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IDAG BOR DET 2,3 MILJONER MÄNNISKOR i Stockholms 
län. Det betyder att nästan 23 procent av Sveriges 
befolkning lever på endast 1,5 procent av landets yta. 
Det är dubbelt så många som för 60 år sen. Enligt 
beräkningar kommer befolkningen att fortsätta öka 
och bara i Stockholms län växa med ytterligare 1,1 
miljoner de kommande 25 åren. Med den växande 
befolkningen ökar också behovet av nya bostäder 
och infrastruktur och redan nu pågår en mängd 
byggprojekt runtom i Stockholms län. En av länets 
största utmaningar är att möjliggöra den kraftiga 
tillväxten och samtidigt bevara en god levnadsmiljö 
och förbättra invånarnas hälsa. En god hälsa är både 
en förutsättning och ett mål för en hållbar samhälls-
utveckling, och för god hälsa krävs en god miljö.

Tillgång till rent vatten, frisk luft, god miljö både 
inomhus och utomhus och sunda och säkra produk-
ter är avgörande för människors hälsa. Hur samhäl-
let är planerat påverkar i vilken utsträckning länets 
invånare utsätts för olika miljöfaktorer som till 
exempel luftföroreningar och buller. Närmiljöns 
utformning med vägar, cykelbanor, bostads- och 

grönområden har också stor betydelse för hälsan. 
Det gör aktuell kunskap om sambandet mellan miljö 
och hälsa till ett viktigt underlag i planeringen och 
byggandet av en hållbar stad. Här spelar de åter-
kommande miljöhälsorapporterna en viktig roll. 

Miljöhälsorapport Stockholms län 2017 beskriver 
olika miljöfaktorers betydelse för befolkningens 
hälsa i Stockholms län och är till stor del baserad på 
resultaten från Miljöhälsoenkät 2015 (MHE 15).  
I rapporten kan du läsa hur det ser ut i länet överlag 
men också hur det skiljer sig mellan olika grupper 
baserat på till exempel ålder, socioekonomi och geo-
grafi. Du kan också se hur utvecklingen har sett ut 
över tid. Dessutom har vi tagit fram exempel på 
åtgärder som kan förbättra regionens miljö ur ett 
hälsoperspektiv och förebygga framtida risker. 

Är du beslutsfattare eller handläggare inom 
stadsplanering, miljö- och hälsoskydd eller hälso- 
och sjukvård? Eller jobbar du på något annat sätt 
med frågor kring miljö och hälsa? Då innehåller den 
här rapporten viktig kunskap för ditt fortsatta 
arbete. 

Förord

Maria Albin 
Verksamhetschef, Överläkare

Antonios Georgelis
Enhetschef Miljömedicin
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STOCKHOLMS LÄN VÄXER så det knakar. Fram till år 
2050 kommer invånarantalet öka till över 3 miljoner 
personer. För att möta denna ökning krävs stora 
satsningar på fler bostäder, ny infrastruktur och  
utökad service, till exempel i form av förskolor och 
skolor, vårdinrättningar och handel. Samtidigt finns 
en vision för Stockholmsregionen att stärka hållbar-
heten med människan i centrum och förbättra regio-
nens miljö och invånarnas hälsa. Frågan är – Hur 
ska det gå ihop? I Miljöhälsorapport Stockholms län 
2017  beskriver vi hur invånarnas hälsa påverkas av 
omgivningsmiljön i Stockholms län. Vi lyfter fram 
trender i befolkningens miljörelaterade hälsa och 
pekar på utmaningar som vi kommer att behöva 
hantera under de närmsta decennierna.  

Miljöhälsorapport Stockholms län 2017 är den 
sjätte i ordningen och den fjärde som handlar om 
den vuxna befolkningen. Bakom rapporten står 
Enheten för miljömedicin vid Centrum för arbets- 
och miljömedicin, Stockholms län landsting. Lands-
tinget ansvarar tillsammans med Länsstyrelsen och 
kommunerna i Stockholm för att ta fram gemen-
samma strategier och planera för en god miljörelate-
rad hälsa i länet. I detta arbete är Miljöhälsorappor-
terna viktiga underlag. Människors hälsa kan ses 
både som en förutsättning och ett mål för en lång-
siktigt hållbar samhällsutveckling. Goda levnads-
villkor skapar en välmående befolkning som i sin  
tur skapar en stark och konkurrenskraftig region, 
vilket ger förutsättningar för välstånd och tillväxt.

Hur är levnadsmiljön i Stockholm?
Levnadsmiljön i Stockholms län är generellt sett 
mycket god. Grundläggande förutsättningar såsom 
rent vatten, frisk luft, giftfri mat, fungerande sam-
hällsfunktioner, god bostadsstandard och säkra pro-
dukter är i mångt och mycket uppfyllda. Regionen 
har också en stor andel gröna områden och vatten 
som har viktiga natur- och kulturvärden och ger 
möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation. Samti-
digt finns det fortfarande många faktorer i omgiv-
ningen som utgör risker mot hälsa och välbefinnande. 

Föroreningar från transporter är vanliga, främst i 
form av partiklar och avgaser. Trafiken är också en 
stor källa till buller. Personer som bor nära större 
vägar, trafikleder, järnvägar och flygplatser är de 
som är mest utsatta. Därtill kommer föroreningar 
från industrier och annan verksamhet, till exempel 
miljögifter som kan ansamlas i mark och urlakas till 
vattnet. Enligt uppgifter från Länsstyrelsen pekas  
11 300 områden i länet ut som misstänkt förorenade. 
Att känna till var dessa områden finns har avgö-
rande betydelse för var vi bör lokalisera nya bostä-
der, förskolor, skolor, vårdinrättningar etc. och för 
att undvika att människor utsätts för farliga ämnen. 

Andra källor till miljöfarliga ämnen i vår omgiv-
ning är dricksvatten, livsmedel (till exempel fisk, 
frukt och grönsaker), konsumentprodukter (tex-
tilier, rengöringsmedel, målarfärg, hårfärgnings-
medel etc.) samt kosmetika och hygienprodukter 
(schampo, hudkräm, deodorant, parfym etc.). Det 
finns också hälsorisker kopplat till inomhusmiljön. 
Bland annat har damm i inomhusmiljön visat sig 
bidra till en stor del av vår exponering för kemika-

1. Sammanfattning
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lier, i synnerhet för barn som oftare vistas på golvet. 
Andra problem relaterade till inomhusmiljön är  
miljötobaksrök, buller, fukt, mögel, kvalster, lukt, 
dålig luftkvalitet och kemiska emissioner. Dessa  
kan till exempel ge upphov till astma- och luftvägs-
besvär och allergiska besvär från ögon, näsa och hals.

Något som också påverkar levnadsmiljön i  
Stockholms län är förändringarna i klimatet.  
Klimatforskare spår bland annat att vi kommer få 
fler värmeböljor och perioder med torka, ökad 
nederbörd och en längre vegetationsperiod. Hälso-
effekter som kan uppstå till följd av klimatföränd-
ringarna är till exempel att fler personer dör på 
grund av värme (främst äldre personer), ökad  
smittspridning (borrelia, TBE med mera) och att  
fler personer drabbas av pollenallergi.

Vilka trender ser vi?
Luftkvalitet
Luftkvaliteten utomhus i Stockholms län har förbätt-
rats kraftigt. Miljökvalitetsnormerna för partiklar 
(PM10 och PM2,5) klaras i större delen av Stockholms 
län. Områden där normerna överskrids är längs de 
större vägarna (till exempel E4 och E18) och längs 
vägar i tätorter med bebyggelse på båda sidor. Sot och 
ultrafina partiklar har minskat kraftigt och ligger på 
rekordlåga halter. Däremot har de senare årens 
ökande andel av dieseldrivna personbilar och lätta 
lastbilar gjort att haltminskningen av kvävedioxid, 
NO2, har planat ut. År 2016 överskreds miljökvali-
tetsmålet för NO2 vid alla Stockholms stads mät-
stationer i gatumiljö. Totalt uppskattas 142 000 perso-
ner (6,5 procent) i Stockholms län vara utsatta för 
halter av PM10 som överstiger riktvärdet i miljömålet 
Frisk luft och 61 000 personer (2,8 procent) beräknas 
vara utsatta för halter av kvävedioxid (NO2) som 
överstiger riktvärdet.

Luftföroreningar kan orsaka, bidra till eller för-
värra sjukdomar och även påverka dödligheten hos 
befolkningen. De flesta påverkas marginellt men 
eftersom en så stor andel av befolkningen utsätts  
blir den sammantagna effekten på folkhälsan stor. 
Beräkningar visar att luftföroreningar förkortar 

Stockholmarnas livslängd med så 
mycket som 9 månader. Om luft-
kvaliteten förbättras skulle med-
ellivslängden öka redan inom 
några år.

Resultat från MHE 15 visar att 
de flesta (över 90 procent) av invå-
narna i Stockholms län uppger att 
luftkvaliteten utanför bostaden är 
bra, mycket bra eller acceptabel. En viss andel (7,3 
procent) rapporterar dock att luftkvaliteten är dålig 
eller mycket dålig. Den enskilt största orsaken till 
besvär av luftföroreningar i och i närheten av bosta-
den är avgaser från vägtrafiken. Avgaser besvärar 
över 8 procent av befolkningen i länet. Som i under-
sökningen från 2007 är det oftast de som bor i  
Stockholms storstadskommuner Stockholm, Solna 
och Sundbybergs stad som besväras av bilavgaser. 
Högst andel besvärade finns i Stockholms innerstad, 
i stadsdelarna Norrmalm/Östermalm/Gamla Stan 
(17 procent) och Södermalm/Enskede (14 procent).

Buller
Nationellt sett är andelen som utsätts för trafikbuller 
som överstiger Världshälsoorganisationens (WHO) 
riktvärde för hur hög ljudnivån får vara utomhus vid 
fasad cirka 20 procent. För Stockholms län saknas 
detaljerade uppgifter om hur stor andel av befolk-
ningen som utsätts för hälsoskadliga bullernivåer, 
men andelen är sannolikt något högre än för Sverige 
totalt. MHE 15 visar att 438 000 personer (28 pro-
cent) av de svarande i Stockholms län har något 
bostadsfönster mot en större gata/trafikled, järnväg 
(inklusive tunnelbana, spårvagn etc.) eller industri. 
Mest utsatta är personer som bor i flerbostadshus 
där 35 procent har fönster mot bullerutsatt sida jäm-
fört med 16 procent bland de som bor i småhus.

Vanliga besvär som orsakas av buller bland invå-
narna i Stockholms län är allmän störning, störning 
av vila, avkoppling och sömn samt försämrad tal-
förståelse och kommunikation. Baserat på resultaten 
från MHE 15 beräknas att cirka 172 000 personer  
(11 procent) i Stockholms län är mycket eller väldigt 

LUFTKVALITETEN 
UTOMHUS I 

STOCKHOLMS LÄN 
HAR FÖRBÄTT RATS 

KRAFTIGT
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mycket störda av trafikbuller. Motsvarande antal 
2007 var drygt 174 000 (cirka 13 procent). Antalet 
som dagligen eller varje vecka året runt lider av 
sömnproblem kopplat till trafikbuller beräknas till 
totalt 70 000 personer (4,6 procent). Att så många 
personer besväras eller har problem att sova på 
grund av buller är oroande eftersom detta kan leda 
till sämre hälsa och livskvalitet.

Klimatförändringar och grönstruktur
I Stockholmsregionen förväntar vi oss att årsmedel-
temperaturen kommer att ha ökat med cirka 3–5° C  
vid det kommande sekelskiftet. Under samma 
period tros vegetationsperiodens, det vill 
säga den gröna periodens, längd öka med 
cirka 60–100 dagar och medel neder-
börden/år med 20–30 procent.  
Värmeböljor kan leda till hälso-
problem och ökat antal dödsfall bland 
känsliga personer. Med dagens klimat-
anpassning beräknas antalet personer 
som dör på grund av värmen öka med 
över 300 procent de närmaste 30 åren, från 42 till 
142 fall per år. Risken för att infektionssjukdomar 
sprider sig i dricks-, bevattnings- och badvatten för-
väntas öka, både på grund av att det blir varmare och 
på grund av ökad nederbörd. Pollensäsongen har 
också blivit längre totalt sett och påverkar personer 
med pollenallergi under en större del av året. Resul-
taten från MHE 15 visar att andelen med pollenallergi 
har ökat från 30 procent 2007 till 35 procent 2015.

De gröna ytorna i länet har många positiva effek-
ter som kan motverka och mildra effekterna av kli-
matförändringarna. Bland annat kan de motverka 
att det uppstår urbana värmeöar som ger höga inom-
hustemperaturer under värmeböljor och minska ris-
ken för översvämningar genom ökad avrinning och 
genom att ta upp regnvatten. De kan också öka lag-
ring och bindning av koldioxid och filtrera ut andra 
luftföroreningar. Andra fördelar med grönstruktur i 
stadsmiljö är att de har många positiva effekter på 
människors hälsa, bland annat genom att stimulera 
till fysisk aktivitet och återhämtning.

Enligt resultat från MHE 15 har över 96 procent 
av befolkningen i Stockholms län ett grönområde, 
definierat som park, skog eller friluftsområde, inom 
gångavstånd från sin bostad. Trots det finns det 
stora skillnader mellan hur ofta olika grupper av 
befolkningen besöker ett grönområde.

UV-strålning
Människor utsätts för ultraviolett (UV) ljus från 
solen och från solarier. UV-ljus kan orsaka en rad 
negativa hälsoeffekter och bland annat leda till hud-
cancer. 

Enligt MHE 15 anger nästan 50 procent av länets 
befolkning att de bränt sig i solen någon gång 

under de senaste 12 månaderna. Detta är en 
minskning sedan 2007 då 61 procent 
angav att de bränt sig. Även andelen som 
solar i solarier har minskat, från 14 pro-
cent 2007 till 7,6 procent 2015. Trots detta 

ökar fortfarande antalet fall av de allvarli-
gaste cancerformerna, malignt melanom 

och skivepitelcancer, i Stockholms län. Beräk-
ningar visar att antalet fall av malignt melanom 
kommer att öka med 42 procent i regionen fram till 
år 2025 om den nuvarande ökningstakten fortsätter.

Kemikalier och andra miljöföroreningar
Utsläppen av hälsoskadliga kemikalier eller så kallade 
miljögifter har förändrats över tid. I de flesta fall har 
man lyckats begränsa stora lokala utsläpp från exem-
pelvis industriell verksamhet. Istället har andra  
källor, som konsumtionsvaror, fått större betydelse. 
Idag sprids kemikalierna bland annat via textilier, 
byggnadsmaterial, elektronik och hygienprodukter 
men också via dricksvatten och livsmedel. Miljön i 
Stockholms län belastas mer än andra regioner i  
landet av olika kemikalier och miljögifter på grund 
av den stora befolkningen, vilket leder till större 
mängder konsumtionsvaror, avfall, transporter och 
annan miljöstörande verksamhet. Dagens miljöpro-
blem orsakas också av sådant som skedde för många 
år sedan. I Stockholms län finns cirka 11 300 identi-
fierade områden med mark som kan vara förorenad.

ANTALET 
VÄRME-

RELATERADE 
DÖDSFALL 

FÖRVÄNTAS ÖKA
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Resultat från MHE 15 visar att merparten (cirka 
95 procent) av invånarna i Stockholms län i huvud-
sak dricker kommunalt vatten som är av mycket god 
kvalitet. Allt fler handlar också ekologiska livsmedel 
i stor utsträckning (från 18 procent 2007 till 33 pro-
cent 2015). En betydande andel av Stockholms läns 
befolkning uppger att de är överkänsliga eller aller-
giska mot olika konsumtionsartiklar som kommer i 
kontakt med huden. Bland annat rapporterar 16 pro-
cent nickelallergi och 13 procent överkänslighet eller 
allergi mot rengörings-, tvätt- och diskmedel.

