
JAKOB LÖNDAHL, AEROSOLTEKNOLOGI, LUNDS UNIVERSITET

Vad är luftsmitta, droppsmitta, 

aerosolsmitta ur ett fysikaliskt 

perspektiv?
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• Vad betyder orden luftsmitta, droppsmitta, aerosolsmitta?

• Hur sprids droppar och aerosol i luften?

• Vilka faktorer påverkar avståndet smittämnen sprids i luft?



5. Dos

1. Emission 2. Transport 3. Överlevnad

4. Deponering



Tang, J.W., et al., 2021. Dismantling myths on the airborne
transmission of severe acute respiratory syndrome coronavirus 
(SARS-CoV-2). Journal of Hospital Infection.

Sjukvård Aerosolforskare Allmänhet

Luftsmitta Långa avstånd, 
hög smittsamhet, 
mycket 
skyddsutrustning

Smitta via luft Smitta via luft

Aerosol Luftburna
partiklar mindre 
än 5 µm, kräver 
andningsskydd

Partiklar i fast eller 
flytande fas 
mindre än 100 µm 
i en gas

Sprayprodukter

Droppe Partiklar större än 
5 µm som trillar
snabbt till marken

Vätskedroppe Exempelvis 
regndroppar



Vad är en droppe?

Vårdhandboken (reviderad 2019-12-13):

”Droppsmitta uppstår när hosta, nysningar och kräkningar ger 

en dusch av vätskedroppar som vanligen snabbt faller ner i 

luften”

”Då dropparna i aerosolen torkar ihop till mindre droppkärnor 

(<5 µm) kan de spridas med luften och därefter inandas”



Vad är en droppe?

”Droppsmitta uppstår när hosta, nysningar och kräkningar ger 

en dusch av vätskedroppar…”

Andra minst lika viktiga källor till ”droppar”: tal, sång, andning, 

toalettspolningar, vissa medicinska procedurer



Alsved, M., Matamis, A., Bohlin, 
R., Richter, M., Bengtsson, P.E., 
Fraenkel, C.J., Medstrand, P. and 
Löndahl, J., 2020. Exhaled
respiratory particles during
singing and talking. Aerosol 
Science and Technology, 54(11), 
pp.1245-1248.



Med munskydd på sångaren



Vad är en droppe?

” … som vanligen snabbt faller ner i luften.”

”Då dropparna i aerosolen torkar ihop till mindre droppkärnor 

(<5 µm) kan de spridas med luften och därefter inandas”



100 µm

8 timmar3 s

1 m

1 µm

Fallhastighet för luftburna partiklar

20 minuter

5 µm



Vilka luftburna partiklar andas vi in?

ICRP, 1994. Human Respiratory Tract Model for Radiological 
Protection. ICRP Publication 66. Ann.
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Vilken storlek har partiklarna i luften?

Fennelly, K.P., 2020. Particle sizes of 
infectious aerosols: implications for 
infection control. The Lancet 
Respiratory Medicine.

Jarvis, M.C., 2020. Aerosol Transmission of 
SARS-CoV-2: Physical Principles and 
Implications. Frontiers in Public Health, 8, 
p.813.



Vilka luftburna 
partiklar mäter 
vi?

Meyerowitz, E.A., Richterman, A., Gandhi, 
R.T. and Sax, P.E., 2020. Transmission of SARS-
CoV-2: a review of viral, host, and 
environmental factors. Annals of internal 
medicine.



Aerosolpartiklar <100 µm (<5 µm)

+ Lång transport

+ Inhalerbara

+ Stort antal

+ Bättre virusöverlevnad?

- Låg virusmängd?

Droppar >100 µm (>5 µm)

+ Stor volym  mer virus

- Deponerar fortare

- Mindre inandade

Vilken storlek på partiklarna i luften är 
största smittrisk?



Vad avgör hur långt ett smittämne 
sprids via luft?

• Partikelstorlek

• Utspädning (ventilation och avstånd)

• Luftfuktighet

• Stress (strålning, ozon, radikaler)



Riskfaktorer för inandad smitta

• Dålig ventilation

• Lång uppehållstid

• Många människor

• Hög ljudnivå (dålig hörsel) och aerosolgenererande procedurer

• Korta avstånd

• Torr luft?



Nödvändigt att omdefiniera 
begreppen, men hur?

• Ny diameter för definition av aerosol och droppe?

• Direkt kontakt, indirekt kontakt, nära kontakt (WHO)

• Luftsmitta (kort-distans och lång-distans)?

• Inhalerad smitta (två skyddsnivåer)?

• Aerosolsmitta (uppdelat lågrisk/högrisk)?

• Luftsmitta (obligatorisk/företrädesvis/opportunistisk)?

Leung, N.H., 2021. Transmissibility and transmission of 
respiratory viruses. Nature Reviews Microbiology, pp.1-18.


