hur lång tid barnen spenderade i de olika 
aktivitetskategorierna när de var utomhus mellan förskolorna i och utanför Malmö. 
Detta trots att barnen på förskolorna vilka låg utanför Malmö var ute i större 
utsträckning (51 % av förskoledagen) jämfört med barnen på förskolor i Malmö (31 
% av förskoledagen), se tabell 1. Dock fann vi ett svagt samband mellan tiden 
barnen spenderade utomhus och aktivitetsnivå inomhus, vilket visar på att mer tid 
spenderad utomhus leder till lägre aktivitetsnivå inomhus.  

 
23 Brian W.TimmonsB.W. Timmons, Patti-JeanNaylorP.-J. Naylor, and Karin A.PfeifferK.A. Pfeiffer. Physical 
activity for preschool children — how much and how?. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism. 
32(S2E): S122-S134. https://doi.org/10.1139/H07-112 
24 Kawahara, J., Tanaka, S., Tanaka, C., Aoki, Y. and Yonemoto, J. (2012), Daily Inhalation Rate and Time-
Activity/Location Pattern in Japanese Preschool Children. Risk Analysis, 32: 1595-1604. 
https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.2011.01776.x 
25 Tanaka, C., Tanaka, S., Kawahara, J., Midorikawa, T. (2007). Triaxial accelerometry for assessment of 
physical activity in young children. Obesity (Silver Spring) 15, 1233-1241. https://doi.org/10.1038/oby.2007.145 
26 Trina Hinkley, David Crawford, Jo Salmon, Anthony D. Okely, Kylie Hesketh, Preschool Children and 
physical Activity: A Review of Correlates, American Journal of Preventive Medicine, Volume 34, Issue 5, 2008, 
27 Raustorp, A., Pagels, P., Boldemann, C., Cosco, N., Söderström, M., & Mårtensson, F. (2012). Accelerometer 
Measured Level of Physical Activity Indoors and Outdoors During Preschool Time in Sweden and the United 
States, Journal of Physical Activity and Health, 9(6), 801-808. Retrieved Jun 14, 2022, from 
https://journals.humankinetics.com/view/journals/jpah/9/6/article-p801.xml 

https://doi.org/10.1038/oby.2007.145
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Detta samband resulterade i att barnen på förskolorna utanför Malmö spenderade 
mer tid i de tre lägre aktivitetskategorierna då de var inomhus jämfört med barnen 
på Malmö förskolorna (figur 4). 

 
Figur 4: Förskolebarnens tid i olika aktivitetskategorier uppdelat på förskolor i och utanför 
Malmö samt deras tid inomhus respektive utomhus 
 
Barnens minutventilation beräknades på individbasis som ett medelvärde fördelat 
mellan tid inomhus och utomhus för hela mätveckan. Medelvärdet av 
minutventilationen över barnens totala tid på förskolan var 6,9 L/min. Detta värde 
är nära rekommenderade värden för långtidsexponeringsbedömningar av U.S:EPA 
(Environmental Protection Agency), som rapporterar 7,0 L/min för barn i åldrarna 
3-6 år och inkluderar vaken tid vid både inomhus- och utomhusvistelse28. I en 
tidigare rapport av Naturvårdsverket redovisas ett dygnsmedel värde för barn i 
åldrarna 3-5 år motsvarande 5,8 L/min samt 5,3 L/min för barn som väger 15 kg29. 
Detta dygnsmedel inkluderar vila/sömn, vilket förklarar varför det ligger lägre än 
vårt värde samt US EPA:s rekommendation. 
 
Som förväntat visade analysen av aktivitetsdatan att barnen hade en högre 
minutventilation utomhus jämfört med inomhus (figur 5). Minutventilationen 
utomhus var i genomsnitt 8,1 L/min (17 % högre än minutventilationen inomhus), 
tabell 3.  
 
På individnivå varierar minutvolymen mycket beroende på aktivitetsnivå och stora 
individuella skillnader i minutvolym kunde även ses mellan barnen i studien, där 
vissa var tydligt mer aktiva och därmed hade en högre minutvolym än andra. 
Medelvärdet för minutvolymen under mätveckan skilde sig åt mellan barnen och 
låg på mellan 0,33 och 0,48 L/min/kg för olika barn. Denna skillnad var ännu mer 
uttalad vid utomhusvistelse och låg då på mellan 0,33 och 0,62 L/min/kg. 
 

 
28 https://www.epa.gov/sites/default/files/2015-09/documents/efh-chapter06.pdf 
29 Naturvårdsverket, Hälsoriskbedömning vid utredning av förorenade områden, Rapport 5859, September 2008 
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Figur 5: Minutventilation som ett medelvärde av individerna på förskolor utanför och i Malmö. 
 