Miljötobaksrök
Tobaksrök består av mer än 4 000 giftiga eller irrite-
rande ämnen som vid förbränning frisätts i form av 
gaser eller partiklar. Exponering för miljötobaksrök, 
också kallat passiv rökning, har visat sig kunna 
orsaka, bidra till eller förvärra sjukdomar hos både 
barn och vuxna. Förekomsten av tobaksrökning har 
minskat över tid och Sverige tillhör de länder som 
har lägst andel rökare. Detta innebär också att allt 
färre personer utsätts för miljötobaksrök.

MHE 15 visar att 3,4 procent av länets vuxna 
befolkning dagligen utsätts för miljötobaksrök i 
bostaden, på arbetet, eller på annan plats. Det är en 
minskning jämfört med resultaten från år 2007 då 
motsvarande andel var 8,3 procent. Andelen som 
utsätts för miljötobaksrök skiljer sig dock avsevärt 
mellan olika utbildningsgrupper och det är de låg-
utbildade som är mest utsatta, 6,1 procent bland  
personer med grundskoleutbildning jämfört 
med 1,5 procent bland högskoleutbildade.

Inomhusmiljö
Med inomhusmiljö menas i allmänhet 
de miljöfaktorer som påverkar oss när 
vi vistas i byggnader, som bostäder, 
arbetsplatser och fritidslokaler. Hit hör 
till exempel luftkvalitet, buller, fukt, mögel, 
kvalster och avgivning av kemiska ämnen. Att  
vistas i byggnader med fukt, mögel och kvalster har 
kopplats till ökade astma- och luftvägsbesvär och 
allergiska besvär från ögon, näsa och hals. 

I Stockholms län uppger 19 procent av befolk-
ningen att det finns fukt och mögel i deras bostad, 
vilket kan jämföras med 18 procent år 2007. Ande-
len är högst (26 procent) i bostäder byggda under 
åren 1941–1960. Rapporteringen är starkt kopplat 
till boendeform, med högre andel i hyresrätter än i 
bostadsrätter och småhus. Totalt uppger 7,7 procent 
av befolkningen i Stockholms län hälsoeffekter i 
form av ögon-, näs- eller luftvägssymptom minst en 
gång i veckan relaterade till inomhusmiljön i bosta-
den. Lika stor andel uppger symptom som relateras 
till inomhusmiljön på arbetet eller i skolan (7,5 pro-
cent). I båda fallen har andelen ökat sedan 2007  
(5,3 respektive 5,6 procent). 

Allergi och annan överkänslighet  
i luftvägar och hud
Allergi och annan överkänslighet är ett sammanfat-
tande begrepp för flera sjukdomstillstånd där besvär 
från luftrör, näsa, ögon, hud och mag-tarmkanal 
ingår. Besvär från dessa organ är vanliga och omfat-
tar bland annat astma, kronisk luftrörskatarr och 
obstruktiv lungsjukdom (KOL), allergisk och vaso-
motorisk snuva och eksem. Totalt anger nästan hälf-
ten av invånarna i Stockholms län att de är allergiska 
eller känsliga mot olika allergiframkallande ämnen, 
som pollen, pälsdjur, mögel, kvalster eller födoäm-
nen. Orsakerna till allergi och annan överkänslighet 
är till viss del fortfarande okända men troligtvis spe-
lar både ärftlighet och faktorer i miljön en stor roll. 

Miljöfaktorer kan också utlösa och försämra 
symptom hos en person som redan har 

allergisjukdom. 
Totalt har cirka 7 procent av den 

vuxna befolkningen i Stockholms län 
astma vilket är ungefär samma som vid 

undersökningen 2007. Både allergisk 
snuva och vasomotorisk snuva är vanliga 
och har ökat sedan den tidigare under-
sökningen. I Stockholms län rapporterar 

27 procent allergiska näsbesvär och 18 procent upp-
ger vasomotoriska näsbesvär. Vanligast av aller-
gisjukdomarna är pollenallergi som ökat från 30 

MILJÖFAKTORER 
KAN UTLÖSA 

OCH FÖRVÄRRA 
SYMPTOM HOS 

DE MED ALLERGI-
SJUKDOM
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procent 2007 till 35 procent 2015. Även pälsdjurs-
allergierna har ökat (från 19 till 22 procent) liksom 
födoämnesallergierna bland kvinnor (från 16 till 18 
procent). För allergi mot kvalster och mögel ses dock 
ingen ökning.  
Handeksem rapporteras av totalt 11 procent. Besvä-
ren ökar i synnerhet bland unga kvinnor (från 13 till 
19 procent mellan 2007 och 2015).

Miljö- och hälsorelaterad livskvalitet
Överlag visar resultaten från MHE 15 att en majoritet 
(72 procent) av den vuxna befolkningen i Stockholms 
län skattar sin allmänna hälsa som god eller mycket 
god. Endast 5,7 procent bedömer hälsan som dålig 
eller mycket dålig. Det är dock färre som skattar sin 
hälsa som god i den nuvarande undersökningen jäm-
fört med 2007 (76 procent).  Resultaten visar också 
att det finns samband mellan besvär av olika miljö-
faktorer och upplevd livskvalitet. Genomsnittlig 
upplevd livskvalitet på en så kallad visuell analog 
skala (VAS) mellan 0 och 100 (där 0 innebär sämst 
och 100 bäst livskvalitet) är 74,1. Lägst självskattad 
livskvalitet har de som är besvärade av fukt och 
mögel eller dålig luft inomhus (61,1 respektive 65,0 
på VAS). Även sömnstörning till följd av trafikbuller 
har en tydlig koppling till en lägre självskattad livs-
kvalitet (66,0 på VAS).

Vilka är de främsta  
utmaningarna framöver?
En av Stockholms läns främsta utmaningar när det 
kommer till den miljörelaterade hälsan handlar om 
föroreningar från transportsektorn. Sedan den 1 juli 
2017 gäller höjda riktvärden för buller från väg- och 
spårtrafik utomhus vid bostäders fasad. Föränd-
ringen innebär att fler bostäder kommer att byggas 
nära större vägar/trafikleder och järnvägar som tidi-
gare ansetts olämpliga ur bullersynpunkt. Med 
nuvarande riktvärden gäller att vid upp till 60 dBA 
generellt och 65 dBA för bostäder upp till 35 kvm 
behöver nyproducerade bostäder inte buller  - 
an passas genom tillgång till skyddad sida och  
planlösningar som tar hänsyn till det omgivande 

bullret. Hur förändringen 
kommer att inverka på 
Stockholmarnas hälsa på 
sikt går i dagsläget inte 
att säga. Det finns dock 
en klar risk att besvären 
och ohälsan till följd av 
trafikbuller kommer att 
öka. Det finns även risk för 
att den positiva utvecklingen gällande andelen som 
utsätts för luftföroreningar kan komma att brytas då 
de nya bostäderna byggs i lägen med höga halter av 
partiklar och avgaser.

Vad gäller den befintliga bostadsmiljön finns flera 
utmaningar. Besvären från problem i inomhus-
miljön tenderar att öka och många bostäder är i stort 
behov av renovering, i synnerhet bostäder byggda i 
de så kallade miljonprogramsområdena. En integre-
rad och trygg boendemiljö främjar hälsan och på 
motsatt sätt påverkar otrygga boendeförhållanden, 
trångboddhet eller en segregerad boendemiljö hälsan 
negativt. Trångboddhet var ett betydande problem i 
Sverige fram till 1970-talet men har nu åter börjat 
uppmärksammas. Stockholms län är den region 
med högst andel trångbodda, både i antal och  
procentuellt. Här behövs mer kunskap och kart-
läggning vad gäller medicinska konsekvenser av 
trångboddhet.

Ytterligare en växande utmaning är hur vi i regio-
nen ska anpassa oss till ett förändrat klimat. Olika 
klimatscenarion visar på en ökning av årsmedel-
temperaturen med 3–5 grader i Stockholms län till 
nästa sekelskifte. Under samma tidsperiod räknar  
vi också med att antalet dagar med värmebölja kom-
mer öka, att nederbörden ökar med 20–30 procent 
och att vegetationsperiodens längd ökar med 
60–100 dagar. Sammantaget kommer klimat-
förändringarna att innebära stora påfrestningar på 
samhället och riskerar att leda till en rad negativa 
hälsoeffekter.

EN AV DE 
FRÄMSTA 

UTMANINGARNA 
ÄR FÖRORERINGAR 
FRÅN TRANSPORT-

SEKTORN
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Vad behöver vi göra?
Stockholms län har goda möjligheter att skapa en 
hälsosam levnadsmiljö för sina invånare, under för-
utsättning att de resurser vi har utvecklas och tas om 
hand på rätt sätt. Redan idag görs många insatser i 
Stockholms län för att göra miljön mer hälsosam och 
för att ställa om till ett klimatsmart och hållbart 
samhälle, men många utmaningar kvarstår. För att 
klara befolkningsökningen krävs en god samhälls-
planering. Nya bostäder behöver byggas så att de 
inte inverkar negativt på de boendes hälsa. Möjlig-
heterna att åka kollektivt, gå eller cykla behöver för-
bättras så att antalet bilresor minskar. Omställning 
till fossilfria fordon och helt bilfria områden kan 
minska störningar och hälsoeffekter av buller och 
luftföroreningar. Parker och annan naturmark 
behöver skyddas och bevaras så att invånarna har 
tillgång till tysta och gröna miljöer som stimulerar 
till fysisk aktivitet och avkoppling. Det kommer också 
att behövas omfattande insatser för att motverka de 
effekter klimatförändringarna har på vår hälsa.
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ATT FAKTORER I MILJÖN påverkar människors hälsa 
har varit känt i mer än 2 500 år. Enligt Hippokrates 
(460 till 370 f. Kr.) är sjukdom en följd av miljömäs-
siga faktorer, mathållning och levnadsvanor. Han 
hävdade därför att när det uppstod ett utbrett sjuk-
domstillstånd på en plats var läkarens främsta upp-
gift att undersöka befolkningens omgivningsmiljö, 
ett synsätt som i högsta grad gäller inom det miljö-
medicinska området än idag. Miljömedicin omfattar 
kartläggning av olika risk- och friskfaktorer i omgiv-
ningsmiljön, så kallade miljöexponeringar, och deras 
inverkan på hälsan. Exempel på områden för sådan 
miljömedicinsk kartläggning är luftföroreningar i 
utomhusluften, samhällsbuller, faktorer i inomhus-
miljön, kost, miljögifter och gröna områden. 

Vad är en miljöexponering?

Miljöexponeringar är biologiska (bakterier), fysika-
liska (buller och strålning) eller kemiska faktorer i  
omgivningen som kan inverka på vår hälsa.

 Vi utsätts för dessa faktorer både inomhus och  
utomhus och även via dricksvatten, livsmedel och an-
vändning av olika konsumentprodukter.

1 Miljöhälsorapport 1994, om samband mellan miljö och hälsa i Stockholms län, Stockholms läns landsting, 1994. 

2 Miljöhälsorapport 1998, om samband mellan miljö och hälsa i Stockholms län, Stockholms läns landsting, 1998.

3 Barns hälsa och miljö i Stockholms län 2006, Stockholms läns landsting, 2006. 

4 Miljöhälsorapport Stockholms län 2009, Karolinska Institutet, 2009. 

5 Miljöhälsorapport Stockholms län 2013, Karolinska Institutet, 2013. 

Dagens samhälle förändras i allt snabbare takt, både 
vad gäller miljöförhållanden och andra förutsätt-
ningar som påverkar människors hälsa. Det är där-
för viktigt att kunskapen om miljöns betydelse för 
folkhälsan utvecklas på samma sätt. I många fall för-
ändras miljöförhållanden till det bättre men ibland 
medför förändringarna nya hälsorisker. I en tid då 
Stockholms län växer kraftigt är det särskilt viktigt 
att se till att inga nya hot mot befolkningens hälsa 
byggs in i omgivningsmiljön i vårt samhälle. Regel-
bundna sammanställningar av kunskapsläget kring 
miljöexponeringar och miljörelaterad ohälsa i 
befolkningen är därför viktiga underlag när det ska 
fattas beslut om åtgärder och prioriteringar. De 
nationella miljöhälsoenkäterna är viktiga verktyg 
vid dessa sammanställningar och har sedan 1994 
använts av Centrum för arbets- och miljömedicin, 
Stockholms läns landsting, som grund för rapporter 
om befolkningens miljörelaterade hälsa. Rappor-
terna har gällt omväxlande vuxna och barn, på både 
nationell och regional nivå1 2 3 4 5.

Årets miljöhälsorapport (Miljöhälsorapport 
Stockholms län 2017) är den sjätte i ordningen och 
den fjärde som handlar om den vuxna befolkningen 
som ges ut för Stockholms län. Även andra regioner i 
Sverige publicerar regionala miljöhälsorapporter, 

2. Inledning
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såsom Norrland6, Skåne7, Västra Götaland8 och  
Östergötland9. Parallellt med de regionala miljö-
hälsorapporterna har för närvarande Folkhälso-
myndigheten och tidigare Institutet för miljömedi-
cin vid Karolinska Institutet och Social styrelsen 
publicerat fem nationella miljöhälsorapporter,  
tre om vuxna och två om barn10 11 12 13 14.

Syftet med miljöhälsorapportering är:
• Att kartlägga och analysera hälsoläget hos befolk-

ningen och därigenom upptäcka risker, riskgrup-
per och områden där det finns möjlighet att före-
bygga ohälsa och sjukdom. 

• Att kunskapen från miljöhälsorapporterna ska 
kunna användas som underlag för förebyggande 
folkhälsoarbete och i planeringen av den kommu-
nala tillsynen.

Miljöhälsorapporten för Stockholms län 2017 ger en 
aktuell bild av befolkningens exponering för olika 
miljöfaktorer i länet och beskriver hälsoeffekter eller 
risker som dessa exponeringar för med sig. Resulta-
ten är huvudsakligen baserade på data från Miljö-

6 Miljöhälsorapport Norr 2013 – Barns hälsa och miljö i Norrland, Umeå Universitet, 2016. 

7 Barn, miljö och hälsa, En rapport från Skåne, Blekinge och Kronobergs län 2013. Arbets- och miljömedicin, Lund, region Skåne, 2014. 

8 Barns miljö och hälsa i Västra Götaland 2013, Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC), 2014. 

9 Regional barnmiljöhälsorapport 2013. Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län, Arbets- och miljömedicin Universitetssjukhuset Landstinget i  
 Östergötland, 2013. 

10 Miljöhälsorapport 2001, Socialstyrelsen, 2001. 

11 Miljöhälsorapport 2005, Socialstyrelsen, 2005.

12 Miljöhälsorapport 2009, Socialstyrelsen, 2009. 

13 Miljöhälsorapport 2013, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2013. 

14 Miljöhälsorapport 2017, Folkhälsomyndigheten, 2017. 

hälsoenkät 2015 (MHE 15). Förutom en allmän  
översikt över hela länets befolkning ingår också i 
rapporten en redovisning av skillnader mellan olika 
grupper i befolkningen, baserat framförallt på kön, 
ålder och socioekonomi. Även geografiska skillnader 
inom regionen och skillnader jämfört med övriga 
Sverige redovisas. Förändringar över tid anges också 
där det är möjligt, då resultaten från denna enkätun-
dersökning jämförs med tidigare undersökningar.

