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Luftmätningar i barns utemiljö – ett Citizen Science projekt 
vid Malmö förskolor  
 
Citizen Science 
Citizen Science-projekt är ett sätt att aktivt involvera allmänheten i insamlandet av data som 
sedan kan användas i forskning. Dessa projekt bygger oftast på att befolkningen hjälper till 
med att samla in data. Det finns flera syften, dels så bidrar det till en ökad allmän 
medvetenhet om den aktuella forskningsfrågan och dels kan det bidra till mätningar på platser 
vilka i vanliga fall är svårmätta eller inte täcks av existerande mätkampanjer. För att öka 
kunskapen om hur ett sådant projekt kan samordnas på ett effektivt sätt och vilken kunskap en 
medborgarbaserad mätkampanj kan ge genomfördes ett pilotprojekt i Malmö stad under 
hösten 2018 på uppdrag av Naturvårdsverket. Detta projekt är ett pilotprojekt i ett större EU 
baserat Citizen Science-projekt som initierats av EEA (European Environmental Agency). 
Projektet ska bidra med kunskap om hur större Citizen Science-projekt kan organiseras när 
det gäller utskick av information och utdelning/uppsamling av mätutrustning. 
 
Syftet med det aktuella projektet var att engagera och instruera personalen vid ett urval av 
förskolor i Malmö i att utföra egna luftföroreningsmätningar, samt att utvärdera hur väl ett 
sådant mätprojekt utföll. Förhoppningen är att på detta sätt bidra till ökat medvetande om 
luftföroreningsnivåerna i barns utemiljöer samt förhoppningsvis skapa engagemang kring 
luftfrågor. 
 
Varför förskolor? 
Små barn är extra känsliga för luftföroreningar och barn bosatta i trafiktäta miljöer är särskilt 
utsatta då deras utevistelse sker i mer förorenade miljöer och vid tidpunkter på dygnet då 
föroreningshalterna är som högst. Studier har visat att hög exponering för luftföroreningar 
tidigt i livet riskerar att ge livslånga konsekvenser för barnets fysiska och mentala 
utveckling1. Det är därför viktigt med kunskap om hur barn exponeras för att möjliggöra 
riktade skyddsåtgärder i syfte att minska luftföroreningshalterna i deras utemiljöer. 
 
Luftkvalitén vid Malmö stads förskolor 
För att mäta luftkvalitén i detta projekt valdes provtagning av kvävedioxidhalter (NO2) i 
omgivningsluften. Kvävedioxid är en gas som främst bildas vid förbränning i 
förbränningsmotorer varför den anses vara en god indikator på mängden luftföroreningar som 
kommer från trafik. Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid har ett årsmedelvärde på 40 µg/m3, 
men preciseringen inom miljömålet Frisk Luft är 20 µg/m3, vilket anses vara nödvändigt för 
att skydda känsliga personer såsom barn2. Vid en kartläggning av luftkvalitén vid förskolor i 
Malmö 2015-2016 fann man att förskolorna klarade miljökvalitetsnormen men att många låg 
på gränsen till att uppnå miljökvalitetsmålets riktvärden3. Gemensamt för de förskolor där 
kvävedioxidhalten på uteytorna översteg, eller riskerade att överstiga 20 µg/m3, var att de 
ligger intill trafikerade vägar. Utsatta förskolor i Malmö har haft kontinuerliga mätningar av 
luftkvalitén under de senaste 10 åren vilka visar på en nedåtgående trend av luftföroreningar 
på många förskolor utom i de mer centrala delarna där halterna oftast inte förändrats.  

                                                 
1 Naturvårdsverket, ”Luft & miljö – barns hälsa”, Naturvårdsverket 2017 
2 https://www.miljomal.se/Miljomalen/2-Frisk-luft/ 
3 Malmö stad, Miljöförvaltningen. Kväveoxider vid förskolor och skolor i Malmö 2015-2016. Rapport nr 5/2017. 
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Utförande 
Projektet utfördes under hösten 2018 (augusti – november) på 20 förskolor och 5 grundskolor 
i Malmö och samordnades med ett annat, av Naturvårdsverket finansierat, projekt om 
förskolor och åtgärder för en förbättrad luftkvalité i Malmö (NV-04942-18).  
 
Urvalet av förskolor och skolor baserades delvis på den tidigare kartläggning som Malmö 
stads Miljöförvaltning genomfört4 och vi valde de förskolor och grundskolor som låg nära 
eller över gränsen för miljömålet Frisk Lufts årsmedelvärde av kvävedioxid. Vi tog även med 
förskolor som, efter samråd med representanter från Malmö stads miljöförvaltning samt 
fastighets- och gatukontoret, riskerar att ligga på gränsen till att överskrida 
miljökvalitetsmålet för Frisk Luft. Utöver dessa mätningar inkluderades även fem 
gaturumsmätningar i anslutning till några av förskolorna samt en urban bakgrundsmätning för 
Malmö stad (tabell 1 och figur 1).  
 

 
Figur 1: Lokaliseringen av projektets förskolor/grundskolor samt gaturumsmätningarna och 
den urbana bakgrundsstationen 
 
För att kartlägga kvalitén på den av förskolepersonal utförda provtagningen i Citizen Science-
projektet, så placerades även kontrollmätare ut på förskolegårdarna av tränad personal från 
Arbets- och Miljömedicin vid Lunds Universitet. 
 
  

                                                 
4 Malmö stad, Miljöförvaltningen. Kväveoxider vid förskolor och skolor i Malmö 2015-2016. Rapport nr 5/2017 
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Tabell 1: Urval av förskolor/grundskolor och gaturumsmätningar i projektet samt mätutfall och 
mätperiod 

FÖRSKOLA/SKOLA Utförda  
Citizen Science- mätningar 

Utförda  
kontrollmätningar 

Almgårdens förskola Ja 11/10-8/11 2018 Ja 11/10-8/11 2018 
Bokens förskola Nej Ja 10/10-7/11 2018 
Dekanens förskola Ja 10/10-7/11 2018 Ja 10/10-7/11 2018 
Droppens förskola Nej Ja 10/10-7/11 2018 
Fläderängens förskola Ja*  Ja 10/10-7/11 2018 
Mariehage förskola Ja 16/10-12/11 2018 Ja 10/10-7/11 2018 
Pildammens förskola Nej Nej 
Pilotens förskola Ja 15/10-28/11 2018 Ja 11/10-8/11 2018 
RF Bergs förskola Nej Ja 10/10-7/11 2018 
Rosenholmsskolan Ja*  Ja 11/10-8/11 2018 
Rönnbärets förskola Nej Ja 10/10-7/11 2018 
Rönnens förskola Nej Ja 10/10-7/11 2018 
Rönnenskolan Nej Ja 10/10-7/11 2018 
Rörsjöskolan Ja 12/10-22/11 2018 Ja 10/10-7/11 2018 
Skutans förskola Ja* 24/10-21/11 2018 Ja 10/10-7/11 2018 
Slånbärets förskola Nej Ja 11/10-8/11 2018 
Solbackens förskola Ja 11/10-7/11 2018 Ja 10/10-7/11 2018 
Sommarängens 
förskola Ja 11/10-15/11 2018 Ja 11/10-8/11 2018 

