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NindUX – Inomhusluftkvalitet undersökning 

NindUX – Frågeformulär för inomhusluftkvalitet har upprättats av en oberoende inomhusluft 

arbetsgrupp och det baseras på vetenskaplig forskning. Undersökningen ger snabbt och 

systematisk information om kvaliteten på inomhusluften i skolor och daghem. Baserat på denna 

undersökning, är det möjligt att utvärdera de nackdelar som användarna upplever. 

Användarupplevelser av omständigheterna och symtomen också stöds av andra uppskattningar. 

Kommunen eller staden fungerar vanligen som en abonnent som bestämmer vilka fastigheter 

undersöks? Rapporten mottas av abonnenten.  

Undersökningen genomförs anonymt och tar hänsyn till informationssäkerhet och dataskydd. 

Samlarinformation hanteras konfidentiellt och inga enskilda respondenter kan identifieras. Att svara 

är frivilligt. 

Syftet är att undersöka skollokalerna ett rum i taget - de anställda och studenter som för 

närvarande är i rummet svarar på frågeformuläret. Frågor besvaras med de nuvarande känslorna i 

det rummet. Barn från 3:e klassen kan göra en enkät, men i 1–2 klasser endast lärare och annan 

personal svarar på frågorna.  

Att svara på NindUX-inomhusluftkvalitet undersökning är lätt och enkelt med tabletter som 

återvinns i klassrummet - Vår personal också står till hands för att hjälpa om någon behöver hjälp. 

Frågeformuläret kan besvaras på finska, svenska eller engelska. 

Frågeformuläret har totalt 17 frågor som besvaras med tickbox-principen. Hur känner du dig vid 

den här tiden? Inomhusluft undersökningen till exempel undersöks följande inomhusluftsfaktorer: 

frisk luft, seghet, temperatur, smuts och obehagliga luktar. Och symtom som: nasal trafikstockning, 

hosta, andfåddhet, öronvärk, ögonsymtom, huvudvärk och koncentrationsproblem. 

Vi försöker genomföra undersökningen i en tid när så många som möjligt är i skolan. Men, 

eftersom avsikt är att undersöka skollokalerna, påverkar frånvaron av en enda respondent inte 

resultaten. Det kan också vara att samma person svarar flera gånger, eftersom elever eller lärarna 

kan vara i olika lokaler under dagen (t ex sitt i eget klassrum och i matsalen). 

Om föräldrar inte vill att deras barn ska fylla frågeformulär för inomhusluftkvalitet av någon 

anledning, skulle det vara bra att informera läraren eller rektorn. I så fall kan eleven helt enkelt 

sträcka tabletten till nästa utan att själv svara.  