 
 
Tabell 3: Antal barn vid respektive förskola och deras genomsnittliga minutventilation i L/min 
(samt median och standardavvikelse) under de tillfällen då de vistades ute under mätveckan. 

Förskola Antal barn 
(n) 

Minutventiulation 
Medel 
(L/min) 

Median 
(L/min) 

Standardavvikelse 
(L/min) 

Dalby 15 7,3 7,4 1,3 
Malmö – Mariehage 25 8,2 8,0 1,6 
Södra Sandby 11 8,1 8,7 1,8 
Malmö – Stockrosen 0 - - - 
Hammenhög 11 9,1 8,9 2,4 
Malmö – Södervärn 26 6,9 6,8 1,5 
Staffanstorp 19 8,1 8,1 1,2 
Malmö – Droppen 3 8,1 8,8 2,9 
Lund 12 8,9 7,7 1,5 
Malmö – Södra Sommarstaden 14 8,7 8,8 2,3 

 
De omfattande individuella skillnaderna i minutventilation gör det viktigt att, i 
exponerinsstudier, ta hänsyn till barns individuella aktivitetsnivå, då den kan variera 
stort inom en grupp. Det är även viktigt att ta hänsyn till skillnader som finns 
mellan inomhus- och utomhusmiljöer då luftkvaliteten och aktivitetsgrad kan skilja 
sig mycket mellan dessa.  
 
Vi vill understryka att fysisk aktivitetet är viktigt för barns utveckling trots att en 
högre aktivitet leder till en större minutvolym och därmed att mer luftföroreningar 
andas in. I en nyligen publicerad sammanställning av flera studier dras även 
slutsatsen att fördelarna med fysisk aktivitet överväger nackdelarna med att andas in 
mer luftföroreningar30. Arbete med att minska halterna av luftföroreningar i barns 
miljöer är dock viktiga för att minimera den mängd som de andas in. 

 
30 Marko Tainio, Zorana Jovanovic Andersen, Mark J. Nieuwenhuijsen, Liang Hu, Audrey de Nazelle, Ruopeng 
An, Leandro M.T. Garcia, Shifalika Goenka, Belen Zapata-Diomedi, Fiona Bull, Thiago Herick de Sá, 
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Barns exponering 
Tre exponeringsmått har jämförts i den här studien.  

1. Barnens exponering: Barnens faktiska exponering, dvs. den genomsnittliga 
koncentrationen av luftföroreningar uppmätt under deras utetider på 
förskolan den aktuella mätveckan. 

2. Förskola 07.00 – 17.00: Genomsnittlig halt uppmätt på förskolans gård 
under mätveckan den period då flest barn beräknas vistas på förskolan, dvs. 
mellan 07:00 – 17:00. 

3. Förskola 00.00-24.00: Den genomsnittliga dygnskoncentrationen uppmätt 
på förskolan under mätveckan. 
 

Det är viktigt att poängtera att förutom förskolornas lägen, vilka skiljer sig påtagligt 
åt i fråga om trafikexponering, så förekommer stora skillnader mellan förskolornas 
uppmätta halter baserat på rurala och urbana bakgrundshalter (främst när det gäller 
partiklar) för vilken mätperioden (vår jämfört med höst) också kan ha en stor 
inverkan på omgivande koncentrationer. Vi ser även att bakgrundshalterna i 
regionen varierar mellan mätveckorna – vilket påverkar partikelhalterna både på 
förskolorna i stadsmiljö och på de utanför staden. Dessa temporala variationer i 
bakgrundshalter försvinner delvis genom att vi i designen av studien har parallella 
mätningar vid en förskola i staden och en utanför.   
 
Partiklar 
I analysen nedan använder vi oss av tidsupplösta masskoncentrationer (µg/m3 för 
PM1, PM2.5 och PM10) mätta med PurpleAir eftersom data från dessa ger 
uppdelning i PM1-10 samt för att datatäckningen var högre för dessa sensorer än 
data från DustTrak. Som underlag för genomförandet gjorde vi även en jämförelse 
av instrumenten i labbmiljö samt en separat utvärdering av data från PurpleAir 
sensorerna. För en förskola (Malmö – Södervärn) saknas data från PurpleAir. För 
denna förskola används mätdata från DustTrak, vilket dock endast rapporterar 
PM2,5.  Då halterna i partikelfraktionerna följer varandra har vi valt att i resultaten 
främst presentera halterna av PM2,5. 
 