Stockrosens förskola Ja 16/10-22/11 2018 Ja 11/10-8/11 2018 
Stångbönans förskola Ja 10/10-7/11 2018 Ja 11/10-8/11 2018 
Söderkullaskolan Ja 11/10-8/11 2018 Ja 11/10-8/11 2018 
Södervärns förskola Nej Ja 10/10-7/11 2018 
Södra sommarstadens 
förskola Nej Ja 10/10-7/11 2018 

Valdemarsro förskola Ja 02/11-04/12 2018 Ja 11/10-8/11 2018 
Ögårdsskolan Ja*  Ja 11/10-8/11 2018 
GATURUM 
Industrigatan  Ja 10/10-7/11 2018 
Kung Oscars väg  Ja 10/10-7/11 2018 
Mariedalsvägen  Ja 10/10-7/11 2018 
Nobelvägen  Ja 10/10-7/11 2018 
Östra Farmvägen  Ja* 10/10-7/11 2018 
URBAN BAKGRUND 
Rådhusets tak  Ja 10/10-15/11 2018 

* Mätvärden saknas eller går ej att använda 
 
Etablering av projektet (augusti – september 2018) 
Under augusti och september etablerades projektet vid Malmö stads berörda kommunala 
förvaltningar; Miljöförvaltningen, Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen samt 
Fastighets- och gatukontoret. Berörda förvaltningschefer, förskolechefer, biträdande 
förskolechefer samt rektorer informerades om det kommande projektet. Först internt via 
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kommunala chefsmöten och därefter genom informationsutskick från Arbets- och 
miljömedicin till berörda förskolor och grundskolor (se bilaga 1). 
I samband med detta togs det även fram informationsmaterial (bilaga 2A och 2B – ställd till 
biträdande förskolechefer) för annonsering och information till föräldrar och 
förskolepersonal/skolpersonal vid de berörda förskolorna/skolorna (figur 2) samt anvisningar 
kring hantering av provtagningsutrustning till personalen vid berörda förskolor/skolor (bilaga 
3). 
 

 
Figur 2: Uppsatt informationsmaterial vid ingången till ett kapprum på Söderkullaskolan 
 
Under denna period skedde även urvalet av förskolor och skolor i samråd med 
Miljöförvaltningen och Fastighets- och gatukontoret vid Malmö stad samt beställning av 
diffusionsprovtagare och hållare för kvävedioxidmätningar från Svenska Miljöinstitutet 
(IVL)5. 
 
Mätningar (oktober-november/december 2018) 
Mätningar av kvävedioxid genomfördes under fyra veckors tid över månadsskiftet oktober-
november 2018 (10/10 & 11/10 – 7/11 & 8/11). För mätningarna användes IVLs 
diffusionsprovtagare och hållare vilka skickades ut tillsammans med instruktioner en vecka 
innan mätstart (10de eller 11e oktober 2018). Provtagarnas mätosäkerhet var 10% (LOD:0,1 
och LOQ:0,3)4. 
 
Varje förskola fick ett utskick bestående av 2 provtagare med tillhörande instruktioner kring 
hur dessa skulle sättas upp, tas ned, skickas in och hanteras (se bilaga 3). Vidare satte även 
tränad personal vid avdelningen för Arbets- och miljömedicin vid Lunds Universitet (AMM) 
upp en likadan provtagare på respektive förskole- och skolgård (se figur 3). Förskolorna 
(biträdande förskolechefer) blev i informationsmaterialet instruerade om att försöka sätta upp 

                                                 
5 https://www.ivl.se/sidor/lab--analys/miljo/luft.html 
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provtagarna under någon av dagarna 10de eller 11e oktober för att mätperioderna skulle 
sammanfalla med varandra samt med de mätningar som AMM genomförde och därigenom 
öka möjligheterna att utvärdera mätutfallet. Utöver dessa mätningar utförde även AMM fem 
parallella mätningar i gaturum i anslutning till förskolorna: Rönnens (N=1), Boken (N=1), 
Mariehage (N=2) och Södervärns förskolor (N=1), se tabell 1. Gaturumsprovtagarna 
placerades så nära motsvarande provtagare på förskolegården som möjligt men på gatusidan, i 
tre av fyra fall fanns det ett bullerplank emellan.  
 
Miljöförvaltningen administrerade även en parallell bakgrundsmätning vid Malmö 
miljöförvaltnings urbana bakgrundsstation på Rådhusets tak. För att minska risken för 
felaktigheter och avbrott i mätserien utfördes regelbundna kontroller av den mätutrustning 
personalen vid Arbets- och miljömedicin satt upp, dvs. en av tre provtagare vid förskolorna 
samt gaturummen. Övriga provtagare, uppsatta av förskolans personal utifrån anvisningar, 
observerades enbart (i de fall detta var möjligt) i utvärderingssyfte. 
 
Då det sent i processen visade sig att Pildammens förskola var under renovering och inga barn 
alltså vistades där samt att felaktiga adressuppgifter till RF Bergs förskola gjorde att dess 
provtagare kom i retur fanns ett överskott på fyra provtagare. Dessa användes då till att utföra 
dubbla kontrollmätningar på två förskolor samt en skola (Mariehage förskola, Södervärns 
förskola samt Ögårdsskolan) då dessa hade stora utegårdar med skilda 

exponeringsförhållanden. 
Gaturumsmätningarna utökades också från 
planerade fyra till fem. 
 
En vecka innan mätperiodens slut skickades ett 
påminnelsebrev ut om att det snart var dags för 
nedplockning av provtagarna och hur detta 
skulle ske (bilaga 4). Under den 7de och 8de 
november var personal från AMM ute och 
plockade ned de provtagare och hållare de 
själva satt upp, övriga provtagare uppsatta av 
förskolans personal, lämnades uppe. 
 
Analys (december 2018 – januari 2019) 
De provtagare som insamlats eller inkommit 
senast den 8/11 2018 förvarades mörkt och kallt 
innan de skickades vidare för analys på IVLs 
ackrediterade laboratorium den 12/11. Övriga 
provtagare skickades på analys successivt 
allteftersom de inkom. 
 