Målgrupper för denna rapport är främst besluts-
fattare och handläggare inom miljöhälsoområdet på 
regional (Länsstyrelsen och landstinget) och lokal 
(länets kommuner) nivå. Den riktar sig också till 
andra aktörer inom områden som har betydelse för 
befolkningens miljörelaterade hälsa och till Stock-
holms läns invånare.

Denna regionala rapport skall ses som ett komple-
ment till den nationella rapporten ”Miljöhälsorap-
port 2017”. För ingående beskrivningar avseende 
dagens kunskap, hälsoeffekter och riskbedömningar 
om miljö och hälsoskadliga ämnen hänvisas därför 
till den nationella miljöhälsorapporten.
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Miljöhälsoenkäten 2015
Miljöhälsorapport Stockholms län 2017 
baseras huvudsakligen på Miljöhälso-
enkät 2015 som vi i rapporten kom-

mer att förkorta till MHE 15. MHE 15 togs fram av 
Institutet för miljömedicin (IMM) och Centrum för 
Arbets- och miljömedicin (CAMM) på uppdrag av 
Folkhälsomyndigheten och i samarbete med Statis-
tiska centralbyrå (SCB). Enkäten skickades ut till 
cirka 88 000 personer i åldrarna 18–84 år i hela  
Sverige. Baserad på denna enkät publicerades i maj 
2017 den nationella miljöhälsorapporten (MHR 17)1. 
MHE 15 beskrivs i detalj i den nationella rapporten. 
Syftet med enkätundersökningen var att ta fram 
underlag och information om hur och i vilken grad 
befolkningen exponeras för olika miljöfaktorer och 
om miljörelaterad hälsa. 

1 Miljöhälsorapport 2017. Folkhälsomyndigheten, 2017. 

Urval i Stockholms län
Målbefolkningen för enkäten var alla personer 
bosatta i Stockholms län i åldrarna 18–84 år som 
varit folkbokförda i Sverige i minst fem år (tabell 
3.1). I januari 2015 fanns enligt Registret över total-
befolkningen 1 560 318 personer som uppfyllde 
dessa villkor. I samarbete med Statistiska central-
byrån (SCB) skickades enkäten till 35 000 personer 
ur målbefolkningen. Urvalet gjordes slumpvis inom 
varje kommun och bestod av två delar. Den första 
delen, Folkhälsomyndighetens grundurval, bestod 
av 500 personer. Den andra delen 
bestod av ett utökat urval på sam-
manlagt 34 500 personer. Denna del 
beställdes och finansierades främst 
av Stockholms läns landsting men 
Länsstyrelsen i Stockholms län 
samt några av länets kommuner 
(Stockholms stad, Sundbybergs stad, 

3. Metod

Tabell 3.1. Miljöhälsoenkät 2015, Stockholms län
Information om Miljöhälsoenkät 2015, urval Stockholms län.

Antal skickade enkäter 35 000

Antal besvarade enkäter 14 464

Svarsfrekvens 41 procent

Målbefolkning* 1,56 miljoner personer

I åldrarna 18–84 år och folkbokförda i Sverige i minst fem år.

Tabell 3.2. Fördelning av enkäter per kommun
Totalt (circa) antal skickade enkäter per kommun i 
urvalet i Stockholms län.

Stockholms stad 6 000 (1 000 per valkrets)

Sundbybergs stad 2 500

Upplands Väsby 2 000

Upplands-Bro 2 000

Övriga kommuner 22 500 (1 000 per kommun)

Totalt i Stockholms län 35 000 

14 464
PERSONER I 

STOCKHOLMS LÄN 
HAR BESVARAT 

MILJÖHÄLSOENKÄT 
2015
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Upplands-Bro och Upplands Väsby) var också del-
aktiga. Fördelningen av enkäter mellan de 26  
kommunerna i länet visas i tabell 3.2. Stockholms 
stad delades in i sex geografiska områden motsva-
rande landstingsvalkretsarna Södermalm/Enskede, 
Bromma/Kungsholmen, Norrmalm/Östermalm/
Gamla Stan, Västra Söderort, Östra Söderort och 
Yttre Västerort. Lite drygt 1 000 enkäter skickades 
till varje valkrets.

Den genomsnittliga svarsfrekvensen för  
Stockholms län var 41 procent. Högst svarsfrekvens 
hade Täby (49 procent), Danderyd (49 procent) och 
Vaxholm (47 procent) medan Stockholms stads 
valkrets Yttre Västerort (32 procent), Botkyrka (34 

procent) och Upplands-Bro (37 procent) hade lägst 
svarsfrekvens (figur 3.1). Förutom geografiska  
skillnader fanns det även skillnader i svarsfrekvens 
beroende på socio demografiska faktorer, till  
exempel kön, ålder, utbildningsnivå och inkomst 
(tabell 3.3).

Eftersom urvalet inte är anpassat till befolknings-
storleken för respektive kommun och andelen sva-
rande inte heller är lika i alla delar av befolkningen 
används information i form av registerdata för att 
vikta svaren från olika personer för att på så vis få  
ett mer rättvisande mått på förekomsten i hela  
mål befolkningen. Viktningen innebär bland annat 
att svaren från en person som kommer från en kom-

0 10 20 30 40 50

Täby
Danderyd
Vaxholm

Lidingö
Nacka
Ekerö

Norrtälje
Södermalm/Enskede

Österåker
Järfälla

Bromma/Kungsholmen
Vallentuna

Solna
Sollentuna

Tyresö
Salem

Nynäshamn
Norrmalm/Östermalm

Västra Söderort
Nykvarn
Värmdö
Haninge

Upplands Väsby
Östra Söderort

Huddinge
Sundbyberg

Sigtuna
Södertälje

Upplands-Bro
Botkyrka

Yttre Västerort

Figur 3.1. Svarsfrekvens, Stockholms län
Svarsfrekvensen i procent för varje kommun.  
Stockholms stad är indelad i sex geografiska områden  
motsvarande sina valkretsar.

Tabell 3.3. Svarsfrekvens i olika grupper
Svarsfrekvens (procent) uppdelat på sociodemografiska  
bakgrundsvariabler.

Bakgrunds- 
variabel

Svarsfrekvens  
(procent)

Kön Kvinnor 45

Män 38

Ålder 18–29 år 24

30–39 år 29

40–49 år 36

50–59 år 45

60–69 år 60

70–84 år 67

Utbildning Grundskola 36

Gymnasieskola 38

Högskola 52

Civilstånd Gift 50

Övriga 35

Egen inkomst 000 000–149 000 28

150 000–299 000 42

300 000– 48

Födelseland Norden 45

Övriga 26
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mun med många invånare, till exempel Stockholms 
stad, får en lägre vikt än svaren från en person som 
kommer från en kommun med färre invånare, till 
exempel Nykvarns kommun. Resultaten från MHE 
15 som redovisas i denna rapport har beräknats med 
dessa vikter. Det betyder att de gäller för hela  
mål befolkningen och inte bara för det urval som 
besvarade enkäten.

Mer detaljerad information om framställning av 
enkäten, utskick, bortfallsanalys, kalibreringsvikt,  
statistisk analys och tolkning av resultaten ges i 
MHR 17.

Bakgrundsdata
SCB har kompletterat enkäten med uppgifter om 
kön, ålder, län, kommun, församling, födelseland 
och civilstånd från Registret över totalbefolkningen. 
SCB har även hämtat uppgifter om utbildning från 
Utbildningsregistret och om inkomst från Inkomst- 
och taxeringsregistret.

Tidigare miljöhälsoenkäter
Två enkätundersökning liknande MHE 15 genom-
fördes år 1999 och 2007 och ligger till grund för  
Miljöhälsorapport 20012 samt Miljöhälsorapport 
20093. Resultaten från dessa två undersökningar 
har jämförts med varandra och på så vis har det 
varit möjligt att beskriva förändringar över tid för 
olika miljöexponeringar, såsom luftkvalitet i och i 
närheten av bostaden eller miljörelaterade sjuk-
domar, till exempel astma. Några av frågorna har 
dock olika utformning 2015 jämfört med 1999 och 
2007 vilket gjort att analyser över tid inte har  
kunnat göras.

Rapportens utformning
Miljöhälsorapport 2017 Stockholms län har så långt 
det är möjligt ett enhetligt upplägg genom alla kapi-
tel. Inledningsvis ges en kort sammanfattning av det 
aktuella kunskapsläget om respektive miljöexpone-

2 Miljöhälsorapport 2001, Socialstyrelsen, 2001. 

3 Miljöhälsorapport 2009. Socialstyrelsen och Karolinska Institutet, 2009. 

ring. Därefter följer en beskrivning av exponering-
ens förekomst i befolkningen samt dess relaterade 
hälsoeffekter och besvär. Avslutningsvis ges en sam-
manfattande riskbedömning och förslag till möjliga 
åtgärder. 

Med hjälp av data från MHE 15 görs jämförelser 
avseende kön, ålder, socioekonomi (utbildningsnivå 
eller inkomst), bostadens läge (till exempel närhet 
till högtrafikerad väg), bostadstyp (till exempel fler-
familjshus, småhus och äganderätt) och även över 
tid när det är möjligt (baserat på 1999, 2007 och 
2015 års undersökningar). Förutom jämförelser 
inom Stockholms län görs i vissa kapitel jämförelser 
mellan Stockholms län och Sverige som helhet samt 
mellan storstadsregionerna Stockholm, Göteborg 
och Malmö.

Geografiska jämförelser inom Stockholms län 
redovisas som kartor, tabeller eller diagram upp-
delat på kommun. Jämförelser görs även mellan 
storstadskommuner, förortskommuner och övriga 
kommuner (se figur 3.2). Förutom Stockholms stad 
har vi i gruppen storstadskommuner valt att inklu-
dera även Solna och Sundbybergs stad. Vilka kom-
muner som ingår i gruppen förortskommuner och 
övriga kommuner framgår av figur 3.2. I de fall där 
det finns skillnader inom Stockholms stad redovisas 
resultaten uppdelade över Stockholms stads sex 
valkretsar.

Tolkning av resultaten
Resultaten från MHE 15 bygger på en noggrant  
utarbetad enkät, ett stort urval av personer och ett 
stort antal svarande. Skevheten i urvalet och andelen 
svarande i olika befolkningsgrupper har justerats 
genom att svaren viktats som beskrivits ovan.

MHE 15 är en så kallad tvärsnittsstudie. Det bety-
der att den visar förekomsten av olika exponeringar 
och besvär vid ett och samma tillfälle. Denna typ av 
undersökning är inte lämplig för att dra slutsatser 
om orsakssamband mellan exponering och sjukdom. 
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Värmdö

Sigtuna

Upplands-Bro

Stockholm

Järfälla

Norrtälje

Haninge

Södertälje

Ekerö

Nynäshamn

Österåker

Vallentuna

Botkyrka
Nykvarn

Nacka

Täby

Tyresö
Huddinge

Vaxholm

Salem

Lidingö

Sollentuna

Upplands 
Väsby

Solna

Danderyd
Sundby-
berg

Storstadskommun

Förortskommun
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Yttre Västerort

Östra Söderort

Västra 
Söderort
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Norrmalm-Östermalm-
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Utsnitt valkretsar i 
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Figur 3.2. Urvalsområden i Stockholms län
Urvalsområden (n=31) för Miljöhälsoenkät 2015 i Stockholms län, 
uppdelat på storstadskommuner (här definierat som Stockholm, 
Solna och Sundbybergs stad), förortskommuner och övriga kommuner.
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Resultaten bör därför tolkas med viss försiktighet. 
Enkätundersökningar färgas dessutom av hur de 
som besvarar enkäten tolkar frågorna, i det här fallet 
hur de bedömde sin egen hälsa och hur de upplevde 
olika miljöfaktorer. I rapporten görs också jämförel-
ser med tidigare enkäter (1999 och 2007). Sådana 
jämförelser innebär alltid en viss osäkerhet, efter-
som samma fråga kan uppfattas annorlunda när den 
ställs flera år senare.

Resultaten som presenteras i denna rapport är 
statistiskt säkerställda på 95 procents signifikans-
nivå (5 procent felmarginal). Om inte annat anges så 
är alla data som redovisas hämtade från MHE 15 och 
tidigare miljöhälsoenkäter. 
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Luftföroreningar 
utomhus

4
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Kvaliteten på luften vi andas har oerhört stor betydelse för vår hälsa.  

Utomhusluften i Stockholms län har blivit mycket bättre de senaste  

decennierna. Trots det beräknas luftföroreningar förkorta  

Stockholmarnas livslängd med 9 månader.

1  Miljöhälsorapport 2017, Folkhälsomyndigheten, 2017.

Kunskapsläge
Normalt andas vi cirka 20 000 gånger 
varje dag och tar i och med detta in  
cirka 10 000 liter luft i våra lungor 

under ett dygn. På ett år innebär detta att vi andas in  
3 650 000 liter (3 650 m3) luft. Beräknat på ett helt 
liv (cirka 82 år) andas vi in cirka 300 miljoner liter  
(300 000 m3) luft. Det är därför kvaliteten på luften 
vi andas har så stor betydelse för vår hälsa. Luftkva-
litet i bebyggda områden där människor vistas blir 
ofta försämrad på grund av olika utsläpp, främst 
ifrån trafik men också från industrier och uppvärm-
ning av bostäder. Det som bidrar mest till att hälso-
problem uppstår är inandningsbara partiklar, 
kväve oxider, ozon och vissa organiska kolväten.

Kvaliteten på utomhusluften i Stockholms län har 
i vissa avseenden blivit mycket bättre under de 
senaste decennierna. Även vid internationella jäm-
förelser är luftkvaliteten i Stockholm mycket god. 
Ändå är halterna av luftföroreningar i vissa områden 
relativt höga, särskilt i innerstaden och i närheten av 
hårt trafikerade vägar. Trots den positiva utveck-
lingen bidrar därför luftföroreningar utomhus fort-
farande till sjukdom och död, främst avseende lung- 
och hjärtkärlsjukdomar men även cancer. 

Befolkningsstudier har inte kunnat påvisa någon 
tröskeleffekt för luftföroreningar, det vill säga en 
säker nivå under vilken det inte uppkommer några 
negativa hälsoeffekter. Eftersom alla i befolkningen i 

någon mån är utsatta för luftföroreningar i den yttre 
miljön påverkas sannolikt också alla, i större eller 
mindre utsträckning. I de flesta fall är påverkan från 
luftföroreningar liten, men forskningsstudier visar 
att både kort- och långtidsexponering för luftförore-
ningar kan knytas till negativa hälsoeffekter. 

Att under en kortare tid utsättas för tillfälligt för-
höjda halter av luftföroreningar har satts i samband 
med en rad effekter på hälsan som uppträder inom 
några dagar. Vetenskapliga studier har påvisat 
starka samband mellan korttidsexponering för luft-
föroreningar och luftvägspåverkan, till exempel ast-
maanfall, men också sjukhusinläggningar och ökad 
dödlighet i hjärt- och kärlsjukdom. Hälsoeffekter 
som knyts till att man varit utsatt för luftförore-
ningar under en längre tid omfattar bland annat 
inflammation i luftvägarna, astma, försämrad lung-
funktionsutveckling hos barn, lungcancer och hjärt-
kärlsjukdom. 

Luftföroreningar kan också bidra till att den som 
redan är sjuk blir sjukare. Personer med astma, kro-
niskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), tidigare hjärt-
sjukdom eller diabetes kan vara särskilt känsliga. 
Även barn är speciellt känsliga för luftföroreningar.