Det är viktigt att ha i åtanke att studien inte kan allokera vilka källor partiklarna 
härrör ifrån, inte heller har partiklarnas sammansättning analyserats. Partiklarna 
kan, exempelvis, vara både trafikgenererade (sot och däck- och vägslitage) samt 
damm från underlag eller, för några av förskolorna i mer rurala miljöer, partiklar 
från åkermark. Partiklar från olika källor kan i sig orsaka olika hälsoeffekter. 
 
Barnens exponering för PM2,5 på förskolorna i Malmö ligger i snitt 2,5 µg/m3 högre 
jämfört med förskolorna utanför Malmöområdet (tabell 4 samt figur 6, och 7). 
Detta motsvarar en förhöjd exponering för barnen i Malmö på ca 88% jämfört med 

 
Air pollution, physical activity and health: A mapping review of the evidence, Environment International, 
Volume 147, 2021, 
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barnen på förskolorna utanför Malmö men med stor variation (27 – 174 %, vilket 
motsvarar en differens på 0,9 – 3,1 µg/m3). Ser man till de uppmätta halterna på 
förskolegårdarna under förskolans verksamhetstid (07.00 – 17.00) vid mätveckorna 
så ligger dessa i snitt 2,8 µg/m3 högre än vid motsvarande förskolegårdar utanför 
Malmö. 
 
Tabell 4: Genomsnittliga partikelhalter av PM1, PM2,5 samt PM10 (µg/m3) för barnens 
exponering under sin tid ute på förskolan, förskolans koncentrationer mellan klockan 07:00 – 
17:00 vardagar samt förskolans koncentrationer 00:00 – 24:00 vardagar. 

FÖRSKOLA 

Medelhalt av partiklar (µg/m3) 

PM1 PM2,5 PM10 
BARNENS EXPONERING 
Dalby 0,56 1,11 1,46 
Malmö - Mariehage 1,40 2,04 2,23 
Södra Sandby 1,56 2,37 2,60 
Malmö - Stockrosen * * * 
Hammenhög 1,63 2,49 2,71 
Malmö - Södervärn ** 6,73 ** 
Staffanstorp 2,56 4,29 4,67 
Malmö - Droppen 3,35 5,47 5,99 
 Lund 2,76 4,81 5,36 
Malmö – Södra sommarstaden 4,38 7,94 9,45 
FÖRSKOLANS KONCENTRATIONER 07:00 – 17:00 
Dalby 0,84 1,51 1,90 
Malmö - Mariehage 1,63 2,33 2,53 
Södra Sandby 1,85 2,80 3,06 
Malmö - Stockrosen 5,71 9,03 9,94 
Hammenhög 2,04 3,16 3,43 
Malmö - Södervärn ** 6,79 ** 
Staffanstorp 2,66 4,57 4,99 
Malmö - Droppen 3,14 4,90 5,30 
 Lund 1,85 3,28 3,76 
Malmö – Södra sommarstaden 3,57 6,36 7,42 
FÖRSKOLANS KONCENTRATIONER 00:00 – 24:00 
Dalby 0,96 1,68 2,06 
Malmö - Mariehage 1,60 2,27 2,45 
Södra Sandby 1,06 1,47 1,52 
Malmö - Stockrosen 5,22 8,39 9,29 
Hammenhög 2,20 3,42 3,73 
Malmö - Södervärn ** 6,97 ** 
Staffanstorp 2,85 5,11 5,60 
Malmö - Droppen 3,15 5,40 5,99 
Lund 1,93 3,57 4,16 
Malmö – Södra sommarstaden 3,88 7,12 8,46 

* Data saknas då inga barn från förskolan valde att delta i studien 
** Data saknas för PM1 och PM10 då PurpleAir-sensorn inte fungerade under mätveckan och data från 
DustTrack-instrumentet fick användas istället 
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Figur 6: Medelvärden av PM2,5 (µg/m3) för förskolorna i Malmö uppdelat på barnens 
genomsnittliga exponering samt förskolegårdens genomsnittliga uppmätta halt mellan 
klockan 07.00 – 17.00 samt dygnsmedelvärde under mätveckan. Grå staplar visar även den 
genomsnittliga dygnshalten av PM2,5 vid Malmö Stads mätstation i gaturum (Dalaplan) samt 
deras urbana mätstation i taknivå (Rådhuset) under aktuella mätveckor. 
 