Proverna analyserades och resultaten 
återrapporterades från IVL till AMM successivt 
under december 2018 och januari 2019. 
 
Utskick till de förskolor och skolor som deltagit 
i projektet gjordes där personalen ombads att 
plocka ned och returnera hållare eller icke 
använd provtagningsutrustning (bilaga 5). 
 

Figur 3: Uppsatt hållare och provtagare 
för NO2 
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Återkoppling (januari 2019) 
Återkoppling av resultaten och deras betydelse för de enskilda förskolorna presenterades och 
diskuterades med berörda förvaltningar vid Malmö stad den 23/1-2019. De förskolor som 
deltagit i projektet fick individuell skriftlig återkoppling, ställd till biträdande förskolechef, 
rörande respektive förskolas resultat och deras betydelse i förhållande till existerande 
gränsvärden. I de fall föräldrar hört av sig och önskat information om resultaten för en 
specifik förskola mailades detta också ut (N=1). 
 
 
Resultat 
Resultatet från projekten redovisas uppdelat på  projektgenomförande samt mätresultat. 
 
Projektgenomförande 
Etableringen av projektet tog något längre tid än beräknat då det krävdes godkännande från 
fyra förvaltningar inom kommunen. Det var även svårt att få kontakt med beslutsfattare vid 
några av de berörda förvaltningarna. När kontakt väl etablerats var bemötandet mycket 
hjälpsamt och positivt även om Förskoleförvaltningen samt Grundskoleförvaltningen 
uttryckte viss oro över att lägga ”ytterligare arbetsuppgifter” på sin redan mycket uppbokade 
personal.  
 
Av 25 inbjudna förskolor deltog 15 i mätprojektet (60%. Se tabell 1) av dessa var 11 
mätningar kompletta (se tabell 2). Den vanligaste orsaken till att förskolorna inte deltog (satte 
upp mätutrustningen) var att detta glömts bort/inte hunnits med eller att ansvarsfördelningen 
kring vem i personalstyrkan, biträdande förskolechef, förskolan/skolans pedagogiska 
personal, vaktmästeri, etc., som skulle genomföra mätningarna varit oklar. För de kommunala 
skolorna var den vanligaste orsaken att personalen inte fick genomföra denna typ av 
arbetsuppgift, då en intern beställning om att få provtagaren uppsatt och nedtagen var tvungen 
att läggas till skolans vaktmästeri. Många gånger hade informationen rörande projektet inte 
nått den pedagogiska personalen. 
 
Ett önskemål i instruktionerna som skickades ut var att provtagarna skulle sättas upp antingen 
den 10de eller 11e oktober och sitta upp under fyra veckor. Detta för att mätperioden skulle 
vara så identisk som möjlig för att möjliggöra jämförelse mellan förskolorna samt 
kontrollmätningarna, gaturumsmätningarna samt den urbana bakgrundsmätningen. Enbart 6 
av 15 mätare sattes upp någon av dessa dagar (tabell 1). Övriga mätare sattes upp mellan den 
12/10 och 2/11 och flertalet av dessa (N=7) satt upp under fem veckor istället för fyra (tabell 
1). Den vanligaste orsaken till detta vara att man glömt bort, inte hunnit eller att personalen 
som fått i uppdrag att göra detta inte var på plats någon av dessa dagar.  
 
Samtliga av de provtagare som sattes upp av förskolan/skolans personal, och vilka 
observerades under besök på förskolan, var korrekt uppsatta i enlighet med instruktionerna 
som skickats ut. Vid samtal med personal på förskolorna och skolorna var samtliga mycket 
hjälpsamma och positivt inställda till att mätningarna skedde och uttryckte önskan om att få 
veta resultaten. Viss frustration och oro rådde däremot bland den personal som upplevde att 
de inte fått information från ledningen om mätprojektet och det rådde också en osäkerhet 
kring om/vad de därmed förväntades bidra med. 
 
Av de provtagare som sändes in (N=15x2=30) saknades förskolans/skolans namn på samtliga 
ifyllda provtagningsprotokoll. För att kunna härleda proverna till rätt förskola och skola 
krävdes det telefonsamtal till samtliga för att reda ut vid vilka datum och tider de olika 
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förskolorna/skolorna satt upp sina provtagare på. Åtta av de 24a hållarna till provtagarna kom 
i retur efter skriftlig instruktion om att ta ned och returnera dessa i bifogat svarskuvert. Övriga 
hållare fick inhämtas av personal vid AMM. 
 
Mätresultat 
Mätresultaten som presenteras representerar medelvärdet av kvävedioxid (NO2) mätt i 
mikrogram per kubikmeter (µg/m3). Se tabell 2. Mätosäkerheten på provtagarna var 10%6.  
 
För 10 av 11 Citizen Science-mätningar vid förskolorna/skolorna ligger mätvärdena väl inom 
felmarginalen för provtagarnas mätosäkerhet. Pilotens förskolas två provtagare hade en 
differens på 3 µg/m3, vilket ändå får anses vara lågt och båda mätningarna placerade sig nära 
kontrollmätningen utförd av AMM på samma förskola (se tabell 2 och figur 4). Tio av 11 
Citizen Science-mätningar ligger också inom felmarginalen (+/- 1-2 µg/m3) jämfört med 
kontrollmätningarna. En förskola, Valdemarsro förskola, låg dock 5 µg/m3 lägre än 
motsvarande kontrollmätning utförd av AMM (se tabell 2 och figur 4). En möjlig förklaring 
till detta skulle kunna vara att förskolan mätte kvävedioxidhalterna en månad senare än 
motsvarande kontrollmätning. 
 

 
Figur 4: Mätresultat från Citizen Science mätningarna samt kontrollmätningarna (AMM-
mätningar) 
 
Den urbana bakgrundsmätningen av kvävedioxid för perioden 10/10-15/11, 2018 låg på 16 
µg/m3 (mätt på rådhusets tak) vilket i genomsnitt ligger 3 µg/m3 över mätningarna på 
förskolorna/skolorna. Genomsnittet för samtliga mätningar, Citizen Science 1 & 2 samt 
kontrollmätningarna, skiljer sig åt med mindre än 1 µg/m3 (spann: 13,3 – 13,9 µg/m3). 
 

                                                 
6 https://www.ivl.se/sidor/lab--analys/miljo/luft.html 
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För de förskolor där det även utfördes gaturumsmätningar vid gatan utanför förskolan låg 
gaturumsmätningar 1-2 µg/m3 över de uppmätta halterna (kontrollmätningarna) på 
intilliggande förskolor under samma mätperiod. 
 