En mer omfattande sammanställning av hälso-
effekter och aktuell referenslista ges i den nationella 
miljöhälsorapporten1. 
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Exponering
Luften vi andas innehåller en mängd olika förore-
ningar som består av gaser, vätskedroppar och par-
tiklar. Vissa föroreningar förekommer naturligt, 
men i tätbebyggd miljö är halterna av luftförore-
ningar ofta högre på grund av mänsklig aktivitet, 
såsom transporter, energiproduktion, industriell 
verksamhet och uppvärmning av bostäder. Även 
sjötrafiken bidrar till luftföroreningar, främst vid 
kustnära områden och stora sjötrafikleder. Luftföro-
reningar kan också transporteras över långa avstånd 
med vindarna. I tätbebyggda områden är det dock 
vägtrafik som är den främsta källan till lokala luft-
föroreningar. Vägtrafik genererar både avgaser och 
slitagepartiklar från fordon och vägbanor. Tunnel-
banan är ytterligare en källa till exponering för 
lokala luftföroreningar, främst då på de perronger 
som ligger under markytan.

Om miljökvalitetsnormer och långsiktiga miljömål 

Luftkvalitetsförordningen2 är en förordning om miljökvali-

tetsnormer för luft, som har utfärdats av regeringen för att 

skydda människors hälsa och miljö. Förordningen utgår 

från EU:s ramdirektiv (08/50/EG) om luftkvalitet och renare 

luft i Europa och de normvärden som anges är juridiskt  

bindande. Det är dock viktigt att påpeka att miljökvalitet s-

normerna är kompromisser mellan vad som är önsk värda 

halter baserat på hälsostudier och vad som bedöms vara 

praktiskt och ekonomiskt genomförbart. Miljökvalitets-

normerna kan därför ses som en europeisk miniminivå för 

luftkvalitet, så att alla EU-medborgare får ett rimligt skydd 

för hälsan. Dessa normer utgör dock inte ett fullgott skydd 

utan även lägre nivåer orsakar väsentliga hälsoeffekter. 

Riksdagen har därför beslutat om långsiktiga miljömål för 

Sverige som baserar sig på WHO:s rekommendationer till 

skydd för befolkningens hälsa. Riktvärdena i miljö målet 

”Frisk luft”, för till exempel kvävedioxid och PM10, är av den 

anledningen lägre än vad som anges i miljökvalitetsnor-

merna. Dessa riktvärden är väl underbyggda i aktuell 

forskning och fungerar väl som inriktningsmål för investe-

ringar inför de närmaste decennierna. 

2  Förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft, Luftkvalitetsförordning (2010:477). Miljödepartementet 2010, SFS 2010:477.

3 http://www.oslvf.se/, http://slb.nu/slbanalys/ 

4 Östra Sveriges Luftvårdsförbund, MÄTRESULTAT OCH JÄMFÖRELSER MED NORMER OCH MÅL ÅR 2015, LVF:2016:7.  

5 Kartläggning av luftföroreningshalter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun, SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV  

 PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO2) år 2015, LVF:2016:32, Östra Sveriges, Luftvårdsförbund. 

Östra Sveriges luftvårdsförbund och Stockholms 
Luft- och Bulleranalys (SLB-analys) övervakar luft-
kvaliteten utomhus i länet på uppdrag av länets 
kommuner. Detta görs genom mätningar på olika 
platser och modellberäkningar3. Resultat från 2015 
visar att det främst är partiklar (PM10) och kväve-
dioxid (NO2) som ligger högt i jämförelse med miljö-
kvalitetsnormerna och då framförallt längs de större 
vägarna i länet, däribland E4 mellan Södertälje och 
Upplands Väsby, delar av E18, Nynäsvägen, Årsta-
länken och Värmdöleden. På vissa sträckor finns  
de höga halterna endast inom vägområden där 
människor inte vistas, men ibland finns det gång- 
och cykelbanor i dessa mest utsatta områden. För 
höga halter av PM10 och NO2 har också uppmätts på 
gator med bebyggelse på en eller båda sidor, till 
exempel i Stockholms innerstad och centrala delar 
av Sundbyberg, Solna och Södertälje4 5.

Med utgångspunkt i 2015 års halter i Stockholms 
län har SLB-analys beräknat befolkningens expone-
ring för partiklar och kvävedioxid. Skattningen har 
gjorts för en befolkning på 2 191 991 personer vilket 
motsvarar antalet invånare i Stockholms län den 31 
december 2014 (källa SCB). Beräkningarna visade 
att invånarna i Stockholms län i genomsnitt under 
ett år utsätts för 12,29 µg/m³ PM10 i utomhusluften 
vid sin bostad. Halterna varierade mellan 8,7 och 
54,4 µg/m³. Totalt skattades 142 000 personer (6,5 
procent), bo i områden där halterna översteg 15 µg/
m³, vilket är riktvärdet för PM10 i miljömålet ”Frisk 
luft”. Årsmedelvärdet för NO2 
skattades till 8,90 µg/m³, med 
en spridning på 2,2 och 56,0 
µg/m³, och 61 000 personer 
(2,8 procent) beräknades bo 
i områden där halterna över-
stiger 20 µg/m³, vilken är 
riktvärdet för NO2.

150 000
BOR I OMRÅDEN 

MED HÖGA
LUFTFÖRORENINGS-

HALTER
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Trafik
Eftersom de högsta halterna av luftföroreningar 
förekommer i gaturum är tiden man vistas i trafike-
rade miljöer avgörande för hur mycket man expone-
ras för luftföroreningar, oavsett om man åker bil, 
går, cyklar eller färdas på annat sätt. Enligt MHE 15 
rapporterar hälften (50 procent) av de svarande i 
Stockholms län att de varje dag vistas mer än en 
timme i trafik, och 83 procent uppger att det vistas i 
trafik minst en halvtimme varje dag. Yngre personer 
tillbringar mer tid i trafik än äldre (tabell 4.1).  
Majoriteten av länets invånare åker i huvudsak med 
allmänna färdmedel (buss, tunnelbana, lokaltåg) 
men en betydande andel rapporterar också att de går 
eller cyklar. En relativ hög andel använder dock fort-
farande egen bil som huvudsakligt transportmedel. 
Kvinnor åker i större utsträckning med allmänna 
färdmedel (62 procent) jämfört med män (49 procent).

Förutom tiden som man vistas i trafikerade mil-
jöer har bostadens, arbetsplatsens och skolans läge 

6 Wichmann J, Lind T, Nilsson MAM et al. PM2,5, soot and NO2 indoor-outdoor relationships at homes, pre-schools and schools in Stockholm, Sweden.  
 Atmospheric Environment. 2010;44:4536-4544.

relativ stor betydelse för hur mycket man exponeras 
för luftföroreningar i utomhusluften. Om bostaden 
eller arbetsplatsen ligger nära en gata med mycket 
trafik blir halten av luftföroreningar förhöjd även 
inomhus. Tidigare studier har visat att luftförore-
ningar som genereras av vägtrafiken tränger in i när-
liggande byggnader6.

Nästan en fjärdedel (24 procent) av Stockholms 
läns befolkning anger att de bor i en bostad som har 
något fönster som vetter mot en större gata eller  
trafikled och 14 procent har ett sovrumsfönster som 
vetter mot en högtrafikerad gata (tabell 4.2). Det är 
vanligare att flerbostadshus har fönster som vetter 
mot en större gata eller trafikled jämfört med småhus. 

MHE 15 visar också att andelen bostäder som har 
fönster som vetter mot en större gata eller trafikled 
varierar kraftigt mellan länets kommuner. Den hög-
sta andelen förekommer i Stockholms innerstad, 
Solna och Sundbyberg och den lägsta förekommer i 
Värmdö, Ekerö och Vallentuna (figur 4.1).

Tabell 4.1. Tid i trafiken och färdsätt 
Huvudsakligt färdsätt för resor till och från arbete, fritidsaktiviteter etc. samt sammanlagd tid i trafiken.  
Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län uppdelat på ålder.

Färdsätt Tid i trafiken

Går Cyklar Kör bil Åker  
kollektivt

Annat ≥1 timme 30-60  
minuter

<30  
minuter

18–39 år 37 20 38 68 0,8 57 32 11

40–59 år 28 20 54 48 1,6 54 30 16

60–84 år 40 15 56 48 3,8 34 38 28

Tabell 4.2. Bostäder i trafikutsatt läge
Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län som bor i en bostad med fönster som vetter mot en större gata  
eller trafikled, uppdelad på flerbostadshus och småhus. Jämförelse mellan Stockholms län och övriga landet. 

                                                                                               Något fönster Sovrumsfönster

Flerbostads- 
hus

Småhus Totalt Flerbostads- 
hus

Småhus Totalt

Stockholms län 31 14 24 19 6,3 14

Övriga Sverige 36 19 26 22 8,5 14
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Figur 4.1. Trafikutsatta bostäder
Andel (procent) i befolkningen i Stockholms län som bor i en bostad med något 
fönster som vetter mot en större gata eller trafikled, uppdelat på kommun. 
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Figur 4.2. Förekomst av vedeldning
Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län som har en granne som 
eldar med ved inom 200 m från bostaden, uppdelat på kommun.
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Vedeldning
Småskalig vedeldning är relativt vanligt i Sverige, 
främst i radhus- och villaområden, och utgör en 
betydande källa till exponering för hälsoskadliga 
luftföroreningar. Vid förbränning av ved och andra 
fasta bränslen i mindre eldstäder utan rökgasrening 
avges sot, inandningsbara partiklar, flyktiga orga-
niska kolväten och polyaromatiska kolväten samt 
kvävedioxid och aldehyder till omgivningsluf-
ten. Enligt MHE 15 anger 15 procent att de 
eldar regelbundet med ved eller andra 
fasta bränslen, främst i öppen spis, 
kakelugn eller braskamin (96 pro-
cent) men även i panna (9 procent). 15 
procent rapporterar att de har gran-
nar inom 50 meter från bostaden som 
eldar med ved eller andra fasta bränslen 
minst en gång per vecka under vissa delar av 
året. En ännu högre andel (29 procent) har grannar 
som eldar med ved inom 200 meter från bostaden. 
Andelen som rapporterar att de har grannar som 
eldar med ved inom en radie på 200 meter från 

bostaden varierar kraftigt mellan länets kommuner, 
från cirka 60 procent i Nykvarn, Värmdö och Norr-
tälje till under 20 procent i Solna, Sundbyberg och 
delar av Stockholms stad (Figur 4.2). 

Hälsoeffekter och besvär
Förutom att orsaka, bidra till eller förvärra sjukdo-
mar kan luftföroreningar även ge upphov till en rad 
olika störningar, som till exempel besvär av lukter 

och upplevd dålig luftkvalitet. Resultat från 
MHE 15 visar att de flesta (över 90 procent) 

av invånarna i Stockholms län uppger att 
luftkvaliteten utanför bostaden är bra, 
mycket bra eller acceptabel. En viss 
andel (7,3 procent) rapporterar dock att 

luftkvaliteten är dålig eller mycket dålig.  
I jämförelse med övriga Sverige är det  
dubbelt så många i Stockholms län som 

rapporterar dålig luftkvalitet utanför bostaden. 
Inom länet är det flera som besväras i Stockholms 
storstadskommuner (Stockholm, Solna och Sundby-
bergs stad) än i övriga kommuner och även i jäm-

FÄRRE 
RAPPORTERAR 

DÅLIG LUFTKVALITET 
I STOCKHOLMS 

INNERSTAD

Tabell 4.3. Upplevelse av luftkvalitet
Andel (procent) av befolkningen (i Stockholms län, och övriga Sverige samt Stockholms storstads kommuner*, Göteborgs stad och 
Malmö stad) som anger att luftkvaliteten är mycket bra/bra, acceptabel eller ganska dålig/mycket dålig utanför bostaden.

Mycket bra/  
ganska bra

Acceptabel Ganska dålig/  
mycket dålig

Stockholms län 76 17 7,3

Övriga Sverige 85 11 3,7

    

Storstadskommuner i Stockholm* 67 21 12

Göteborgs stad 73 19 7,4

Malmö stad 73 19 8,5

*Här definierat som Stockholm, Solna och Sundbybergs stad.

Tabell 4.4. Luftkvalitet och tidstrender
Andel (procent) av befolkningen som anger att luftkvaliteten är ganska dålig/mycket dålig utanför bostaden, 2007 jämfört med 2015. 

Stockholms län  
totalt

Storstadskommuner 
inom Stockholms län

Norrmalm/
Östermalm/
Gamla Stan

Södermalm/
Enskede

Övriga Sverige

2007 8,4 15 26 28 4,0

2015 7,3 12 17 14 3,7
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förelse med Göteborgs och Malmö stad (Tabell 4.3). 
Bland de som bor i Stockholm, Solna och Sundby-
berg är andelen som rapporterar dålig luftkvalitet 
mellan 6 och 17 procent, jämfört med mellan 1 och 5 
procent i länets övriga kommuner. I jämförelse med 
2007 års undersökning visar dock resultaten från 
MHE 15 en viss förbättring, främst i delar av Stock-
holms innerstad (Norrmalm/Östermalm/Gamla 
Stan samt Södermalm/Enskede) (Tabell 4.4). 

Den enskilt största orsaken till besvär av luftföro-
reningar i och i närheten av bostaden (till exempel på 
balkong, innergård, trädgård eller vid entrén), är 
avgaser från vägtrafiken. Avgaser besvärar nästan 
8,2 procent av befolkningen i länet. Kvinnor rappor-

terar i högre grad än män att de besväras av bilavga-
ser (10 jämfört med 6,8 procent). Likt undersök-
ningen från 2007 är det oftast de som bor i 
Stockholms storstadskommuner, i synnerhet i 
Stockholms innerstad, som besväras av bilavgaser 
(tabell 4.5). I länets övriga kommuner, och i likhet 
med resten av Sverige, är motsvarande andel unge-
fär hälften så hög. 

Resultaten från MHE 15 visar också att de som 
bor i en bostad med fönster som vetter mot en större 
gata eller trafikled rapporterar att de besväras av 
bilavgaser i mycket högre utsträckning än de som 
inte har fönster i trafikerat läge (tabell 4.6). Ytterli-
gare en källa till besvär för länets invånare, förutom 

Stockholms län Övriga Sverige Totalt

Storstadskommuner 12 9,8 11

Förortskommuner 5,0 3,3 4,4

Övriga kommuner 5,0 4,6 4,6

Tabell 4.7. Symptom till följd av utomhusmiljön
Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län som anger symptom till följd av utomhusmiljön minst en gång per vecka,  
uppdelat på om bostaden har fönster/sovrumsfönster mot en större gata/trafikled.

Bostadsfönster mot större 
gata eller trafikled

Sovrumsfönster mot större 
gata eller trafikled

Totalt

Trötthet 5,4 6,4 3,7

Huvudvärk 2,9 4,5 1,9

Klåda, sveda, irritation i ögonen 5,4 6,0 3,7

Irriterande täppt eller rinnande näsa 8,3 9,5 5,3

Heshet, halstorrhet 2,8 3,6 1,9

Hosta 2,4 2,6 1,9

Tabell 4.6. Besvär av bilavgaser och bostadens läge
Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län som besväras av bilavgaser i och i närheten av bostaden, uppdelat på om bostaden 
har fönster mot en större gata/trafikled eller ej.

Dagligen Ja, minst en gång 
per vecka

Ja, men mer sällan Nej, aldrig

Inget fönster mot större gata/ 
trafikled

2,5 2,8 12 83

Fönster mot större gata/trafikled 12 6,8 19 62

Tabell 4.5. Besvär av bilavgaser och kommungrupp
Andel (procent) av befolkningen som minst en gång per vecka besväras av bilavgaser i och i närheten av bostaden, uppdelat på kommungrupp.
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bilavgaser, är vedeldningsrök. Andelen som uppger 
att de har svårt att vädra på grund av lukt från ved-
eldning är 2,8 procent, och på grund av stoft/sot 1,5 
procent. 