 
 

 
Figur 7: Medelvärden av PM2,5 (µg/m3) för förskolorna utanför Malmö uppdelat på barnens 
genomsnittliga exponering samt förskolegårdens genomsnittliga uppmätta halt mellan 
klockan 07.00 – 17.00 samt dygnsmedelvärde under mätveckan.  
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Uppmätta genomsnittliga partikelhalter på förskolegårdarna ligger ofta nära de 
halter som barnen exponeras för när de är ute (differens på <1 µg/m3 för PM2,5) 
men för två förskolor i Malmö (Droppens förskola samt Södra Sommarstaden 
förskola) och förskolan i Lund underskattar dessa halter barnens faktiska 
exponering med mellan 0,07 – 1,6 µg/m3 för Malmö förskolorna och ca 1,4 µg/m3 

för förskolan i Lund (tabell 4 samt figur 6 och 7). 
 
Ingen av förskolorna i studien överskrider Sveriges miljökvalitetsnormer avseende 
årsmedelhalter för partiklar i storleksfraktionen PM10 och PM2,5 (40 respektive 25 
µg/m3). Inte heller överskrids nuvarande riktlinjer för Miljömålen (15 µg/m3 för 
PM10 samt 10 µg/m3 för PM2,5). Däremot ligger de genomsnittliga halterna av PM2,5 
för Stockrosens förskola i Malmö oroväckande nära dessa riktlinjer mellan 
tidpunkterna 07.00-17.00 under mätveckan (9,03 µg/m3). Ingen av förskolorna i 
mätstudien överskred WHO:s riktlinjer för årsmedelhalt avseende PM10 (15 µg/m3) 
men däremot överskred barnens exponering dessa riktlinjer avseende PM2,5 (5 
µg/m3) för de tre Malmö förskolorna Södervärns förskola, Droppens förskola samt 
Södra Sommarstadens förskola (tabell 4). Sett till medelvärdet för mätveckan under 
förskolans öppettider (07.00 – 17.00) så överskreds detta även för Stockrosens 
förskola i Malmö och, baserat på den genomsnittliga dygnshalten under mätveckan, 
överskreds WHO:s riktlinjer även för förskolan i Staffanstorp. 
 
Uppmätta dygnsmedelvärden av PM2,5 på förskolornas gårdar låg oftast lägre i 
koncentrationer, 0,95 µg/m3 (31%) jämfört med den urbana bakgrundsstationen 
(Rådhusets tak) och 2,19 µg/m3 (54%) jämfört med gaturumsmätningarna 
(Dalaplan) men för Södervärns förskola underskattade både den urbana 
bakgrundsmätningen och gaturumsmätningen halterna (0,5 µg/m3 jämfört med 
gaturumsmätningen och 2,7 µg/m3 jämfört med uppmätta urbana bakgrundshalter), 
tabell 4. Dock låg Malmö Stads mätningar av PM2,5 betydligt högre än de vi fann 
vid Mariehages förskola (123 % högre för urban bakgrund och 153 % för 
gaturumsmätning). Denna förskola låg längst bort från mätstationen i gaturummet 
(Dalaplan) och inte heller så centralt som övriga förskolor i Malmö (figur 8). 
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Figur 8: Karta över lokaliseringen av Malmö förskolorna i mätstudien samt Malmö Stads 
mätstationer avseende luftföroreningar i gaturum (Dalaplan) samt urban bakgrund 
(Rådhusets tak). 
 
Då barnens exponering på Droppens och Södra Sommarstadens förskolor i Malmö 
samt på förskolan i Lund låg över den genomsnittliga halten av PM2,5 för förskolans 
gård under mätveckan, både avseende medelvärdet för förskolans verksamhetstid 
(07.00 – 17.00) samt dygnsmedelvärdet så skulle detta kunna tyda på att barnens 
utevistelsetider på förskolegården sammanfaller med de tidpunkter på dygnet då 
emissionerna kring förskolan är som högst, vilket sannolikt sammanfaller med tider 
på dygnet då trafikintensiteten på vägarna kring förskolan är hög.  
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Sot 
Halterna av sotpartiklar som barnens exponeras för på sina respektive förskolor 
följer samma mönster som de för partiklar, det vill säga att halterna ligger högre på 
storstadsbarnens förskolor jämfört med motsvarande förskola utanför Malmö 
under mätveckan (figur 9, tabell 5). Dessvärre saknas mätdata för två av 
förskolorna utanför Malmö (Dalby och Södra Sandby) samt för Södra 
Sommarstadens förskola i Malmö.  
 