Tabell 2: Mätresultat från Citizen Science mätningarna samt kontrollmätningarna (AMM-
mätningar) 

FÖRSKOLA/SKOLA Citizen Science 1 
NO2 (µg/m3) 

Citizen Science 2 
NO2 (µg/m3) 

kontrollmätningar 
NO2 (µg/m3) 

Almgårdens förskola 12 12 13 
Bokens förskola - 15 
Dekanens förskola 15 15 14 
Droppens förskola - 21 
Fläderängens förskola e 12 
Mariehage förskola 14 15 12 13 
Pildammens förskola                                        a 
Pilotens förskola 13 16 14 
RF Bergs förskola b 11 
Rosenholmsskolan c c 15 
Rönnbärets förskola - 15 
Rönnens förskola - 16 
Rönnenskolan - 15 
Rörsjöskolan 14 15 15 
Skutans förskola d 11 
Slånbärets förskola - 12 
Solbackens förskola 12 12 13 
Sommarängens förskola 13 13 13 
Stockrosens förskola 15 15 15 
Stångbönans förskola 16 17 15 
Söderkullaskolan 14 13 13 
Södervärns förskola - 16  17 
Södra sommarstadens 
förskola - 16 

Valdemarsro förskola 9 9 14 
Ögårdsskolan c c 15 16 
GATURUM  
Industrigatan - - 16 
Kung Oscars väg - - 14 
Mariedalsvägen - - 14 
Nobelvägen - - 19 
Östra Farmvägen - - c 
BAKGRUND  
Rådhusets tak - - 16 

a Stängd för renovering under mätperioden 
b Utskicket med provtagningsutrustning kom aldrig fram 
c Provtagare och hållare försvann under mätperioden eller i posten 
d Provtagningen skedde inomhus 
e Provtagningshållaren föll ned 
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Tidsåtgång & kostnader 
Tidsåtgång och kostnader för projektet rapporteras främst avseende den del som berör Citizen 
Science-projektet då det är denna del som rapporten avser att utvärdera för eventuella 
framtida Citizen Science-projekt. Kontrollmätningarna, vilka var en del av detta pilotprojekt, 
utgjorde en stor del av kostnaderna och tidsåtgång men redovisas inte avseende tidsåtgången 
och enbart i jämförande syfte avseende kostnader. Detta gäller även tidsåtgång och kostnader 
för att administrera gaturumsmätningarna och den urbana bakgrundsmätningen.  
 
Tidsåtgång (arbetstid) för projekttid: Citizen Science 
Det bör noteras att tidsåtgången som redovisas är den som krävts av projektansvarig och alltså 
inte inkluderar den arbetstid som krävts av involverade representanter från berörda 
kommunala förvaltningarna eller förskolornas/skolornas personal för att administrera 
mätningarna. 
 
Etablering: 1,5 månader 
Denna del var den mest tidskrävande och kanske den som det också bör läggas ned mest tid 
på. Den omfattade att förankra och, till viss del, utforma projektet tillsammans med berörda 
kommunala förvaltningar samt se till att information delgavs rätt personer. Vidare omfattar 
den även utskick av information rörande projektet och förankring till berörda förskolor för att 
i mesta möjliga mån säkerställa deltagande. Den omfattar även utformning av instruktioner 
för uppsättning och hantering av provtagarna. 
  
Mätningar: 6 dagar 
Denna del omfattar de dagar det tog att sammanställa och administrera utskicket av 
mätutrustning, sammanställning av påminnelsebrev rörande nedtagningen av provtagarna 
samt nedtagningen och återsändning av mätutrustningen. Den omfattar även den tid det tog att 
inhämta den mätutrustning vilken inte skickats tillbaka i enlighet med instruktionerna. 
   
Analys: 1 dag 
Omfattar den tid det tog att administrera att inskickade prover sändes till laboratoriet för 
analys. 
 
Återkoppling: 0,5 månader 
I denna tidsåtgång ingår utformandet av individuella svar angående mätningarna till 
respektive förskola (N=24), presentation och återkoppling till berörda förvaltningar inom 
Malmö stad. Individuell återkoppling till de föräldrar som önskat detta, samt utformandet av 
rapport. 
 
Total tidsåtgång (avseende projektledning och administration) uppskattas till mellan 2-2,5 
månader. 
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Kostnader för projekt: Citizen Science 
De kostnader som redovisas i tabell 3 inkluderar enbart material- och kringkostnader och ej 
kostnad för arbetstid då denna är beroende av vem som är utförare för projektet. Kostnaderna 
är avrundade till närmaste tiotal kronor. Kostnaderna som redovisas i tabell 4 inkluderar 
arbetstid för projektet (räknat som 2 månader för Citizen Science-projektet) i jämförelse mot 
om projektet hade utförts som ett traditionellt mätprojekt utfört av en projektägare (i detta fall 
AMM). Detta för att möjliggöra jämförelse av kostnader mellan ett Citizen Science-projekt 
och ett traditionellt mätprojekt. Denna jämförelse inkluderar inte urban bakgrunds- och 
gaturumsmätningar och jämför endast kostnads- och analysprover för ett likvärdigt antal 
prover/förskola (N=25). 
 
Tabell 3: Kostnaderna för Citizen Science delen av projektet 

UTGIFT Citizen Science-projekt 
Kostnad (sek) 

Informationsmaterial 1 200 
Material för utskick samt porto 6 650 
Övrigt material 1020 
Resor 600 
Provtagare (N=50) 28 150 
Arbetskostnad à 2-2,5 månader (100%) X 

Total kostnad:  37 620 (exkl. arbetskostnad) 

 
Informationsmaterial: kostnaden avser trycksaker för utskick av informationsflyers samt 
affischer för annonsering av projektet i förskolorna/skolorna. 
 
Material för utskick samt porto: Kostnaderna avser kuvert (C4 samt vadderade i storlek 390 
x 290 mm) samt porto för utskick av information samt informationsmaterial till förskolorna 
(N=25), utskick av provtagningsutrustning (N=24), påminnelse om nedtagning av 
provtagningsutrustningen (N=24), returkuvert för provtagarna, begäran om att skicka in 
provtagningsutrustningen (N=24) samt återkoppling av provtagningsresultaten (N=24).  
 
Övrigt material och kostnader: kostnaderna avser bl.a. papper för utskick, införskaffande av 
buntband för uppsättning av hållarna till provtagarna, kuvert samt porto för att skicka in 
provtagarna till analyslaboratoriet, etc. 
 