Många uppger att de får olika typer av besvär, 
främst från ögon och näsa, som beror på utomhus-
luften. Andelen är högre bland de som bor i en 
bostad med fönster/sovrumsfönster mot större gata 
eller trafikled (tabell 4.7). 

Riskbedömning
Luftföroreningar kan orsaka, bidra till eller förvärra 
sjukdomar hos befolkningen. De flesta påverkas 
marginellt men eftersom en betydande andel av 
befolkningen utsätts för luftföroreningshalter som 
kan påverka hälsan blir den sammantagna effekten 
på folkhälsan stor. Effekten kan kvantifieras med 
hjälp av hälsostatistik, skattningar av befolkningens 
exponering och vetenskapliga studier av sambandet 
mellan exponering och hälsoeffekt7 8 9 10.

Enligt vår bedömning är det säkraste och mest 
relevanta underlaget för skattning av luftförorening-
ars effekt på dödlighet i Stockholms län de euro-
peiska studierna där effekten av PM2,5  
och NO2 beräknats samtidigt och expo-
neringen beräknats på ett liknande 
sätt som för Stockholms läns befolk-
ning. Enligt det underlaget skulle 
effekten på dödligheten i Stockholms 
läns befolkning för närvarande vara 
cirka 9 procent, vilket motsvarar cirka 9 
månaders förkortad livslängd. Ungefär 
hälften av effekten kommer då från lokala föro-
reningar. Jämfört med andra riskfaktorers inverkan 
på medellivslängden är 9 månader en stor effekt. 
Enligt motsvarande beräkning för trafikdödsfall 
minskar dessa medellivslängden med knappt en 
månad. Vid en förbättring av luftkvaliteten skulle 
medellivslängden ökas redan inom några år.

7 Hoek G, Krishnan RM, Beelen R et al. Long-term air pollution exposure and cardio- respiratory mortality: a review, Environmental Health.2013;12:43.

8 Faustini A, Rapp R, Forastiere F. Nitrogen dioxide and mortality: review and meta-analysis of long-term studies. European Respiratory Journal.   
 2014;44(3):744-53. 

9 Jerrett M, Burnett RT, Ma R et al. Spatial analysis of air pollution and mortality in Los Angeles. Epidemiology. 2005;16(6):727-36.  

10 Raaschou-Nielsen O, Andersen ZJ, Jensen SS et al. Traffic air pollution and mortality from cardiovascular disease and all causes: a Danish cohort study.  
 Environ Health. 2012 Sep 5;11:60. 

Med dagens exponeringsnivåer bedöms cirka 180 
nyfödda årligen få en sådan påverkan på luftvägarna 
att lungfunktionen inte kommer att bedömas som 
normal vid 16 års ålder. Det är oklart om den mins-
kade lungfunktionen på grund av exponering för 
luftföroreningar tidigt i livet kan ”hämtas igen” 
senare. Mycket talar dock för att denna påverkan 
kommer att kvarstå upp i vuxen ålder. Det är i så fall 
en hälsopåverkan som till en del kommer att finnas 
kvar även om luftkvaliteten förbättras.

Som nämnts tidigare har luftkvaliteten i Stock-
holms län, liksom i resten av Sverige, blivit mycket 
bättre och halterna av de flesta luftföroreningarna 
har minskat. Det har gjort att andelen av befolk-
ningen som bor i områden där utomhusluften inte 
uppfyller kraven i miljömålet ”Frisk luft” också 
minskat. Nu hotas den positiva trenden av de nya 
bullerregler som Sveriges riksdag har beslutat om 
och som innebär att det blir tillåtet med högre nivåer 
av trafikbuller vid en bostadsbyggnads fasad. Detta 
kommer leda till att det kan byggas fler bostäder 
intill högtrafikerade vägar där också de högsta hal-

terna av luftföroreningar förekommer. Det finns 
därför en klar risk att andelen av befolk-

ningen som bor i områden där riktvärdena 
för partiklar och kvävedioxid överskrids 
börjar öka igen. Halten av luftförore-
ningar kommer också att bli högre inom-
hus eftersom luftföroreningar från väg-

trafiken tränger in i närliggande 
byggnader. Sammanfattningsvis kommer 
det alltså på grund av de nya bullerreglerna 

under lång tid framöver att byggas ett stort antal 
bostäder som riskerar att vara skadliga för människ-
ors hälsa, både på grund av buller och till följd av 
högre halter av bilavgaser såväl utomhus som inom-
hus. Hur allvarliga hälsokonsekvenser det kommer 
att leda till är än så länge inte möjligt att beräkna.

NYA BULLER-
REGLER ÖKAR 

EXPONERINGEN 
FÖR LUFT-

FÖRORENINGAR
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FÖRSLAG TILL MÖJLIGA ÅTGÄRDER

I Stockholms län är luftkvaliteten i många avseende 
bättre än på många andra håll i Europa och, med 
några undantag, klaras EUs miljökvalitetsnormer 
över hela Stockholms län. Men eftersom dessa  
normer inte utgör ett fullgott skydd och väsentliga 
hälsoeffekter uppträder även vid lägre nivåer bör 
hänsyn tas till de av riksdagen beslutade miljömålen 
för luftkvalitet som bygger på WHOs hälsobaserade 
riktvärden. Viktiga aktörer för förbättrad luftkvali-
tet är länets kommuner, landsting och länsstyrelsen.

• Minskning av vägtrafiken 
Den kraftfullaste och på längre sikt mest hållbara 
åtgärden torde vara en minskning av vägtrafiken, 
som står för det största lokala bidraget av luftföro-
reningar i länet. Riktade åtgärder som höjda, mer 
omfattande och differentierade trängselskatter, 
utbyggnad av regionala och kommunala cykel-
stråk samt bra gångvägar till knut- och målpunk-
ter samt utbyggnad av kollektivtrafikkörfält och 
infartsparkeringar är särskilt viktiga i samman-
hanget. 

• Åtgärder mot dubbdäcksanvändning 
Partiklar (PM10) från vägslitage är en betydande 
lokal källa för förhöjda luftföroreningshalter i 
storstadsmiljö. Möjligheterna att sänka halten av 
PM10 hänger samman med minskad användning 
av dubbdäck. Genom åtgärder mot dubbdäcksan-
vändning (förbud eller avgifter), i kombination 
med informationskampanjer, bör användandet av 
dubbdäck fortsätta att minska. 

• Plattformsavskiljande väggar i tunnelbanan 
Höga halter partiklar har uppmätts i tunnelbanan, 
främst på perronger som finns under markytan.  

 
 
För att ventilera bort dessa skulle krävas mycket 
stora luftflöden. Ett alternativ är plattformsavskil-
jande väggar, inte minst när det idag planeras nya 
tunnelbanelinjer med flera perronger under jord. 
På köpet skulle man vid en sådan installation få 
lägre ljudnivåer och en allmänt sett mer attraktiv 
miljö på perronger och i entréer.  

• Regionalt register över eldstäder 
I många områden är klagomålen på grannars ved-
rök vanliga. Ur hälsosynpunkt finns mycket stora 
skillnader mellan olika typer av eldstäder. I andra 
regioner har sotarnas erfarenheter och bedöm-
ningar av eldstäder samlats in och systematiserats 
med gott resultat. Ett sådant regionalt register 
skulle kunna utgöra en utmärkt plattform för till-
syn, planering och ny kunskap om hälsoeffekter. 

• Samarbete och kunskapsstöd 
En väsentlig del av länsbefolkningens exponering 
för luftföroreningar kommer från källor i andra 
regioner som vi i länet inte styr över. För att 
komma åt det är nationellt och internationellt 
samarbete nödvändigt, till exempel genom regio-
nens representation vid EU och genom kunskaps-
stöd till Naturvårdsverkets nationella och interna-
tionella arbete. 

• Informera om risker, trender och åtgärder 
Det är också av stor vikt att höja medvetenheten 
om hälsorisker med luftföroreningar genom att 
kontinuerligt informera handläggare och besluts-
fattare i landstinget, länsstyrelsen och kommuner 
om trender i exponeringen, aktuellt kunskapsläge 
och betydelsen av olika åtgärder. 
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Det är många som i dag utsätts för buller från framförallt vägtrafik i  

sin omgivningsmiljö. Buller kan ha stor inverkan på vårt välbefinnande 

och vår hälsa. Eftersom Stockholm fortsätter växa, antalet transporter 

fortsätter öka och riktvärdena för buller har blivit mer tillåtande finns 

en klar risk att fler personer kommer att påverkas negativt av buller i 

framtiden. 

1 Kartläggning av antalet överexponerade för buller.  Sweco/Naturvårdsverket, 2014. 

2 Miljöhälsorapport 2017. Folkhälsomyndigheten, 2017. 

3 Environmental noise and health – Current knowledge and research needs. Naturvårdsverket, 2013.

4 Kartläggning av antalet överexponerade för buller.  Sweco/Naturvårdsverket, 2014. 

Kunskapsläge
Många människor utsätts i dag för 
buller och höga ljud i sin omgivnings-
miljö. Den vanligaste källan till buller 

i samhället är transporter. Nationellt utsätts omkring 
två miljoner personer för höga ljudnivåer från väg-, 
spår- eller flygtrafik1. Störande buller kan också 
komma från till exempel industrier, byggplatser, 
renhållningsverksamhet, hamnar, grannar, hissar 
samt fläktar och ventilationssystem. Utöver det 
utsätts vi också för höga ljud i samband med fri-
tidsaktiviteter. Det kan till exempel vara musik eller 
andra starka ljud i hörlurar, eget musicerande, kon-
serter, nöjesevenemang och idrottsaktiviteter2. 

Mycket starka ljud kan leda till hörselskada och 
tinnitus (öronsusningar) men även mer måttligt bul-
ler kan orsaka en rad besvär, till exempel svårighet 
att uppfatta tal/försämrad kommunikation, allmän 
störning, sömnstörning, försämrad inlärning och 
prestation och fysiologiska stressreaktioner. De 
senaste årens forskning har också visat samband 
mellan buller och hjärt- och kärlsjukdomar såsom 
högt blodtryck, hjärtinfarkt och stroke. Orsakerna 
bakom dessa samband tros i huvudsak vara långva-
rig stress och sömnproblem. Särskilt känsliga grup-

per i befolkningen är personer med hörselnedsätt-
ning, personer med annat modersmål än det talade, 
barn och unga samt äldre personer3.

Hur mycket och på vilket sätt vi påverkas av bull-
ret beror bland annat på ljudets styrka och karaktär, 
hur länge vi exponeras, vid vilken tid på dygnet och i 
vilken situation ljudet förekommer samt på faktorer 
kopplade till individen. Vilken typ av bostad man 
bor i och hur bostaden är utformad bidrar också till 
att vi påverkas mer eller mindre av bullret. Bostäder 
som har god bullerdämpning och en tyst sida eller en 
bullerskyddad uteplats har generellt sett en lägre 
andel boende som besväras av buller. Om sovrum-
met vänds mot en tyst sida kan det göra att färre per-
soners sömn störs av buller.

Exponering
I dagsläget finns inga uppgifter om hur många av 
länets invånare som utsätts för buller. Enligt natio-
nella skattningar beräknas dock cirka 20 procent  
av befolkningen bo i områden med ljudnivåer från  
trafik (väg- tåg- och flygtrafik sammantaget) som 
överstiger Världshälsoorganisationens (WHO) rikt-
värde på 55 dBA (dygnsekvivalent ljudnivå)4. Sanno-
likt är andelen något högre i Stockholms län då 



32

invånar antalet är stort och transport-
systemet väl utbyggt. 

En orsak till att det saknas informa-
tion om antalet bullerutsatta personer 
i länet är att det inte ställs krav på 
kommunerna att genomföra regel-
bundna kartläggningar av trafikbuller 
utöver dem som omfattas av EU:s buller-
direktiv5 och den svenska förordningen om omgiv-
ningsbuller6, dvs. kommuner med 100 000 invånare 
eller mer. Många mindre kommuner gör bullerkart-
läggningar på eget initiativ men eftersom de använ-
der olika metoder och är olika noggranna är det 
svårt att använda dessa för att göra korrekta bedöm-
ningar av hur många som faktiskt är bullerutsatta i 
regionen.

Sedan 2016 finns en regional vägledning för att 
kartlägga omgivningsbullret i Stockholms län som 
är tänkt att göra de bullerkartor som tas fram mer 
jämförbara7. Det pågår också ett arbete med att 
skapa en regiontäckande bullerkarta som bygger på  
redan befintliga kommunkartläggningar (läs mer på 
www.bullernatverket.se).

MHE 15 visar att 28 procent av de svarande i 

5 Europaparlamentet. Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG av den 25 juni 2002 om bedömning och hantering av omgivningsbuller.  
 Europeiska gemenskapernas officiella tidning. 2002;45(L 189):12-25. 

6  Miljö- och energidepartementet, Sveriges Riksdag. Förordning om omgivningsbuller, SFS nr 2004:675.

7 Regional vägledning för kartläggning av omgivningsbuller. Centrum för arbets- och miljömedicin 2016. 

Stockholms län har något bostadsfönster 
mot en större gata/trafikled, järnväg 
(inklusive tunnelbana, spårvagn etc.) 
eller industri. Detta är jämförbart med 
Sverige som helhet där motsvarande 

andel är 29 procent. Mest utsatta är  
personer som bor i flerbostadshus där 35 
procent har fönster mot bullerutsatt sida 

jämfört med 16 procent bland de som bor i 
småhus. Den högsta andelen bullerutsatta bostäder 
(över 30 procent) finns i storstadskommunerna 
Stockholm, Solna och Sundbybergs stad samt Järfälla, 
och den lägsta andelen (mindre än 15 procent) finns i 
Värmdö, Ekerö och Tyresö kommun (figur 5.1). 

Andelen som svarade att de har ett sovrumsföns-
ter mot bullerutsatt sida är i genomsnitt 17 procent i 
Stockholms län. Även här är personer i flerbostads-
hus mer utsatta (22 procent) jämfört med de i små-
hus (7,8 procent). Högst andel bostäder med sovrum 
mot bullerutsatt sida (över 20 procent) har Östra och 
Västra Söderort samt Bromma/Kungsholmen inom 
Stockholms stad, Solna och Sundbybergs stad samt 
Järfälla kommun, och lägst andel (under 10 procent) 
har Ekerö, Vallentuna, Värmdö, Tyresö och Norrtälje.

Om ljud och buller

Ljud mäts i decibel, dB. Decibelskalan är logaritmisk och används för att beskriva ljudets styrka i förhållande till en 
referensnivå (lägsta hörbara ljud).

dBA är A-vägd ljudstyrka. Vägningen tar hänsyn till hur vår hörsel uppfattar ljud vid olika frekvenser.

Ekvivalent ljudnivå är medelljudnivån under en viss tidsperiod, ofta ett dygn.

En fördubbling/halvering av trafikmängden på en väg ger en ökning/minskning av ljudnivån med 3 dB. 

Riktvärdet för trafikbuller utomhus vid bostäders fasad är 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Detta motsvarar en trafik-
mängd på cirka 2 800 fordon/dygn (10 m från vägmitt och 50 km/h).

Riktvärdet för små bostäder (<35 kvm) är 65 dBA vilket motsvarar en trafikmängd på cirka 9 000 fordon/dygn 
 (10 m från vägmitt och 50 km/h).

(Källa: Boverket och SKL. Hur mycket bullrar vägtrafiken?)