Figur 9: Medelvärden (µg/m3) av sot för förskolorna uppdelat på barnens genomsnittliga 
exponering (beräknad utifrån deras vistelsetider utomhus under mätveckan) samt 
förskolegårdens genomsnittliga uppmätta halt mellan klockan 07.00 – 17.00 samt 
dygnsmedelvärde under mätveckan. För förskolorna i Dalby, Södra Sandby samt Södra 
sommarstaden i Malmö saknas mätdata varför data från dessa inte kan redovisas. För 
förskolan i Lund saknas exponeringen för av barnens utevistelsetid på morgonen (innan 
09.00) då barnen började dagen ute på förskolegården och accelerometrarna inte sattes på 
barnen förrän de gick in. 
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Tabell 5: Genomsnittliga sothalter (µg/m3) för barnens exponering under sin tid ute på 
förskolan, förskolans koncentrationer mellan klockan 07:00 – 17:00 vardagar samt förskolans 
koncentrationer 00:00 – 24:00 vardagar. 

FÖRSKOLA 

Sot (µg/m3) 
Medel 

BARNENS 
EXPONERING 

FÖRSKOLANS 
KONCENTRATIONER 

07:00 – 17:00 

FÖRSKOLANS 
KONCENTRATIONER 

00:00 – 24:00 
Malmö – Mariehage (v.20) 0,16 0,16 0,24 
Malmö – Stockrosen (v.21) * 0,41 0,42 
Hammenhög (v.41) 0,22 0,14 0,26 
Malmö – Södervärn (V.41) 0,26 0,20 0,32 
Staffanstorp (v.42) 0,32 0,22 0,36 
Malmö – Droppen (v.42) 0,59 0,37 0,48 
 Lund (v.43) 0,37 0,41 0,41 

* Data saknas då inga barn från förskolan valde att delta i studien 
 
En anmärkningsvärd observation är att det för hälften av förskolorna i studien 
(Hammenhög, Malmö Södervärns förskola, Staffanstorp, Malmö Droppens 
förskola) så ligger barnens exponering högre än motsvarande uppmätta halter av 
sot på förskolegården under förskolans öppettider (07.00-17.00) och för Droppens 
förskola i Malmö ligger barnens exponering även högre än den genomsnittliga 
dygnshalten för hela mätveckan. Sothalter korrelerar starkt med emissioner från 
trafik. Resultaten i studien tyder därmed på att barnen på dessa förskolor är ute vid 
tidpunkter då emissionerna av sot, och därigenom deras exponering för sot, är som 
högst, troligtvis på grund av omfattande trafik i förskolans närhet vid dessa 
tidpunkter. 
 
Kvävedioxid (NO2) 
Halterna av kvävedioxid på förskolegårdarna mättes med diffusionsprovtagare 
varför tidsupplöst data saknas och mätvärdet representerar den genomsnittliga 
halten under hela mätveckan. Detta omöjliggör beräkningar av barnens faktiska 
exponering, det vill säga under de tillfällen då de var ute på förskolegården.   
 
Halterna av kvävedioxid är klart högre på förskolegårdarna i Malmö jämfört med 
förskolorna lokaliserade utanför Malmö (figur 10). Den genomsnittliga halten NO2 
på förskolegårdarna i Malmö under mätveckorna låg på 11,0 µg/m3 jämfört med 
4,7 µg/m3 för förskolorna utför Malmö, vilket tyder på fler eller högre emissioner 
från förbränningskällor i storstadsbarnens närhet. Uppmätta halter av kvävedioxid 
på förskolegårdarna ligger under miljökvalitetsnormens och miljömålets 
gränsvärden för årsmedel, 40 respektive 20 µg/m3, men för tre av de fem Malmö 
förskolorna (Södervärns förskola, Droppens förskola samt Södra Sommarstadens 
förskola) överskrids WHO:s riktlinje för årsmedelvärde avseende NO2 vilket ligger 
på 10 µg/m3 (figur 10).  
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Figur 10: Medelvärden (µg/m3) avseende genomsnittliga halter av kvävedioxid för 
förskolegårdarna i mätstudien. 
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Barns inandade dos 
Barnens inandade dos av PM2,5 och sot beräknades baserat på: 

1. respektive barns minutventilation (Ve), samt  
2. uppmätta halter av respektive ämne 

- vid de tidpunkter de befann sig på förskolans gård enligt formeln:   
 

𝐷𝐷 = 𝑉𝑉𝑒𝑒
1000

∙ 𝐶𝐶,  (2) 
  
där D är den inandade dosen i µg/min, C är koncentrationen av respektive ämne i 
µg/m3 och värdet 1000 är omvandlingsfaktorn mellan L/min och m3/min för Ve. 
 