Resor: kostnaderna avser resor till och från möten med berörda förvaltningar vid Malmö stad 
samt för inhämtning av hållare från förskolorna i de fall dessa inte skickats in enligt 
anvisningarna. 
 
Provtagare: kostnaderna avser provtagare (inklusive hållare till dessa) samt analys. 
 
Arbetskostnad: För aktuellt projekt bör denna uppskattas till 2-2,5 månaders heltidsarbete för 
projektledning och administration och kommer att vara den del som utgör den i största 
kostnaden för projektet. Det är viktigt att notera att detta enbart innefattar den kostnad för 
arbetstid som omfattar projektansvarig/utförare och alltså inte den arbetstid som lagts ned av 
övrig berörd personal (anställda vid Malmö stad). Beräknad tidsåtgång och arbetskostnad för 
projektet gäller alltså enbart för berörd projektutföraren och finansiären. 
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Tabell 4: Jämförelse av kostnaderna för Citizen Science-projektet och ett mer traditionellt 
mätprojekt. 

UTGIFT Citizen Science-projekt 
Kostnad (sek) 

Traditionellt mätprojekt 
Kostnad (sek) 

Informationsmaterial 1 200 1200 
Material för utskick samt porto 6 650 225 
Övrigt material 1020 200 
Resor 600 2000 
Provtagare 14 075 14 075 
Arbetskostnad 158 235 (2 mån) 237 353 (3 mån) 
Total kostnad 181 780  255 053 
Kostnad/mätning 7 271                    (181780/25) 10 202                       (255053/25) 
Kostnad/mätresultat 16 525                  (181780/11) 10 202                       (255053/25) 

 
Vid en jämförelse av totalkostnaden och kostnaden per mätning mellan ett Citizen Science-
projekt och ett traditionellt mätprojekt är kostnaden för ett Citizen Science-projektet ungefär 
70% av vad motsvarande traditionella mätkampanj kostar. Ser man däremot till 
kostnaden/användbart mätresultat (dvs. de mätresultat som skickades in/gick att använda) så 
kostade Citizen Science-projektet ca 60% mer än de som samlats in via det traditionella 
mätprojektet. 
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Slutsats & Reflektion 
Mätresultaten tyder på att denna form av mätningar mycket väl lämpar sig till att utföras av 
lekmän. Trots att mätperioderna för kontrollmätningarna samt Citizen Science-mätningarna i 
de flesta fall skilde sig åt både i längd (4 mot, i genomsnitt, 5 veckor) och uppsättningsplats 
skiljer sig inte mätvärdena av kvävedioxid åt med mer än i genomsnitt 1-2 µg/m3. 
 
Svårigheten med denna form av projekt visade sig vara etableringen av själva projektet och att 
information och ansvarsfördelning nådde ner till berörd personal och utförare vid 
förskolorna/skolorna. Intresset visade sig vara stort bland de berörda personalgrupperna då 
mätningarna berörde deras faktiska arbetsmiljö och engagemanget/intresset och projektutfallet 
torde därmed kunna bli ännu högre om den ursprungliga informationen från början hade 
kommit dem till del. Därtill vore det bra om beslutsfattarna vid etablering av projektet utser 
en ansvarig kontaktperson vid respektive förskola/skola vilken ansvarar för att mätningarna 
genomförs. 
 
Då denna form av mätning riskerar att bli till en extra arbetsbörda som läggs på befintlig 
personal skulle framtida projekt vinna mycket, i form av deltagande, på att förenkla 
provtagningen i mesta möjliga mån. Ett förslag för ett liknande framtida projekt vore 
exempelvis att Miljöförvaltningen i kommunen redan har befintliga hållare för provtagarna 
permanent uppsatta och att förskolorna alltså enbart behöver administrera att sätta i 
provtagaren och plocka ned/skicka in denna och alltså inte behöver engagera sig i att sätta 
samman hållare och väderskydd, hitta en lämplig plats för placering av denna, sätta upp och ta 
ned/skicka in densamma, osv.  
 
Ytterligare en sak att ta i beaktande vid denna form av projekt är kostnad och tidsåtgång 
vilken utvärderas i form av tids- och kostnadsåtgång för projektutföraren (i detta fall AMM 
vid Lunds Universitet). För projektfinansiären innebär ett Citizen Science projekt en klar 
minskning i tid- och kostnad för projektet jämfört med om det skulle utförts av avdelningens 
egen personal. Dock gäller detta inte om man fördelar kostnaderna på antalet 
inkomna/användbara mätresultat i slutändan. Denna form av projekt bör även utvärderas 
utifrån ett ”Citizen-perspektiv” då det inte är lika självklart att det blir en vinst ur ett 
samhälleligt kostnads- och tidsperspektiv då det tar mycket tid i anspråk av övriga berörda 
”deltagare”. 
 
Sammanfattningsvis är reflektionerna från detta projekt att Citizen Science projekt rörande 
luftkvalitémätningar går att utföra med hög kvalité under förutsättning att projektet är väl 
etablerat bland beslutsfattare och att information och instruktioner är tydligt utformade 
och når slutanvändarna. Dock bör man i mesta möjliga mån förenkla mätproceduren så 
långt som möjligt för att säkerställa deltagande och därmed engagemang och intresse. 
 
 
 
 



Bilaga 1: Informationsutskick till berörda utbildningschefer och rektorer 



Hur har förskolorna och grundskolorna valts ut? 
I första provtagningsperioden kommer 25 grundskolor och förskolor att delta. Urvalet av dessa kommer delvis baseras 
på tidigare mätresultat och modelleringar av luftföroreningssituationen i stadsdelarna, delvis på områdestillhörighet och 
skolgårdens placering. Av dessa kommer därefter tio att väljas ut för att ingå i andra provtagningsperioden. Samtliga 
urval kommer att ske efter samråd och diskussion med miljöförvaltningen i Malmö stad.

Hur? 
I samband med mätningarna i den första provtagningsperioden kommer 
mätutrustning och instruktioner om när och hur denna placeras att skickas ut 
till berörda biträdande förskolechefer. Detta görs inom ramen för EU-projektet
“Citizen Science” och syftar till att undersöka möjligheterna för i “icke-tränad” 
personal att utför luftmätningar och därmed öka förståelsen och egagemanget 
bland kommunens invånare att själva bli involverade i frågor som rör derasbland kommunens invånare att själva bli involverade i frågor som rör deras
luftkvalité samt öka möjligheterna till datainsamling. Utöver dessa mätare 
kommer ytterligare en mätare att sättas upp av Emilie Stroh vid Arbets- och 
miljömedicin. Efter fyra veckor, plockas mätarna ned enligt instruktioner från 
arbets- och miljömedicin och skickas in i föradresserade och frankerade kuvert 
för analys.