28%
BOR I BULLER- 
UTSATT LÄGE
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När det gäller hörselskadande buller exponeras 
de flesta i yrkeslivet, där de högsta ljudnivåerna upp-
står. Vissa fritidsaktiviteter kan dock också innebära 
en risk för hörselskada, såsom att lyssna på musik på 
hög volym, vistas i nöjeslokaler eller utöva motor-
sporter. Andelen i MHE 15 som så gott som dagligen 
lyssnar på musik på hög volym är 13 procent. Högst 
är andelen i åldersgruppen 18–39 år där 26 procent 
av kvinnorna och 27 procent av männen lyssnar på 
hög musik (figur 5.2).

Hälsoeffekter och besvär
Allmän bullerstörning
Andelen av befolkningen i Stockholms län som 
besväras mycket eller väldigt mycket av buller från 
väg- spår- eller flygtrafik är cirka 11 procent (tabell 
5.1). Det är något lägre än 2007 då motsvarande 

andel var cirka 13 procent. Andelen som störs är 
högre i Stockholms län än i landet som helhet (8,0 
procent). Mest besvärade av buller är personer som 
bor i storstadskommunerna Stockholm, Solna och 
Sundbybergs stad (14 procent i genomsnitt), men 
också i Upplands Väsby (21 procent), Sollentuna (15 
procent), Järfälla (15 procent) och Sigtuna kommun 
(15 procent). Minst besväras de som bor i övriga 
kommuner, det vill säga varken storstads- eller  
förortskommuner (7,7 procent i genomsnitt).

Något fler kvinnor (12 procent) än män (10 pro-
cent) rapporterar att de störs av trafikbuller. Äldre 
personer (60–84 år) är generellt sett mindre störda 
av buller än övriga personer (18 till 59 år). Andelen är 
9 procent bland de äldre jämfört med 12 procent 
bland övriga. Denna skillnad kan bero på att äldre 
personer oftare bor i villa eller större lägenhet som 
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Figur 5.1. Bullerutsatt bostad, jämförelse  
inom Stockholms län
Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län som uppger  
att de har något bostadsfönster mot bullerutsatt sida (större 
gata/trafikled, järnväg eller industri).

Figur 5.2. Lyssnar på musik med hög volym
Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län som dagligen 
lyssnar på musik med hög volym, uppdelat på kön och ålder.
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är mindre bullerutsatt, men också på att äldre i 
större utsträckning har nedsatt hörsel. Sett över 
utbildningsnivå visade MHE 15 inga skillnader i  
rapporteringen av besvär.

Vägtrafik är den bullerkälla som berör flest perso-
ner i Stockholms län (figur 5.3). I MHE 15 uppger cirka 
8 procent att de är mycket eller väldigt mycket störda 
av buller från vägtrafik. Störningarna till följd av 
vägtrafikbuller visar en tendens att minska jämfört 
med 2007 då motsvarande andel var cirka 9 procent. 
Hur stor andel av befolkningen som störs av buller 
från vägtrafiken varierar dock kraftigt inom länet 
(figur 5.4). Högst andel bullerstörda personer (över 
10 procent) återfinns inom Stockholms stad (Västra 
Söderort, Norrmalm/Östermalm/Gamla Stan och 
Bromma/Kungsholmen), Solna och Sundbybergs stad 
och lägst andel (mindre än 5 procent) finns generellt 
sett i kommuner med mindre stadsbebyggelse, däri-
bland Österåker, Vallentuna, Nykvarn och Värmdö.

Andelarna i befolkningen som störs av buller från 
spår- respektive flygtrafik är i princip oförändrade 

sedan den förra undersökningen. För spårtrafik är 
andelen besvärade högst (över 3 procent) i Sollen-
tuna, Botkyrka och Västra Söderort. Vad gäller flyg-
trafik är andelen bullerstörda högst i kommunerna 
nära Arlanda flygplats, dvs. Sigtuna (11 procent) och 
Upplands Väsby kommun (17 procent), men även i 
områden nära Bromma flygplats, dvs. Bromma/
Kungsholmen (9 procent) samt Yttre Västerort inom 
Stockholms stad (11 procent).

Näst efter trafikbuller är buller från grannar det 
som stör flest personer i Stockholms län (cirka 7 pro-
cent). Det är också vanligt att människor störs av 
buller från byggplatser (4,3 procent), renhållnings-
verksamhet (3,8 procent) samt fläktar och ventila-
tionssystem (2,4 procent). 

Andelen som besväras mycket eller väldigt 
mycket av buller från källor utomhus är lägre om 
man befinner sig inomhus och håller alla fönster och 
dörrar stängda. För buller från trafik halveras i prin-
cip andelen störda, till exempel minskar andelen 
som störs av vägtrafikbuller från 8,1 till 4,1 procent.
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Figur 5.3. Bullerbesvär och tidstrender
Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län som uppger att 
de besväras mycket eller väldigt mycket av olika bullerkällor, år 
2007 respektive 2015.

Tabell 5.1. Besvär av trafikbuller
Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län som  
besväras mycket eller väldigt mycket av buller från väg-,  
spår- eller flygtrafik, uppdelat på kommungrupp och  
bostadstyp. 

Småhus Fler- 
bostadshus

Totalt

Storstadskommuner* 15 14 14

Förortskommuner 7,1 11 8,7

Övriga kommuner 5,6 10 7,7

Totalt 8,4 13 11

*Här definierat som Stockholm, Solna och Sundbybergs stad.
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Figur 5.4. Besvär av buller från vägtrafik, jämförelse inom Stockholms län
Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län som uppger att de besväras 
mycket eller väldigt mycket av buller från vägtrafik, uppdelat på kommun. 
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Störning av sömn och aktiviteter
I Stockholms län uppger 4,6 procent att de dagligen 
eller varje vecka året runt har svårt att somna, blir 
väckta eller får en sämre sömnkvalitet på grund av 
buller från väg-, spår- eller flygtrafik (tabell 5.2).  
Det kan jämföras med 3,4 procent för Sverige som 
helhet. Andelen sömnstörda är högre bland personer 
som bor i flerbostadshus (6,4 procent) jämfört med 
dem som bor i småhus (1,5 procent). Totalt 4,3  
procent av invånarna störs också vid vila eller 
avkoppling.

Generellt sett är andelen som störs vid sömn och 
olika aktiviteter högre i storstadskommunerna 
(Stockholm, Solna och Sundbybergs stad) än i länet i 
övrigt. Till exempel är andelen som rapporterar 
svårigheter att höra radio/TV 3,5 procent i stor-
stadskommunerna och 1,5 respektive 2,6 procent i 
förortskommuner och övriga kommuner. Att ha ett 
fönster öppet är för många förenat med god livskva-
litet. I storstadskommunerna uppger dock nästan 9 

procent att de har svårt att ha ett fönster öppet under 
dagtid på grund av trafikbuller. Cirka 11 procent 
uppger dessutom att de har svårt att sova med öppet 
fönster. Även vistelse på balkong eller uteplats kan 
försvåras om bostaden är bullerutsatt. Drygt 5 pro-
cent av invånarna i storstadskommunerna har svårt 
att använda sin uteplats på grund av trafikbuller. 

Hörselbesvär
Andelen i Stockholms län som uppger att de har ned-
satt hörsel är 16 procent vilket är något lägre än i den 
senaste undersökningen (2007) då motsvarande 
andel var 18 procent. Fler män (19 procent) än kvin-
nor (14 procent) har nedsatt hörsel och andelen ökar 
med stigande ålder (tabell 5.3). 

Tinnitus rapporteras av totalt 12 procent vilket är 
i princip oförändrat sedan 2007 då andelen var 11 
procent. Även tinnitus är något vanligare bland män 
(13 procent) än bland kvinnor (11 procent) och ökar 
med stigande ålder.

Tabell 5.2. Trafikbuller och störning av aktiviteter
Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län som dagligen eller varje vecka året runt besväras av trafikbuller  
i olika aktiviteter, uppdelat på kommungrupp.

Storstads- 
kommuner*

Förorts- 
kommuner

Övriga  
kommuner

 
Totalt

Svårt att höra radio/TV 3,5 1,5 2,6 2,6

Svårt att föra samtal 2,3 0,9 1,9 1,7

Störs vid vila eller avkoppling 5,5 2,9 3,9 4,3

Störd sömn** 6,0 3,0 3,9 4,6

Svårt att ha fönster öppet dagtid 8,8 3,1 3,7 6,0

Svårt att sova med öppet fönster 11 4,6 5,4 7,7

Svårt att vistas på balkong el. uteplats 5,2 2,3 2,8 3,7

*Här definierade som Stockholm, Solna och Sundbybergs stad.

**Svårt att somna, blir väckt eller upplever en försämrad sömnkvalitet till följd av trafikbuller.

Tabell 5.3. Nedsatt hörsel och tinnitus
Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län som uppger att de har nedsatt hörsel eller tinnitus (öronsusningar)  
ständigt eller ganska ofta, uppdelat på ålder och kön.

18–39 år 40–59 år 60–84 år

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

Nedsatt hörsel 7,0 8,7 12 15 27 39

Tinnitus 7,4 10 11 12 16 20
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Riskbedömning
Resultaten från MHE 15 visar att 438 000 personer 
(28 procent) i Stockholms län bor i bullerutsatta 
lägen, det vill säga med fönster mot en större gata 
eller trafikled, järnväg (inklusive tunnelbana och 
spårvagn) eller industri. Cirka 260 000 personer har 
också sitt sovrumsfönster mot en bullerutsatt sida 
(17 procent), och drygt 117 000 personer (7,7 
procent) har svårt att sova med öppet 
fönster. 

Vanliga besvär som orsakas av buller 
bland invånarna i Stockholms län är 
allmän störning, störning av vila, 
avkoppling och sömn samt effekter på 
talförståelse och kommunikation. Baserat 
på resultaten från MHE 15 beräknas att 
cirka 172 000 personer (11 procent) i Stockholms län 
är mycket eller väldigt mycket störda av trafikbuller. 
Motsvarande antal år 2007 var drygt 174 000. 

Antalet som dagligen eller varje vecka året runt 
lider av sömnproblem kopplat till trafikbuller beräk-
nas till totalt 70 000 personer (4,6 procent). Att så 
många personer har problem att sova på grund av 
buller är oroande eftersom sömnstörningar kan leda 
till sämre livskvalitet och hälsa. Det orsakar till 
exempel trötthet, koncentrationssvårigheter och 
minskad prestationsförmåga och på sikt ökar också 
risken för allvarligare sjukdomar som övervikt, typ 
2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdom och depression8. 

Hörselproblem, såsom nedsatt hörsel och tinni-
tus, kan i viss mån kopplas till omgivningsbuller 
men då främst i relation till höga ljudnivåer. MHE 15 
visar inte på någon ökning av de hörselrelaterade 
besvären i Stockholms län men man bör vara vak-
sam på utvecklingen bland unga (18–39 år) där en 
hög andel (26 procent) så gott som dagligen utsätts 
för höga ljud när de lyssnar på musik.

Vägtrafik är den bullerkälla som ger upphov till 
den högsta andelen bullerstörda, i synnerhet bland 
personer som bor i storstadskommunerna. För spår- 

8 Guidelines for community noise. Världshälsoorganisationen, WHO, 1999. 

9  Näringsdepartementet. Sveriges Riksdag. Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader. SFS nr 2015:216. 

och flygtrafik är andelen bullerstörda högst i de 
kommuner som genomkorsas av de mest trafikerade 
spårsträckorna och nära flygplatserna Bromma och 
Arlanda. Andelen som besväras av trafikbuller (väg-, 
spår- och flygtrafik sammantaget) är högre bland 
personer som bor i flerbostadshus än för dem i små-

hus, kvinnor besväras i något större utsträckning 
än män, och yngre personer något mer än 

äldre. 
Sedan 2007 finns en liten minskning 

i andelen som störs av buller från trafik. 
Minskningen skulle kunna förklaras av 
att man idag i större utsträckning tar 

hänsyn till bullerproblematiken när 
man bygger nya bostäder och att man 

åtgärdat de bostäder där bullernivåerna är 
som högst. Det finns dock flera faktorer som talar för 
att andelen människor i länet som utsätts för höga 
ljudnivåer i närmiljön kommer öka framöver, däri-
bland en fortsatt urbanisering och förtätning av 
länets tätorter, ökade transporter och inte minst, 
mer tillåtande riktvärden för buller.

Konsekvenser av höjda riktvärden för buller
Stockholms län är en växande region och kraven på 
att bygga fler bostäder är höga. I och med förord-
ningen om trafikbuller9 som infördes i juni 2015 går 
det numera att bygga i områden som förut ansetts 
mindre lämpliga ur bullersynpunkt. Sedan den 1 juli 
2017 gäller dessutom höjda riktvärden för buller 
från väg- och spårtrafik utomhus vid bostäders 
fasad. Förändringen innebär att vid upp till 60 dBA 
generellt och 65 dBA för bostäder upp till 35 kvm 
behöver nyproducerade bostäder inte bulleranpas-
sas genom tillgång till skyddad sida och planlös-
ningar som tar hänsyn till det omgivande bullret. 
Om dessa rikt värden överskrids gäller att minst 
hälften av bostads rummen bör vara vända mot en 
sida med högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och att 
minst hälften av rummen bör orienteras mot en sida 

172 000 
STÖRS AV  

TRAFIKBULLER
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med högst 70 dBA maximal ljudnivå 
nattetid (kl. 22.00–06.00). I och 

med förändringarna finns inte 
längre några restriktioner för hur 
mycket det kan bullra vid den mest 
exponerade fasaden. Riktvärdena 

gäller på liknande sätt över hela  
landet. 

För flygbuller gäller som tidigare 
55 dBA FBN och 70 dBA maximal ljudnivå. Om den 
maximala ljudnivån ändå överskrids bör detta inte 
ske mer än sexton gånger under dagtid (kl. 06.00–
22.00) och tre gånger nattetid (kl. 22.00–06.00). Ett 
undantag har dock gjorts för Bromma flygplats som 
inte behöver förhålla sig till riktvärdet om maximal 
ljudnivå under dagtid i den nya förordningen, något 
som gör det möjligt att bygga ut flygtrafiken i regio-
nen och därmed öka risken för störningar och hälso-
besvär. Flygbuller har visat sig ha en negativ inver-
kan på barns inlärning och prestation, bland annat 
genom att försena läsinlärning, försämra minnes-
förmåga och sänka barnens motivation. En särskilt 
utsatt grupp är därför de barn och ungdomar som 
går i förskolor och skolor under inflygningen till 
Bromma flygplats. 

Med dagens byggnadsstandard kan vi oftast uppnå 
en god ljudmiljö inomhus. Vi rör oss dock dagligen 
utomhus när vi tar oss till och från arbete/skola och 
på fritiden och många människor väljer att ha ett 
fönster öppet, såväl på dagen som nattetid. Den änd-
ring av riktvärdena för trafikbuller som genomför-
des i juli 2017 gör att allt högre trafikbullernivåer 
tillåts generellt i samhället. Det kommer i sin tur 
leda till att fler människor kommer att utsättas för 
höga ljudnivåer från trafik i sin boendemiljö. Det 
saknas dessutom uppföljning av att bullerdämp-
ningen i nybyggda bostäder. Hur detta kommer att 
inverka på Stockholmarnas hälsa på sikt går i dags-
läget inte att säga. Vad man däremot kan säga är att 
förändringen kraftigt kommer att försvåra arbetet 
med att förebygga negativa hälsoeffekter av trafik-
buller i regionen. Det finns också en klar risk att vi 
kommer att se en ökning av besvär och ohälsa till 
följd av trafikbuller under de kommande åren.