Då barnens aktivitetsnivåer utomhus, och därmed deras minutventilation, skiljer sig 
åt, både mellan de olika förskolornas barngrupper och mellan individer på 
förskolan är variationerna omfattande (tabell 6, figur 11).  
 
Tabell 6: Barnens genomsnittliga inandade dos av PM2,5 samt sot (µg/min) under deras tid 
ute på förskolan samt även standardavvikelsen för deras inandade dos av PM2,5 

FÖRSKOLA 

Inandad dos (µg/m3) 
PM2,5 Sot 

Medel Standardavvikelse Medel 
 DALBY (v.20) 0,009 0,02 0,0006 
MALMÖ MARIEHAGE (v.20) 0,017 0,04 0,0013 
SÖDRA SANDBY (v.21) 0,019 0,06 0,0021 
HAMMENHÖG (v.41) 0,023 0,06 0,0020 
MALMÖ SÖDERVÄRN (v.41) 0,045 0,07 0,0018 
STAFFANSTORP (v.42) 0,034 0,14 0,0026 
MALMÖ DROPPEN (v.42) 0,042 0,09 0,0045 
 LUND (v.43) 0,037 0,07 0,0028 
MALMÖ SÖDRA SOMMARSTADEN (v.43) 0,064 0,15 0,0083 

 
Barnen på förskolorna i Malmö andades i genomsnitt in en dubbelt så hög dos 
varje minut av PM2,5 som barnen på motsvarande förskolor utanför Malmö. 
Motsvarande trend finns för barnens inandade dos av sot (tabell 6, figur 12) och för 
två av förskolorna i Malmö (Droppens förskola samt Södra Sommarstadens 
förskola) ligger barnens genomsnittliga inandade dos av sot högt över genomsnittet 
för samtliga förskolor.  
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Figur 11: Barnen vid respektive förskolas genomsnittliga inandad dos av PM2,5 (µg/min) under sina utevistelser den aktuell mätveckan. Samt 
den genomsnittliga standardavvikelsen för barnen vid förskolan och antal barn vid respektive förskola (siffror i staplarna). 
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Figur 12: Barnen vid respektive förskolas genomsnittliga inandad dos av sot (µg/min) under sina utevistelser den aktuella mätveckan.  
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Sammanfattning 
 
Resultaten från denna studie tyder på påtagliga skillnader för de barn som växer 
upp i större städer jämfört med barn som växer upp ruralt eller i 
medelstora/mindre orter när det kommer till exponering för luftföroreningar samt 
den faktiska inandade dosen av dessa. 
 
Barn vid förskolor i Malmö exponeras för nästan dubbelt så höga nivåer partikulära 
luftföroreningar (PM2,5) jämfört med barn vid förskolorna utanför Malmö. Denna 
skillnad i exponering är även tydlig för den dos av partiklar som barnen bedöms 
andas in, där barnen i Malmö i genomsnitt, andas in en dubbelt så hög dos varje 
minut som barnen på förskolorna utanför Malmö. Motsvarande exponeringstrend 
går även att se för sot och kvävedioxider där barnens exponering för sot i Malmö 
oftast är dubbelt så hög och deras exponering för kvävedioxid kunde vara upp till 
tre gånger så hög som för förskolebarnen utanför Malmö.  
 
Det är dock viktigt att här poängtera att ingen av förskolorna i studien överskred 
rådande miljökvalitetsnormer eller miljömålet ”Frisk Lufts” gränsvärden. Sett till 
WHO:s skärpta riktlinjer för luftföroreningar överskrider däremot tre av fem 
förskolor i Malmö samt förskolan i Staffanstorp gränsvärdet avseende PM2,5 och tre 
av fem förskolor i Malmö överskrider också gränsvärdet avseende kvävedioxider. 
 
Resultaten från studien tyder även på att exponeringen på några av förskolorna, 
främst i Malmö, skulle kunna minskas genom att schemalägga barnens vistelsetid 
utomhus till tidpunkter då emissioner och trafikintensitet kring förskolorna och 
deras gårdar är lägre. Dock riskerar detta att ytterligare begränsa Malmöbarnens 
möjligheter till att vistas utomhus vilken redan ligger 20% lägre i genomsnitt 
jämfört med barnen på förskolorna utanför Malmö. 
 
Studien visar också att urbana mätstationer och gaturumsmätningar kan både över- 
och underskatta uppmätta halter på barnens förskolegårdar vilket är viktigt att ha i 
åtanke vid planering av barns utemiljöer i större städer samt belyser behovet av att 
inte enbart förlita sig på generella mätningar och modelleringar. 
 