I andra provtagningsperioden kommer mätningarna helt och hållet att 
administreras avadministreras av Arbets- och miljömedicin. Mätutrustning kommer, efter att 
berörda biträdande förskolechefer informerats, att placeras på förskolegårdarna 
(utom räckhåll för barnen) under två månader. Mätutrustningen kommer att 
kontrolleras vid 1-2 tillfällen under denna period innan den plockas ned.

Vad behöver göras? 
Arbets- och miljömedicin kommer inom ramen för detta projekt att utföra 1-3 
mätningar av luftkvalitén på er förskolegård under tidsperioden höst 2018 – 
vår 2020. Mätningarna kommer att genomföras i två provtagningsperioder 
genom att 1-2 mindre mätutrustningar kommer placeras ca 1,5 meter upp på 
lämplig plats på förskolegården (utom räckhåll för barnen). Mätutrustningen 
kommer att mäta luftkvalitén avseende kvävedioxid- samt partikelhaltekommer att mäta luftkvalitén avseende kvävedioxid- samt partikelhalter.

Den första provtagningsperioden kommer att genomföras på 25 förskolor 
mellan oktober och november 2018 och mätarna kommer att sitta uppe under 
fyra veckor och mäta kvävedioxidhalter. Den andra provtagningsperioden 
kommer att genomföras på tio av dessa förskolor och påbörjas under våren 
2019 och avslutas senast våren 2020. Under denna tid kommer mätutrustning 
för både kvävedioxid och småpartiklar att sitta uppe under två perioder om åtta 
veckors vardera. Inför varje provtagningsperiod kommer berörda biträdande veckors vardera. Inför varje provtagningsperiod kommer berörda biträdande 
förskolechefer att informeras.

Luftföroreningar är en av de största orsakerna till sjukdom över hela världen och små barn tillhör den grupp 
som är allra mest känslig mot dess hälsoeffekter. Höga halter av luftföroreningar i unga år riskerar att ge 
negativa hälsokonsekvenser, inte bara i barndomen utan även senare i livet. Naturvårdsverket har därför gett 
Arbets- och miljömedicinska avdelningen vid Lunds universitet i uppdrag att undersöka hur barns 
exponeringsförhållanden i större städer ser ut och om det finns åtgärder inom exempelvis stadsplaneringen 
som skulle kunna bidra till att förbättra luftkvalitén vid deras huvudsakliga utemiljö, det vill säga 
förskolegårdarna.förskolegårdarna.

Projektet är förankrat med utbildningscheferna vid Malmö stads förskoleförvaltning, grundskoleförvaltning samt 
Malmö stads miljöförvaltning.

Luftkvalitén i barns utemiljö
 

Information till berörda, förskolechefer, biträdande förskolechefer samt rektorer



När kommer resultaten? 
Resultaten från mätningarna som genomförs under hösten 2018 
kommer att presenteras skriftligt i en rapport till Naturvårdsverket
i januari 2019 samt skriftligt, och om önskemål finns, även 
muntligt till berörda förvaltningar i Malmö stad.

Resultaten från den andra provtagningsperioden kommer 
succesivt att rapporteras till berörda förvaltningar och de succesivt att rapporteras till berörda förvaltningar och de 
slutgiltiga resultaten kommer att rapporteras skriftligt till 
Naturvårdsverket i slutet av 2020.

Tack för att ni hjälper oss i vårt arbete 
med att säkerställa en god luftkvalité för små barn!

Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet i samarbete 
med förskoleförvaltningen och miljöförvaltningen i Malmö stad

Vart vänder man sig om man har frågor?
Har ni, er personal eller föräldrar på förskolorna frågor 

kring projektet så besvaras dessa av:

Emilie Stroh (Med.dr)
Biträdande forskare vid Arbets- och miljömedicin

Lunds universitet
emilie.stroh@med.lu.seemilie.stroh@med.lu.se
046 - 222 1652



Bilaga 2A: Informationsposter till förskolepersonal och föräldrar 



Luftkvalitén i barns utemiljö
 

Provtagning av luftkvalitén på förskolegården
För att se hur luftkvalitén vid förskolor ska kunna förbättras undersöker nu Arbets- 
och miljömedicinska avdelningen vid Lunds universitet, på uppdrag av 
Naturvårdsverket, hur barn utsätts för luftföroreningar vid några förskolor och skolor 
i Malmö. Resultaten kan användas för att se vilka möjligheter och strategier till åtgärder 
som finns för att förbättra luftkvalitén vid förskolor och skolor. 

När? 
Provtagningar kommer att ske under 1-2 
månader mellan hösten 2018 och våren 
2020 på 10-25 förskolegårdar i Malmö.

Hur? 
Mätutrustning för att mäta luftförorenings-
halter av kvävedioxid samt små partiklar halter av kvävedioxid samt små partiklar 
kommer under mätperioderna att vara 
uppsatt utom räckhåll för barnen på 
förskolegårdarna.

När kommer resultatet? 
Resultaten från mätningarna kommer under
denna period löpande att rapporteras till 
Naturvårdsverket samt förskoleförvaltningen Naturvårdsverket samt förskoleförvaltningen 
och miljöförvaltningen i Malmö stad.

Frågor? 
Har ni frågor kring mätningarna eller projektet är ni välkomna att kontakta oss!

 

Emilie Stroh (Med.dr)
Biträdande forskare vid Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet

E-post: emilie.stroh@med.lu.se
TTelefon: 046 - 222 1652

  

Hälsningar från 
Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet i samarbete med Malmö stad.



 

 

Bilaga 2B: Informationsposter till skolpersonal samt föräldrar 



Luftkvalitén i barns utemiljö
 

När? 
Provtagningar kommer att ske under 1-2 
månader hösten 2018 och våren 2020 på 
10-25 skolor och förskolegårdar i Malmö.

Hur? 
Mätutrustning för att mäta luftförorenings-
halter av kvävedioxid samt små partiklar halter av kvävedioxid samt små partiklar 
kommer under mätperioderna att vara 
uppsatt utom räckhåll för barnen på skol-
och förskolegårdarna.

När kommer resultatet? 
Resultaten från mätningarna kommer under
denna period löpande att rapporteras till 
Naturvårdsverket samt grundskoleförvaltningen, Naturvårdsverket samt grundskoleförvaltningen, 
förskoleförvaltningen och miljöförvaltningen i 
Malmö stad.

Frågor? 
Har ni frågor kring mätningarna eller projektet är ni välkomna att kontakta oss!

