
I ett väl fungerande  
inomhusklimat  
är det enklare att göra  
bra affärer.



INOMHUSKLIMAT  
– EN FAKTOR ATT RÄKNA MED. 

Ett bra inomhusklimat är en förutsättning för att vi alla ska kunna trivas och 
prestera på topp på våra arbetsplatser. Därför lägger vi på Hufvudstaden ner 
stora resurser för att ventilationssystem och temperaturregleringen ska fungera 
optimalt i våra kontorslokaler. 

Det kan ibland vara en utmaning. Delvis beroende på lokalens utformning,  
om det är ett öppet kontorslandskap eller mer blandad sittning. Men också för 
att vi alla är olika rent fysiologiskt och det styr i sin tur hur vi upplever inomhus- 
klimatet. En del trivs helt enkelt bäst i lite varmare temperatur, medan andra 
gärna vill ha det svalare omkring sig för att behålla skärpan. 

På följande sidor kan du läsa kort om vad vi menar när vi pratar om inomhus- 
klimat, om hur kroppen fungerar och vad du själv kan göra för att påverka  
din upplevelse.  



SÅ FUNGERAR INOMHUSKLIMAT OCH ANLÄGGNINGEN. 

När en lokal ställs iordning för en hyresgäst anpassas luftflödet (till- och frånluft) utifrån 
vad rummen ska användas för – och till det antal personer/arbetsplatser som ska finnas  
i respektive rum. I konferensrum används till exempel ofta forcering, vilket innebär ett 
lågt grundflöde på luft i rummet som kan ökas via en knapp på väggen under en begrän-
sad tid när man är många i rummet.

Om man ändrar användningen av ett rum, alternativt ökar/minskar antalet arbetsplatser 
kan det få stor påverkan på hur rumsklimatet upplevs. I ett rum som från början anpas-
sats för 8 personer men endast används av 3 personer samtidigt, kan det höga luftflödet 
göra att man upplever rummet som kallt eller att det drar. 

På samma sätt kan ett rum upplevas som varmt  
eller kvavt om fler personer vistas i rummet än  
vad det var tänkt från början. 

Eller, om mer teknik som avger värme  
(exempelvis datorer, skärmar etc.) placeras i  
rummet än vad det ursprungligen planerats för. 

YTTRE FAKTORER SOM PÅVERKAR. 

Inomhusklimatet anpassar sig till utomhustemperaturen. Om temperaturen utomhus 
växlar snabbt kan det uppstå lägen när det blir svårt att hålla en jämn temperatur 
inomhus. Det händer framförallt under vår och höst när det är varmt på dagarna och 
kallt på nätterna.

Något som också kan röra till det är luftfuktigheten. När luften är fuktig utomhus  
känns det kvavt och varmt på sommaren inomhus, medan det på vintern kan kännas 
kallare än vad temperaturen visar. Luftfuktigheten beror på yttre faktorer och är inget  
vi kan påverka.

VI HAR ALLA EN EGEN INBYGGD TERMOSTAT. 

De flesta av oss har fått lära sig att 37 grader är en normal kroppstemperatur.

Men vi är alla födda med en alldeles egen termostat; temperaturcentrum som sitter i 
hjärnan. Därifrån styrs vår kroppstemperatur och den kan variera mellan olika individer 
med flera grader. 35 grader för den ena kan vara lika normalt som 38 för en annan. 

Att det skiljer så här mycket mellan olika individer beror på en mängd olika faktorer som 
till exempel vår ålder. Små barn har ofta lite högre normaltemperatur medan äldre har 
en lägre. Kvinnor har ofta en något högre kroppstemperatur än män. Stress, hormoner, 
mängden underhudsfett, ämnesomsättning och hur mycket vi rör på oss inverkar också. 

 



22 GRADER C – DEN GYLLENE MEDELVÄGEN.

Att vi har lite olika inställning på vår kroppsegna termostat leder i sin tur till att vi upp- 
lever värme och kyla på olika sätt. En del av oss är mer frusna av sig och klär sig gärna  
i värmande lager av ull. Andra verkar helt komfortabla iförda endast jeans och en 
kortärmad t-shirt av bomull, oavsett årstid och väderlek. 

Men på kontoret måste vi ju ändå samsas i ett lämpligt inomhusklimat, trots våra olika 
förutsättningar. När ventilation och andra system fungerar som de ska brukar 22 grader 
vara en gyllene medelväg där de flesta trivs. Tycker du ändå att det är för varmt eller för 
kallt finns det åtgärder du själv kan göra för att förändra din upplevelse, genom att ändra 
lite på din klädsel eller röra på dig mer. 

Är du ofta frusen bör du kanske hellre sitta mitt i rummet, än vid ett fönster. Ett annat 
tips är att stå upp vid skrivbordet och jobba istället för att sitta ner. Det är mycket bättre 
för hälsan och ryggen hos oss alla – men extra bra om du fryser eftersom du då kommer 
att uppleva att din omgivning är ungefär 3 grader varmare.

TEMPERATURHÖJARE FÖR FRUSNA.

Här nedan ser du hur mycket den upplevda temperaturen påverkas med olika klädval. 
Det är inte några exakta siffror, utan ungefärliga. Vi är ju som sagt alla olika. 

Långärmat istället för kortärmat + 0,5

Undertröja + 0,5

Tunn kavaj/tröja + 1,5

Tjock kavaj/kofta + 2,0

Stå och jobba + 3,0

TÄNK LÄTT OCH LUFTIGT OM DU ALLTID ÄR VARM.

För dig som alltid tycker att det är för varmt gäller ovanstående – fast tvärtom. Välj lätta 
och svala naturmaterial i kläder som till exempel bomull, siden och linne och ha gärna 
något kortärmat under en tunn kofta eller kavaj, så att du kan lätta på klädseln. Sitt hellre 
vid ett fönster än mitt i rummet, åtminstone vintertid, då fönster utgör en kylande yta.

Har du frågor och vill veta mer är du välkommen att kontakta oss på Hufvudstaden.

WWW.HUFVUDSTADEN.SE