 
 

  





 
 
  

 
 
 
 

BILAGA 1 



DATUM 

 
 

Postadress: Lunds Universitet, Avd. för arbets- & miljömedicin, Medicon Village, 223 81  LUND 
Telefon dir: 046- 222 16 52 
växel: 046-222 00 00 

Av de l n i n ge n fö r  a r be ts -  oc h m i l jöme d ic i n  
Inst i tu t io nen  fö r  Labo rato r iem edi c in  

Information till vårdnadshavare om 
forskningsstudien: 

”Förskolebarn och luftföroreningar” 

Ert barns förskola ingår i en forskningsstudie där v i under vecka 
X (den XX-XX månad) kommer att mäta halterna av  
luftföroreningar på ert barns förskolegård. I och med detta 
undrar v i om ert barn kan delta i en kompletterande studie 
under mätveckan där v i även mäter barnens aktiv itetsnivå. 

VARFÖR ÄR DETTA VIKTIGT? 

Luftens kvalité påverkar oss indirekt i vår vardag. Hur mycket beror dels 
på hur känslig man är som individ, men även på vad vi exponeras för - 
och hur länge. Luftkvalitén utomhus varierar mycket beroende på var vi 
befinner oss, t.ex. i en stad med många källor till luftföroreningar, eller 
på landet där de lokala källorna är färre. Halterna varierar också 
beroende på årstid och tidpunkt på dygnet eller väderleksförhållanden, 
etc. 

I denna forskningsstudie vill vi undersöka skillnaden mellan hur 
förskolebarn i städer exponeras för luftföroreningar jämfört med barn 
på förskolor i mindre luftföroreningsbelastade miljöer. Vi vill också se på 
skillnaderna i daglig exponering mellan förskolebarn och den för vuxna.  

Barn är inte bara känsligare för luftföroreningar utan exponeras också 
för dem i en annan utsträckning än vuxna då de tillbringar mer aktiv tid 
ute vid de tidpunkter på dygnet då luftföroreningshalterna riskerar att 
vara som högst. Målet med studien är att belysa barns 
exponeringssituation och därmed medvetandegöra vikten av att 
minimera barns exponering för luftföroreningar. 



VAD INNEBÄR ERT BARNS MEDVERKAN? 

I studien kommer vi bland annat att mäta luftens kvalité i barnens ute- 
och innemiljö. Vi vill även förstå hur barnens aktivitetsnivå och tid 
spenderad inne respektive ute påverkar mängden luftföroreningar de 
andas in. För att göra detta vill vi att studera aktivitetsnivån hos barnen 
under den tid de är på förskolan. 

Om ni godkänner ert barns medverkan i studien innebär detta att ert 
barn kommer att bära en accelerometer under den tid de spenderar på 
förskolan under mätveckan. Accelerometern mäter ert barns rörelser 
och omvandlar detta till aktivitetsnivå, som i sin tur kopplas till hur 
mycket luft barnen andas in. Det finns inga risker med mätningen. 
Accelerometern är lite mindre än en tändsticksask och fästs i ett 
elastiskt band runt midjan (se bilder). 

Deltar ert barn i studien ber vi er föräldrar i 
samarbete med personalen att sätta på 
accelerometern på morgonen när ni lämnar 
barnet på förskolan och ta av den och lägga i 
facket när barnet går hem. 

Studien kommer att pågå under vecka 
(måndag till söndag), och mätningarna 
genomförs parallellt för alla barn i gruppen 
vars föräldrar godkänt sitt barns deltagande. 
Samtidigt kommer luftkvaliteten i barnens 
utemiljö att mätas på förskolans gård och till 
viss del även inne. 

Alla data som samlas in kommer att 
rapporteras ”kodat” så att den inte går att 
spåra tillbaka till något specifikt barn. 
Kodnyckel för identifiering kommer att 
förvaras inlåst. Ni som vårdnadshavare 
kommer, om så önskas, att få fri tillgång till ert 
barns data. 

Vi vill poängtera att medverkan är helt 
frivillig och att ni och ert barn när som 
helst kan välja att avbryta deltagandet i 
studien utan att uppge skäl för detta. 

Vid frågor kontakta Jenny Rissler eller Emilie 
Stroh 



REGISTRERING AV PERSONUPPGIFTER - GDPR 

I studien kommer personuppgifter om ert barn att behandlas med 
datorregistrering. De uppgifter som kommer att registreras är namn, 
ålder, vikt, längd, kön, förskola, samt aktivitetsmönster och tider som 
förskolegruppen vistas inne respektive ute under studien. Alla data som 
bearbetas och analyseras kommer att kodas så att den inte går att 
spåra tillbaka till något specifikt barn. Kodnyckel för identifiering 
kommer att förvaras inlåst. 