 

Emilie Stroh (Med.dr)
Biträdande forskare vid Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet

E-post: emilie.stroh@med.lu.se
TTelefon: 046 - 222 1652

  

Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet i samarbete med Malmö stad.

Provtagning av luftkvalitén på skolgården
För att se hur luftkvalitén vid skolor och förskolor ska kunna förbättras undersöker nu 
Arbets- och miljömedicinska avdelningen vid Lunds universitet, på uppdrag av 
Naturvårdsverket, hur barn utsätts för luftföroreningar vid några skolor och förskolor i 
Malmö.  
Resultaten kan användas för att se vilka möjligheter och strategier till åtgärder som 
finns för att förbättra luftkvalitén vid skolor och förskolofinns för att förbättra luftkvalitén vid skolor och förskolor.



 

 

Bilaga 3: Instruktioner för genomförande av luftkvalitémätningar på 
förskole-/skolgården



 

 

 
LUFTKVALITÉN I BARNS UTEMILJÖ 
 
 

 
 
 

INSTRUKTIONER FÖR UPPSÄTTNING AV LUFTPROVTAGARE. 
Stort tack för att du hjälper oss med denna studie av luftkvalitén på er utomhusmiljö! 

 
Det paket du precis fått ska innehålla det du behöver för att hjälpa oss att mäta halten av 
luftföroreningar (kvävedioxider) på er förskole-/skolgård. Skulle något saknas så ta kontakt 
med oss så fort som möjligt (kontaktuppgifter sist i detta informationsblad). Läs helst igenom 
instruktionerna i förväg så att du kan kontakta oss om du upplever att något är oklart eller 
behöver förtydligas. 
Vi skulle önska att du sätter upp provtagarna någon av dagarna 10 eller 11 
oktober (dvs. onsdag eller torsdag denna vecka). Har du/ni inte möjlighet till detta så 
kontakta oss så ser vi om vi kan hitta ett annat datum som passar. Någon av dessa dagar 
kommer även vi att sätta upp en provtagare på er förskole-, skolgård. 
 
INNEHÅLL I PAKETET: 

• Metallhållare (”stång”) 
• Väderskydd (vit kåpa) 
• Påse med material för att sätta samman och upp mätarutrustningen innehållandes: 

 Två ringar (en i metall och en svart gummiring) 
 Skruv 
 Mutter 
 Fyra buntband 

• Två påsar, vardera med ett plastburkar som innehåller en så kallad diffusionsprovtagare (dvs. 
själva mätaren för kvävedioxid) samt provtagningsprotokoll som till hör denna. 

• Returkuvert för diffusionsprovtagarna. 
• Instruktionsblad (detta) 

 
FÖLJANDE INSTRUKTIONER ÄR UPPDELADE I TRE DELAR:  

1. Hopsättning och uppsättning av hållaren för provtagarna 
2. Uppsättning/aktivering av provtagarna 
3. Nedtagning och returnering av provtagarna 

VI REKOMMENDERAR STARKT ATT DU LÄSER IGENOM INSTRUKTIONERNA I  

FÖRVÄG 



 

 

DEL 1: HOPSÄTTNING OCH UPPSÄTTNING AV HÅLLAREN 
FÖR PROVTAGARNA 

 

 
 
 
 

 Metallhållare (”stång”) 
 Väderskydd (vit kåpa) 
 Två ringar (en i metall och 

en svart gummiring) 
 Skruv 
 Mutter 

 

  

 

 
 
 
 
 
Sätt väderskyddets ovansida mot 
det yttre hålet på en av 
metallhållarens ”ben” och stoppa 
i skruven. 

  



 

 

 

 
 
På väderskyddets undersida: 
I följande ordning, sätt på 
  - svart gummiring 
  - metallring 
på skruven och skruva sedan fast 
väderskyddet vid metallhållaren 
med muttern. 

  

Så här ska hållaren för provtagarna se ut när den är klar. 
 
 



 

 

 
UPPSÄTTNING AV HÅLLAREN: 
Välj ut en lämplig plats på förskole-/skolgården för provtagarna. 
Denna ska helst vara så representativ som möjligt för var barnen 
befinner sig när de är ute men kommer styras av var det finns en 
lämplig plats att fästa dem. Färst dem mot en stolpe ca 2m upp 
med de bifogade buntbanden, vid behov kan ni räta ut det ena 
benet på hållarna. Skulle buntbanden vara förkorta för tjockleken 
på stolpen kan du förlänga dessa genom att sätta samman två 
stycken buntband till ett. Det bör räcka att fästa/använda två 
buntband per hållare, upplever du att det behövs ytterligare 
buntband till hållaren så kontakta oss. 
 

OBS: Tänk på att sätta hållarna utom räckhåll för 
barnen! 

 
  



 

 

DEL 2: UPPSÄTTNING/AKTIVERING AV PROVTAGARNA 
Provtagarna förvaras i plastburkar med tätslutande lock i de medföljande plastpåsarna. 
OBSERVERA att provtagningen startar så fort locket på plastburkarna öppnas. ÖPPNA 
INTE FÖRVARINGSBURKEN FÖRRÄN DET ÄR DAGS FLR UPPSÄTTNING PÅ 
PLATS. 
 

1. Ta försiktigt ut provtagarna ur förvaringsburkarna (om provtagaren kilat fast sig i 
botten på burken så vänd burken upp och ned och knacka öppningen mot ett bord 
eller dylikt så att provtagaren lossnar). 
 

2. Tryck fast provtagarna i väderskyddet på provtagningshållaren med det grå stålnätet 
nedåt (se bild). 

 
 

3. NOTERA PÅ PROVTAGNINGSPROTOKOLLET: 
Provtagningsdatum 
Provtagningstid 
 

4. Se till att förvara plastburkarna/förvaringsburkarna med locket på i de medföljande 
plastpåsarna. 
 

5. KLART! Nu ska provtagarna sitta uppe i fyra veckor. 
 
 

 
 

  



 

 

DEL 3: NEDTAGNING OCH RETURNERING AV PROVTAGARNA 
När fyra veckor har gått från startdatumet då provtagningen påbörjades ska mätarna plockas 
ned. Vi kommer att skicka ut ett påminnelsebrev om detta i början av vecka 45 (förutsatt att 
mätningarna startade den 10de eller 11e oktober). Vill ni ha ett påminnelsemail dagen 
innan/samma dag som provtagarna sattes upp så maila oss datum och tidpunkt för 
uppsättningen av provtagarna så skickar vi detta. 
VID NEDTAGNING: 

1. NOTERA PÅ PROVTAGNINGSPROTOKOLLET: 
Slutdatum för provtagningen 
Sluttid för provtagningen 
Medeltemperatur (på ca 5°C när). 
Vid anmärkningsfältet kan ni skriva/notera något annat som ni anser kanske kan vara 
bra att vi känner till, t.ex. om det har hänt något med mätaren under 
provtagningsperioden. 
Det är viktigt att dessa uppgifter finns med då mätresultaten annars blir osäkra. 
Du behöver inte skriva under provtagningsprotokollet. 