NYA RIKTVÄRDEN 
FÖR BULLER 

RISKERAR LEDA 
TILL ÖKAD 
OHÄLSA
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FÖRSLAG TILL MÖJLIGA ÅTGÄRDER

• Systematiskt bullerskyddsarbete 
För att se till att människor i Stockholms län inte 
utsätts för skadliga bullernivåer krävs ett kontinu-
erligt och systematiskt bullerskyddsarbete, till 
exempel genom åtgärdsprogram. En satsning på 
att ta fram bättre exponeringsunderlag i länet 
skulle underlätta beräkningar av andelen som 
utsätts för höga bullernivåer och göra det möjligt 
att följa upp trender i exponeringen över tid. Det är 
också väldigt viktigt att ta hänsyn till bullerfrågan 
i ett tidigt skede av stadsbyggnadsplaneringen, i 
allt från översiktsplaner och detaljplaner till 
bygglov och byggtillsyn.   

• Prioritera åtgärder som begränsar bullret  
vid källan 
Att begränsa bullret vid källan har störst nytta  
för omgivningen i stort och är ofta det som är  
mest kostnadseffektivt. Dessa typer av åtgärder är 
därför viktiga att prioritera. Det kan till exempel 
handla om att begränsa trafikmängd eller tyngre 
fordon i vissa områden, leda trafik i tunnlar, sänka 
hastigheter, främja lågbullrande däck och tysta 
fordon, byta till tyst vägbeläggning eller slipa hjul 
och underhålla bromsar på tåg- och tunnelbane-
vagnar.  

• Anpassade krav på planeringen av bostäder  
i bullerutsatta lägen 
Hur man bygger bostäder kan vara avgörande för 
de boendes välbefinnande och hälsa. För att åstad 
 

10 Länsstyrelsen Stockholm, Stockholms stad Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB. Trafikbuller i planeringen V. Stockholm 2016.

 
 
komma bra boendemiljöer i bullerutsatta lägen 
behöver det ställas höga krav på byggnadens pla-
cering, utformning, lägenhetslösning och tekniska 
utförande (se Trafikbuller i planeringen V10). Till 
exempel kan det göra stor skillnad i andelen som 
störs av buller om man har tillgång till en buller-
skyddad sida eller inte. Sovrummets placering är 
också av avgörande betydelse för att minska stör-
ningarna av buller nattetid. Fläktbuller bör om 
möjligt undvikas på den bullerdämpade sidan. 

• Åtgärder i befintlig miljö 
Som komplement till ovanstående åtgärder kan 
även bullerskyddsåtgärder i den befintliga miljön 
bidra till att minska bullerstörningarna. De kan 
till exempel handla om att bygga skärmar eller  
vallar längs trafikerade vägar och järn-/spårvägar, 
kompletteringar av befintliga fönster med extra 
ljudruta, byte av fönster och friskluftsventiler och/
eller isolering av fasad och tak. 

• Bevara tystare områden 
Till följd av förtätningen av våra städer riskerar de 
gröna områdena att byggas bort, områden som 
oftast är tystare än staden i övrigt. Dessa områden 
har dock visat sig ha många positiva effekter för 
människors välbefinnande och hälsa, bland annat 
genom att stimulera till fysisk aktivitet och rekrea-
tion men också för att reducera stress. Att värna 
om stadens gröna ytor är därför av stor vikt även 
ur bullersynpunkt.
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Att vårt klimat förändras är idag ett faktum och påverkar livet och  

hälsan hos människor världen över. Förändringarna innebär bland  

annat att medeltemperaturen och antalet dagar med värmebölja ökar. 

Om vi inte genomför fler åtgärder för att anpassa oss efter detta beräk-

nas antalet personer i Stockholmsregionen som dör på grund av värmen 

öka med över 300 procent de närmaste 30 åren.

1 Watts N, Adger WN, Aqnolucci P et al. Health and climate change: Policy responses to protect public health. The Lancet. 2015;386:1861–1914.

2 Framtidsklimat i Stockholms län – enligt RCP-scenarier. SMHI, 2015.

Kunskapsläge
Förändringar i klimatet till följd  
av mänsklig påverkan är idag ett  
faktum och påverkar livet och hälsan 

hos människor världen över. Klimatförändringarna 
innebär inte enbart ökade temperaturer utan får en 
rad följdeffekter som påverkar livet på jorden. Till 
exempel leder högre temperaturer till att fukten  
från marken avdunstar snabbare, vilket kan orsaka 
allvarlig torka i vissa områden. Samtidigt kan varm 
luft hålla mer vattenånga, vilket kan resultera i fler 
kraftiga skyfall i andra områden. Smältande 
istäcken i Arktis och Antarktis bidrar till förhöjda 
havsnivåer vilka kan förändra flödet i havsströmmar. 
Efter det senaste halvseklets globala medeltempe-
raturökning med enbart 0,85°C, har många förut-
spådda konsekvenser av klimatförändringen redan 
blivit en realitet. 

Om vi fortsätter utsläppen av växthusgaser i 
samma takt som idag kommer den globala medel-
temperaturen öka med mer än 4°C under de kom-
mande 85 åren. En så stor ändring av medeltempera-
turen kommer ha stor inverkan på människors 
hälsa, både genom att direkt påverka våra samhällen 
och genom förändrade ekosystem1.

Exponering
De effekter av klimatförändringen som sannolikt får 
störst konsekvenser för människors hälsa är:
1.  Ökad medeltemperatur och ökad sannolikhet för 

värmeböljor.
2. Mer nederbörd och ökad sannolikhet för kraftiga 

skyfall och översvämningar. 
3. Ökad sannolikhet för perioder av torka.
4.  Fler stormar.

Utvecklingen i Stockholmsregionen
I Stockholmsregionen förväntar vi oss att både års-
medeltemperaturen och den högsta dygnsmedeltem-
peraturen kommer att ha ökat med cirka 3–5° C vid 
det kommande sekelskiftet. Osäkerheten i beräk-
ningen beror på vilket klimatscenario man utgår 
ifrån2. Under samma period tros vegetationsperio-
dens, det vill säga den gröna periodens, längd öka 
med cirka 60–100 dagar och medelnederbörden/år 
med 20–30 procent. 

Hälsoeffekter
Värme
Värmeböljor kan leda till hälsoproblem och ökat 
antal dödsfall bland känsliga personer. Med ett  
förändrat klimat förväntas både en stigande medel-
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temperatur och att extrema väderförhållanden som 
värmeböljor blir vanligare och mer långvariga3. 
Eftersom befolkningen i Stockholms län inte utsätts 
för höga temperaturer särskilt ofta, och vi därmed 
inte är vana att hantera detta, krävs det betydligt 
lägre temperaturer för vi ska drabbas av negativa 
hälsoeffekter här än det gör för till exempel befolk-
ningen i Sydeuropa. Många studier visar att perso-
ner som är äldre än 60 år är mest känsliga för hetta4. 
Äldre människor har dessutom sämre förmåga att 
uppfatta värme. Det kan vara en av förklaringarna 
till varför personer över 65 år i MHE 15 mer sällan än 
yngre personer anger att temperaturerna inomhus är 
för höga under sommaren (figur 6.1). Enligt MHE 15 
anger bara 12 procent i åldersgruppen 66–84 år att 
de dagligen eller minst en gång per vecka besväras av 
hög temperatur inomhus under sommarhalvåret, 
medan motsvarande andel i åldersgruppen 18–65 år 

3 Hälsoeffekter av höga temperaturer. En kunskapssammanställning. Folkhälsomyndigheten, 2015. 

4  Kenny GP, Yardley J, Brown C et al. Heat stress in older individuals and patients with common chronic diseases. Canadian Medical Association Journal.  
 2010;182:1053-1060. 

är 24 procent. Förutom åldern finns också andra 
faktorer som gör människor känsligare för värme. 
Det kan vara kroniska sjukdomar, såsom diabetes 
eller hjärt- och njursjukdomar, psykiska sjukdomar 
och även vissa mediciner.

Från studier i Centraleuropa vet vi att dödlighe-
ten under värmeböljor är särskilt hög i tätbebyggda 
stadsområden jämfört med i förorter och på lands-
bygd. Det beror på att städer ofta är byggda av mate-
rial (betong, asfalt m.m.) som både absorberar 
mycket värme och håller den kvar under en längre 
period. Detta leder till att temperaturen inne i städer 
ofta är högre än utanför, särskilt nattetid. Det här 
fenomenet kallas för ”urbana värmeöar”. 

Enligt MHE 15 är problem med höga inomhus-
temperaturer i bostaden under sommaren vanligast 
 i storstadskommunerna (här definierat som  
Stockholm, Solna och Sundbybergs stad) (figur 6.2). 

0

10

20

30

40

50

60

Storstadskommuner

Dagligen Ja, ≥1 gång
per vecka

Ja, men 
mer sällan

Nej, aldrig

Förortskommuner

Övriga kommuner

0

10

20

30

40

50

60

70

18–65 år

Dagligen Ja, ≥1 gång
per vecka

Ja, men 
mer sällan

Nej, aldrig

66–84 år

Figur 6.1. Besvär av värme inomhus
Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län som besväras 
av värme i bostaden under sommarhalvåret, uppdelat på ålder.

Figur 6.2. Besvär av värme uppdelat på kommuntyp
Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län som besväras 
av värme i bostaden under sommarhalvåret, uppdelat på  
kommuntyp.
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Andelen invånare i storstadskommunerna som 
anger att de minst en gång per dag har problem med 
för höga inomhustemperaturer är 25 procent, medan 
motsvarande andel personer som bor i förorter och i 
större kommuner är 19 respektive 21 procent. Skill-
naden mellan boende i storstäder och på glesare 
orter beror troligen på att effekten av urbana värme-
öar ökar med befolkningstätheten. Hur väl bostaden 
isolerar mot värme verkar också påverkas av ekono-
miska faktorer. Enligt MHE 15 anger 27 procent av 
de svarande som tillhör den lägsta inkomstgruppen 
att de har ofta problem med höga inomhustempera-
turer, medan bara cirka 18 procent av den högsta 
inkomstklassen uppger samma problem (figur 6.3). 

Skogsbränder
Fler frekventa värmeböljor medför en ökad risk för 
skogsbränder5. Skogsbränder orsakar hälsoeffekter 

5 Framtida perioder med hög risk för skogsbrand – Analyser av klimatscenarier. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 2013. 

6 Shaposhnikov D, Revich B, Bellander T et al. Mortality related to air pollution with the Moscow heat wave and wildfire of 2010. Epidemiology.  
 2014;25:359-64. 

genom att människor exponeras för eld och rök, men 
också indirekt som ett resultat av skadade vårdin-
rättningar, vägar och kommunikationssystem och av 
ekosystemförändringar. Bränder ger också upphov 
till luftföroreningar som småpartiklar, flyktiga orga-
niska föreningar och kväve- och svaveloxider som 
alla kan bidra till allergier och sjukdomar i and-
ningsorganen. Ökade partikelhalter i luften kan leda 
till ökad uppkomst av hjärtkärlsjukdom och ökad 
dödlighet. Särskilt farligt är höga partikelhalter i 
kombination med hög lufttemperatur6.

Infektionssjukdomar
De infektionssjukdomar som påverkas av klimat-
förändringar tillhör många olika grupper och sprids 
på olika sätt, till exempel via luft, vatten, mat, sjuk-
domsbärande insekter (så kallade vektorer, dvs. 
mygg, sandflugor och fästingar) och gnagare (till 

0

10

20

30

40

50

60

0–299 999

Dagligen Ja, ≥1 gång
per vecka

Ja, men 
mer sällan

Nej, aldrig

300 000–599 999 600 000–

Figur 6.3. Besvär av värme uppdelat på hushållsinkomst
Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län som besväras 
av värme i bostaden under sommarhalvåret, uppdelat på  
hushållsinkomst.
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exempel råttor, möss och sorkar). Troligen kommer 
antalet klimatkänsliga inhemska smittor att öka och 
vi kommer få fall av sjukdomar som inte funnits i 
Stockholm tidigare. Risken för att infektionssjukdo-
mar sprider sig i dricks-, bevattnings- och badvatten 
förväntas öka, både på grund av att det blir varmare 
och på grund av ökad nederbörd. Varmare tempera-
turer kan stimulera tillväxten av mikroorganismer, 
medan nederbörden ökar risken för översvämningar 
som kan leda till att smittoämnen förs in i rena  
vattenkällor7.

Pollen
Klimatförändringarna påverkar pollensäsongens 
längd. En aktuell studie från Stockholmsområdet 
visar att lövträden startar pollenproduktionen cirka 
två veckor tidigare nu än för 40 år sen, medan gräs 
och gråbo slutar sin pollensäsong en respektive två-
veckor senare än för 40 år sedan. Pollensäsongen har 

7 Anpassning till ett förändrat klimat. Hälsoeffekter av ett förändrat klimat – risker och åtgärder i Stockholms län. Länsstyrelsen i Stockholms Län, 2012.

8 Lind T, Ekebom A, Kübler KA et al. Pollen Season Trends (1973-2013) in Stockholm Area, Sweden. PLoS One . 2016;11: e0166887.

9 Nederbörd och översvämningar i framtidens Sverige. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 2016. 

alltså blivit längre totalt sett och påverkar personer 
med pollenallergi under en större del av året8. Enligt 
MHE 15 följer cirka 6 gånger fler pollenallergiker 
pollenprognoserna i Stockholms län (figur 6.4) än 
icke pollenallergiker, oberoende av kommuntyp 
(storstad, förort eller större kommun). Att man följer 
prognoserna beror oftast på att man vill kunna 
anpassa sin medicinering (Figur 6.5). 

Nederbörd
Vi kommer sannolikt att få mer och kraftigare neder-
börd i de flesta delarna av Sverige 9. I Stockholms län 
förväntas medelnederbörden/år öka med 20–30 
procent fram till nästa sekelskifte. Störst blir 
ökningen under vinterhalvåret. Det här innebär 
bland annat att risken för översvämningar kommer 
att öka. 

Hälsoeffekter av kraftig nederbörd och översväm-
ningar är till exempel ökad risk för olyckor, extrem 
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Figur 6.4. Besvär av pollen
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stress och infektionssjukdomar. Risken för vissa 
olyckor, såsom drunkning, kroppsskador orsakade 
av ras eller elchocker som ett resultat av elektriska 
haverier, ökar under översvämningar. Vattenskador 
i byggnader ger också hälsoeffekter då man tror att 
de påverkar förekomsten av astma och allergier. 

Mycket nederbörd kan leda till att giftiga ämnen 
eller sjukdomsalstrande mikroorganismer läcker ut i 
vattnet när jordbruks- och industrimark översväm-
mas. Det kan påverka kvaliteten på dricks- och 
bevattningsvatten och leda till epidemier av infek-
tionssjukdomar och exponering för farliga kemika-
lier. I Stockholms län finns det över 11 300 områden 
som länsstyrelsen har märkt ut som potentiellt föro-
renade av kemikalier och enbart 5 procent av dem 
har inventerats och riskklassats i dagsläget. 

Stora nederbördsmängder kan också leda till att 
vattenverken blir överbelastade vilket kan resultera i 
att förorenat vatten kommer ut till invånarna eller 

10  SMHI: https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/torka-1.111075. 

11 Framtidsklimat i Stockholms län – enligt RCP-scenarier. SMHI, 2015. 

att smittämnen kommer in i dricksvattenledningar. 
Trots att nederbörden kommer att öka i Sverige i 

framtiden, kan det även bli vanligare med perioder 
av torka. Det innebär att samhället också behöver 
anpassa sig för att klara av perioder med mindre vatten.10

Riskbedömning
De mest akuta hälsoeffekterna av klimatföränd-
ringen orsakas oftast av extrema händelser. Sådana 
händelser är sällsynta vilket gör det svårt att 
beräkna sannolikheten för att de ska inträffa. 