Om du samtycker till att ert barn deltar i studien samtycker du till att 
personuppgiftsbehandling sker. Dina data kommer att behandlas så att 
inte obehöriga kan ta del av dem.  

Ansvarig för dina personuppgifter är Lunds Universitet (Magnus 
Dencker). Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt 
få ta del av de uppgifter om ditt barn som hanteras i studien, och vid 
behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om 
ditt barn raderas samt att behandlingen av personuppgifterna 
begränsas. Data sparas i 20 år. Om du vill ta del av uppgifterna ska du 
kontakta Jenny Rissler (se kontaktuppgifter i slutet av dokumentet) 
inom en månad efter mätprojektets genomförande. Dataskyddsombud 
nås på dataskyddsombud@lu.se. Om du är missnöjd med hur 
personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till 
Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

PROJEKTANSVARIGA 

Jenny Rissler, Docent 
Avdelningen för Ergonomi och aerosolteknologi 
LTH: Lunds Tekniska Högskola 
jenny.rissler@ri.se 
070-151 84 26

Emilie Stroh, Med Dr. 
Avd. för Arbets- och miljömedicin, Medicinska fakulteten 
Lunds Universitet 
emilie.stroh@med.lu.se 
046 – 222 16 52 

Magnus Dencker, Docent, överläkare 
VO Bild och funktion, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin 
Skånes Universitetssjukhus, Malmö  

mailto:jenny.rissler@ri.se
mailto:emilie.stroh@med.lu.se


 
 
  

Samtycke till att delta i studien  
”Förskolebarn och Luftföroreningar”, vecka X 

Blanketten lämnas till förskolan senast den XX/XX. 
Vi har tagit del av ovanstående skriftliga information. Vi samtycker till att vårt barn 
deltar i studien och känner till att deltagandet är helt frivilligt, samt att vi när som 
helst och att behöva uppge skäl kan avbryta deltagandet genom att kontakta någon 
studiens forskare. Jag samtycker även till att uppgifter om mitt barn behandlas på det 
sätt som beskrivits under stycket ”Registrering av personuppgifter”. 

……………………………………….......................................................  

Barnets namn 

………………………………………...  

Datum   

……………………………………………………                    ……………………..…………….………………………………… 

Vårdnadshavare (1) underskrift                 Vårdnadshavare (2) underskrift 

……………………………………………………                    ……………………..…………….………………………………… 

Namnförtydligande Vårdnadshavare 1      Namnförtydligande Vårdnadshavare 2 
 

ÖVRIGA UPPGIFTER  
 
Födelsedatum (ååmmdd): ………………………….……… 

 
Vikt*:….………………………..kg 
 
Längd*: ………………………meter 
 
Förskola: ………………………………..……………….………………………………………………………………………… 

 

Avdelning:……………………………………………………..….………………..…………………………………………….. 

 
Barnets preliminära vistelsetider på förskolan under vecka 41: 
Måndag………………………….…… 

Tisdag…………………………….…… 

Onsdag……………………………..… 
Torsdag…………………………….… 
Fredag………………………………… 

 
Kontaktuppgifter till föräldrar 
 
Mailadress: …………………………..….………………………………………………………………. 

 
Telefonnummer: …………………………………………...…………………………………………. 

 
* Dessa uppgifter behöver vi för att kunna värdera andningsmönster från aktivitetsdata 



 
 

  

 
 Syftet med denna studie var att ta reda på skillnaden, när det kommer till faktisk 

inandad dos av luftföroreningar, mellan barn som växer upp i större städer och 
barn som växer upp i medelstora/mindre och landsbygdsnära orter.  
 
Resultaten tyder på att det finns påtagliga skillnader för de barn som växer upp i 
stora städer jämfört med barn som växer upp i medelstora/mindre orter när det 
kommer till tid spenderad utomhus på förskolans gård samt deras exponering för 
luftföroreningar och den inandade dosen av dessa.  
 
Barnen på de trafikexponerade förskolorna i Malmö var ute betydligt kortare tid 
men andades in en dubbelt så hög dos av partiklar (PM2,5)/minut jämfört med 
barnen på förskolorna i de mindre och landsbygdsnära orterna. Tre av förskolorna 
i Malmö överskrider också WHO:s gränsvärden för kvävedioxid (årsmedel) under 
sina respektive mätveckor. 
 

 
Medicinsk service 

Arbets- och miljömedicin Syd 
223 81 LUND 

Tel: 046-17 31 85 
E-post: amm@skane.se 

Internet: 
http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/ 
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