 
2. Lossa provtagaren försiktigt och lägg tillbaka den i samma förvaringsburk som den 

kom i. Sätt på locket ordentligt och lägg sedan tillbaka förvaringsburken i plastpåsen 
tillsammans med provtagningsprotokollet. Förslut plastpåsen. 
 

3. Lägg plastpåsarna med provtagarna och provtagningsprotokollen i det medföljande 
returkuvertet och posta dessa så snart som möjligt. Returkuvertet behöver inte 
frankeras. 
 

4. Vi kommer att skicka ut kuvert och instruktioner för retur av hållaren till provtagarna 
under efterföljande veckor. 

 
 

VID FRÅGOR ELLER OKLARHETER, TA KONTAKT MED: 
Emilie Stroh (med.dr) 

Biträdande forskare – Arbets- & miljömedicin, Lunds Universitet 
Telefon: 046-222 1652 

email: emilie.stroh@med.lu.se 
 
 

STORT TACK FÖR ATT DU HJÄLPER OSS I 
DETTA ARBETE! 

 
  

mailto:emilie.stroh@med.lu.se


 

 

Bilaga 4: Instruktioner för nedtagning av provtagare 
 



  2019-01-16 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Postadress: Avd. för Arbets- och miljömedicin, Medicon Village, 223 81 LUND  
Telefon dir: 046- 222 1652 · Växel: 046-222 00 00  
E-post: emilie.stroh@med.lu.se  

Avdeln ingen för  arbets-  och mi l jömedic in  
Ins t i tu t ionen för  Laborator iemedic in 

 
Hej, 
Nu är det snart dags att ta ned provtagarna vilka har mätt 
luftkvalitén på er förskolegård! Provtagarna ska plockas ned 
fyra veckor efter det datum ni satte upp dem. Dvs. sattes de 
upp den 10:de eller 11:e oktober bör de plockas ned den 
7:de respektive den 8:de november. Sattes provtagarna upp 
vid ett senare datum ska de plockas ned 28 dagar senare 
från detta datum.  
  
Vid nedtagning av provtagarna tänk på följande: 
1) Ni behöver bara ta ned de två små provtagarna som ni har satt upp i hållaren (själva 
hållaren kan plockas ned senare). 
2) Ni stoppar tillbaka provtagarna i de runda plastburkarna de kom i (en i varje burk). Tänk 
på att sätta på locket noga igen. 
3) Lägg burkarna i varsin av de två plastpåsarna de kom i tillsammans med respektive 
provtagningsprotokoll.  

Kom ihåg att fylla i provtagningsprotokollen med: 
• Provtagningsplats (ange förskolans namn) 
• Stopptid: Datum och klockslag (+/-10min) 
• Ungefärlig lufttemperatur när ni tog ned dem (+/- 5⁰C) 
• Skriv gärna en liten anmärkning kring ungefär var provtagaren suttit uppe, om något 

gått fel med provtagaren, om den verkar ha blivit skadad, satts upp fel (osv). 
• Ni behöver INTE skriva under provtagningsprotokollet (det kan vi göra) 

4) Lägg påsarna med provtagarna och provtagningsprotokollen i det bruna svarskuvertet 
som medföljde, försegla och posta så snart som möjligt. 
 
Skulle ni inte hitta eller sakna något av ovanstående material så kontakta mig så snart som 
möjligt så löser vi detta. 
 
Observera att mellan den 7-9/11 kommer vi att vara ute och plocka ned de provtagare som 
Arbets- och miljömedicin satt upp på er förskolegård (vår personal är alltid legitimerad med 
Lunds Universitets och Region Skånes legitimationer). 
 
Stort tack för er hjälp och medverkan 
Emilie Stroh 
Biträdande forskare 
Arbets- & miljömedicin 
Medicinska fakulteten, Lunds Universitet 
Mail: emilie.stroh@med.lu.se 
Telefon: 046-222 1652 
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Hej, 
Ni erbjöds för en tid sedan att vara med i en studie för att mäta luftföroreningarna 
på er förskole-/skolgård. I samband med detta fick ni utskickat luftprovtagare samt 
hållare till dessa. 
Då vi inte lyckats komma i kontakt med er för att hämta hållarna vore vi tacksam 
om ni kunde returnera denna till oss per post. 
 
Tillvägagångssätt: 

1) Om hållaren fortfarande är monterad så skruva isär denna (metallpinne samt 
väderskydd) och lägg detta i (dvs. återanvänd) det vadderade kuvertet som 
detta brev kom i och häfta igen. 

2) Sätt på den bifogade adresslappen över den tidigare adressen på kuvertet. 
OBS: Inget porto behövs. 

3) Posta. 
 
Har ni frågor, inte hittar hållaren eller får problem med detta så hör av er så hjälper 
vi er. 
 
Stort tack för er hjälp!  
Vi kommer, så fort proverna är färdiganalyserade, att återkoppla resultaten till er. 
 
Med vänlig hälsning 
Emilie Stroh 
 
Biträdande forskare 
Arbets- & miljömedicin 
Medicinska fakulteten, Lunds Universitet 
emilie.stroh@med.lu.se 
Telefon: +46 46 222 1652 
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Medicinsk service 

Labmedicin  
Arbets- och miljömedicin Syd 

223 81 LUND 
Tel: 046-17 31 85 

E-post: amm@skane.se 
Internet: 

http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/ 
 

Denna rapport redovisar resultaten från ett pilotprojekt i ett större EU baserat Citizen Science projekt 
som initierats av EEA (European Environmental Agency Area) och ska bidra med kunskap om hur 
ett större Citizen Science projekt kan organiseras när det gäller utskick av information och 
utdelning/uppsamling av mätutrustning för luftkvalitetmätningar. 
 
Studien är finansierad av Naturvårdsverket och syftet med projektet var att engagera personalen vid 
ett urval av förskolor i Malmö stad i att utföra egna luftföroreningsmätningar samt utvärdera hur väl 
ett sådant mätprojekt utföll. Förhoppningen är att på detta sätt bidra till ökat medvetande om 
luftföroreningsnivåerna i förskolornas utemiljöer samt förhoppningsvis skapa engagemang kring 
luftfrågorna. 
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