Värme
Mellan 1991 och 2013 förekom i genomsnitt 4–6 
dagar/år med dygnsmedeltemperaturer över 20° C  
i Stockholms län. Vid slutet av detta århundrade 
beräknas det ha ökat till mellan 10 och 25 dagar/år 
(beroende på klimatscenariot)11. I Sverige är den icke- 
olycksrelaterade dödligheten som lägst då medel-
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temperaturen ligger mellan 10 och 12 plusgrader och 
ökar både när temperaturen blir högre och lägre12. 

Under perioden 2004–2010 förekom det 252  
värmerelaterade dödsfall i Stockholms län13 vilket 
motsvarar cirka 42 värmerelaterade dödsfall/år. Om 
inte ytterligare klimatanpassningsåtgärder genom-
förs beräknas den värmerelaterade dödligheten att 
ha ökat med 338 procent år 2050 jämfört med 
dagens nivåer vilket skulle betyda 142 dödsfall/år.  
I beräkningen har hänsyn tagits till att Stockholms 
län år 2050 kommer att ha mycket fler invånare och 
en högre andel äldre än nu14   

Skogsbränder
Brandsäsongens längd definieras som skillnaden 
mellan startdatum på den första sammanhängande 
högriskperioden och slutdatum på den sista sam-
manhängande högriskperioden varje år15. Mellan 
1961 och 1990 var brandsäsongen 29–42 dagar/år i 
Stockholmsområdet. Säsongen för skogsbränder 
förutspås öka till 60–100 dagar/år till slutet av seklet. 

Nederbörd
Enligt SMHI kommer årsnederbörden i Stockholms 
län att öka med 20–30 procent mot slutet av seklet16. 
Nederbörden förväntas öka under alla årstider, men 
speciellt under vintern. På sommaren förväntas 
ökningen bli liten, dock förväntas episoder med 
intensiv korttidsnederbörd att öka med cirka 20 pro-
cent. Det är därför mycket sannolikt att vi i större 
omfattning kommer att drabbas av de hälsoeffekter 
som en ökad nederbörd kan medföra, dock är 
omfattningen av riskerna i nuläget svåra att bedöma 
och beror mycket på lokala anpassningsåtgärder. 

12 Hälsoeffekter av höga temperaturer. En kunskapssammanställning. Folkhälsomyndigheten, 2015. 

13 de’ Donato FK, Leone M, Scortichini M et al. Changes in the Effect of Heat on Mortality in the Last 20 Years in Nine European Cities.  
 Results from the PHASE Project. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2015;12:15567-15583. 

14 Åström C. Health effects of heatwaves. Short and long term predictions. PhD thesis, Umeå University, 2017. 

15 Shaposhnikov D, Revich B, Bellander T et al. Mortality related to air pollution with the Moscow heat wave and wildfire of 2010. Epidemiology.  
 2014;25:359-64. 

16 Framtidsklimat i Stockholms län – enligt RCP-scenarier. SMHI, 2015. 

17 Lindgren E, Andersson Y, Suk JE. Monitoring EU emerging infectious disease risk due to climate change. Science. 2012;336:418-419. 

18 Baker-Austin C, Trinanes JA, Taylor NG et al. Emerging Vibrio risk at high latitudes in response to ocean warming. Nature Climate Change. 2013;3:73-77.

19 Jonasson S, Eriksson J, Berntzon L et al. Transfer of a cyanobacterial neurotoxin within a temperate aquatic ecosystem suggests pathways for  
 human exposure. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2010;107:9252-9257.

Infektionssjukdomar
I en artikel i tidskriften Science gavs en viktad risk-
uppskattning av klimatförändringens betydelse för 
spridning av infektionssjukdomar17. Bland de sjuk-
domar som finns i Stockholms län idag bedömde 
man att spridningen av vibriobakterier som orsakar 
bland annat badsårsfeber, borrelia och fästingburen 
encefalit (TBE) kommer att öka. Tillväxten av dessa 
bakterier är temperaturberoende och visar en ten-
dens till att öka över tid18. 

Eftersom vegetationssäsongen i Stockholms län 
kommer att öka från 210–220 dagar/år till 270–
320/år under tiden fram till sekelskiftet kommer det 
att resultera i att fästingarna kommer att vara aktiva 
under större del av året. Antalet fall av fästingburna 
sjukdomar påverkas troligen av en längre vegeta-
tionssäsong.  

Giftig algblomning
Förutom större smittorisk leder ökade temperaturer 
också till en ökning av giftig algblomning i olika vat-
tendrag, inklusive Östersjön. Många av de så kallade 
algblomningarna orsakas i själva verket av cyano-
bakterier. Cyanobakterier tillverkar ett nervgift som 
förkortas BMAA (β-N-methylamino-L-alanine)  
vilket vi kan få i oss både när vi badar och via livs-
medel19. Nervgiftet BMAA kopplades ihop med  
nervsjukdomen ALS redan under 1960-talet men 
befolkningens exponering för BMAA och vilka risker 
det innebär för östersjöbefolkningen är idag dåligt 
undersökta. 
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FÖRSLAG TILL MÖJLIGA ÅTGÄRDER

• Luftkonditionering och särskilda åtgärder  
för känsliga grupper 
Värmerelaterade dödsfall och sjuklighet kan  
förebyggas genom skyddsåtgärder, både på sam-
hälls- och individnivå. Att ha luftkonditionering 
hemma eller tillgång till luftkonditionerade 
utrymmen gör att färre personer dör på grund av 
värme. Att vara socialt aktiv har också visat sig 
vara en skyddande faktor20. Eftersom det är fram-
förallt äldre människor och personer med vissa 
kroniska sjukdomar eller funktionsnedsättningar 
som är känsliga för höga temperaturer krävs sär-
skilda åtgärder och rekommendationer från både 
sjukvårds- och omsorgssektorn (se till exempel21).  

• Mer grönska i staden 
Det går att förhindra att urbana värmeöar uppstår 
genom mer vegetation och gröna hustak och fasa-
der. En ökad andel stadsvegetation kan också 
minska risken för översvämningar genom att väx-
terna tar upp vatten och ökar avrinningen. Dess-
utom lagrar och binder grönska koldioxid.  

20 Hälsoeffekter av höga temperaturer. En kunskapssammanställning. Folkhälsomyndigheten, 2015. 

21  Centrum för arbets- och miljömedicin: http://camm.sll.se/aktuellt/sa-klarar-du-som-ar-aldre-varmen-i-sommar.

• Upplysning om smittorisker och vikten  
av pollenprognoser 
Ökad upplysning från till exempel primär- eller 
specialistvården om betydelsen av att följa pollen-
prognoserna skulle kunna vara en väg till att öka 
beredskapen bland känsliga grupper. På samma 
sätt kan bättre upplysning om smittorisker och 
möjligheterna att vaccinera sig mot till exempel 
TBE påverka spridningen av klimatkänsliga infek-
tionssjukdomar. 
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Växtlighet har många positiva effekter för människors hälsa och kan 

dessutom motverka de miljöproblem som orsakas av befolkningsökning 

och klimatförändringar. De flesta i länet har ett grönområde inom gång-

avstånd från bostaden. Det finns dock stora skillnader mellan hur ofta 

olika grupper av befolkningen besöker dessa områden.

1  Galea S, Vlahov D. Urban health: evidence, challenges, and directions. Annu Rev Public Health. 2005;26:341–365.

2 Stockholms läns landsting. Ekosystemtjänster i Stockholmsregionen. Tillväxt, miljö och regionplanering, TMR, Stockholms Läns Landsting,  
 Stockholm 2013. 

3 Urban green spaces and health. A review of evidence. WHO Regional office for Europe. Copenhagen, 2016. 

Kunskapsläge
Urbanisering innebär att människor 
flyttar från landsbygd till stadsområ-
den. Det är ett globalt fenomen som 

enligt prognoserna kommer att fortsätta under tju-
gohundratalet. Idag bor enligt Statistiska Central-
byrån (SCB) 85 procent av Sveriges befolkning i stä-
der och därmed påverkas deras hälsa, både direkt 
och indirekt, av stadsmiljöerna. Det är därför viktigt 
att planera städer på ett sätt som minskar risken för 
negativa hälsoeffekter av omgivningsmiljön och som 
är långsiktigt hållbart1. 

Under de senaste tio åren har intresset för de posi-
tiva effekterna av mer växtlighet i städerna ökat, 
både i Sverige och utomlands. Mer grönstruktur har 
föreslagits som det mest effektiva sättet att motverka 
de miljöproblem som orsakas av både befolkning-
sökning och klimatförändringar2. Dessa egenskaper 
hos grönstruktur kallas med ett samlingsnamn för 
ekosystemtjänster. Till dessa hör att gröna ytor kan:

• Motverka att det uppstår urbana värmeöar och 
höga inomhustemperaturer under värmeböljor

• Minska risken för översvämningar genom ökad 
avrinning och upptagande av regnvatten 

• Öka lagring och bindning av koldioxid och utfiltre-
ring av andra luftföroreningar.
 

Ekosystemtjänster är dock inte de enda fördelarna 
med grönstruktur i stadsmiljö. Forskningen visar att 
stadsvegetation även direkt påverkar befolkningens 
hälsa, bland annat genom att stimulera till fysisk 
aktivitet och återhämtning3.

Exponering
Generellt sett finns det mycket grönska i Stockholms 
län. Andelen markyta som är täckt med grönska är  
av naturliga skäl högst i de större kommunerna som 
har få och mindre tätorter, till exempel Norrtälje, 
Södertälje och Sigtuna, och lägst i storstadskommu-
nerna som vi här definierar som Stockholm, Solna 
och Sundbybergs stad. Detta betyder dock inte auto-
matiskt att befolkningens tillgång till grönområden, 
det vill säga att det finns grönområden i närheten till 
bostäder, är lägre i storstadskommunerna. Enligt 
resultat från MHE 15 har i genomsnitt 96 procent av 
befolkningen i storstadskommunerna ett grönområde, 

Grönstruktur

Vad betyder grönstruktur?

Grönstruktur betyder i detta kapitel all växtlighet  
utomhus, från blomsterkrukor och alléträd till parker 
och skog.
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definierat som park, skog eller friluftsområde, inom 
gångavstånd från sin bostad. Andelen personer i för-
orts- och större kommuner, som har ett grönområde 
inom gångavstånd är i genomsnitt 97 procent. 

Sett på kommunnivå var det i Danderyds och 
Lidingös kommuner ingen svarande som inte hade ett 
grönområde inom gångavstånd. På andra sidan skalan 
ligger Yttre Västerort där 11 procent svarade att de inte 
hade ett grönområde inom gångavstånd (Figur 7.1). 

Närheten till grönområden visar samband med 
hushållsinkomst, där lägre inkomst är associerad 
med sämre tillgång till grönområden (Figur 7.2). 
Orsaken till detta är att hus i natursköna områden i 
stads- och förortsmiljö oftast värderas högt4. 

4 Jennings V, Larson L, Yun J. Advancing Sustainability through Urban Green Space: Cultural Ecosystem Services, Equity,  
 and Social Determinants of Health. Int J Environ Res Public Health. 2016;13:196.

5 Kuo M. How might contact with nature promote human health? Promising mechanisms and a possible central pathway. Frontiers in psychology.  
 2015;6:1093.

Hälsoeffekter
Kunskapen om grönskans positiva hälsopåverkan 
har ökat närmast explosionsartat under de senaste 
10 åren. Det finns dock inget entydigt svar på frågan 
om hur mer grönstruktur leder till bättre hälsa.  
Sannolikt beror det på komplexa samband mellan 
fysiologiska och psykologiska processer i kroppen5. 
Många studier visar att människor som bor i områ-
den med mer grönstruktur har lägre risk för hjärt- 
kärlsjukdomar, respiratoriska sjuk domar och typ 
2-diabetes. Grönstruktur bidrar också till bättre 
social sammanhållning, mindre stress, minskad 
konsumtion av antidepressiva läkemedel, minskad 
bullerstörning och ökad livslängd. Flera studier har 

96%
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Figur 7.1. Grönområde inom gångavstånd från bostaden
Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län som anger att grönområde inom 
gångavstånd från bostaden saknas, uppdelat på bostadskommun.
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också gett underlag för att barn som föds och bor i 
gröna stadsdelar har en lägre risk för låg födelsevikt 
och övervikt senare i livet, är stresståligare och har en 
bättre kognitiv förmåga. Även ADHD-symptom hos 
barn verkar lindras av mer grönska i omgivningen6. 

MHE 15 visar att andelen personer som uppskat-
tar sin allmänhälsa som dålig eller mycket dålig är 
högre bland de som inte har ett grönområde inom 
gångavstånd från bostaden. Effekten verkade vara 
särskilt stark hos den lägsta inkomstgruppen  
(Figur 7.3 a) och hos befolkningen i förortskommu-
nerna (Figur 7.3 b).

Riskbedömning och förslag till åtgärder
I nuläget finns det för få studier som kan ge underlag 
för att beräkna hur en ökning eller minskning av 
grönstruktur i Stockholm kan påverka risken för 
hälsoeffekter. 

Både ekonomiska faktorer och tillgången till grö-
nområden påverkar hur mycket människor expone-

6 Urban green spaces and health. A review of evidence. WHO Regional office for Europe, Copenhagen, 2016. 

ras för grönstruktur. Om det finns grönområden 
inom gångavstånd från människors bostäder är det 
mer sannolikt att de vistas i dessa områden. Enligt 
MHE 15 besöker 80 procent av de svarande som har 
ett grönområde inom gångavstånd från bostaden ett 
grönområde varje vecka, jämfört med 33 procent av 
dem som inte har ett grönområde inom gångavstånd 
(Figur 7.4). Med genomtänkt stadsplanering skulle 
det alltså gå att öka den tid som människor vistas i 
grönområden. Besöksfrekvensen påverkas dock av 
både hushållsinkomst och kommuntyp (Figur 7.4 a 
och b). 

Flera olika faktorer påverkar hur människor upp-
lever grönstruktur och hur de bedömer grönskas 
betydelse för hälsan. Utbildningsnivån är en av 
dessa faktorer. I MHE 15 anger 90 procent av de sva-
rande med högskoleutbildning att de tror att grön-
områden påverkar deras hälsa positivt, jämfört med 
83 och 70 procent bland svarande med gymnasie- 
respektive grundskoleutbildning (figur 7.5 a). Även 
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Figur 7.2. Grönområde inom gångavstånd och inkomst
Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län med eller utan grönområde inom gångavstånd från 
bostaden, uppdelat på kommungrupp och hushållsinkomst (observera att skalan inte börjar från 0). 
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Figur 7.4. Besök i grönområde
Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län, med eller utan tillgång till grönområde inom gångavstånd från bostaden 
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uppväxtmiljö och kulturell bakgrund har stor  
betydelse för hur man använder och värderar grön-
struktur7 8. 

I MHE 15 anger 87 procent av befolkningen som 
är födda i Sverige att de tror att grönområden har en 
positiv inverkan på hälsan, medan motsvarande 
andel bland människor födda utanför Europa är 63 
procent (figur 7.5 b). Vetenskapliga studier visar 
också att föräldrarnas attityd till gröna ytor påver-
kar hur barnen använder och tänker om dem, vilket 
gör att kulturella skillnader kan bestå över flera 
generationer9 10. Över 85 procent av dem som har  
föräldrar födda i Sverige eller Norden uppskattar 
grönskan som positiv för hälsan i MHE 15, medan 

7 Thompson CW, Aspinall P, Montarzino A. The childhood factor: Adult visits to green places and the significance of childhood experience.  
 Environment and Behavior. 2008;40:111-143.

8 Peters K, Elands B, Buijs A. Social interactions in urban parks: Stimulating social cohesion? Urban Forestry & Urban Greening. 2010;9:93-100. 

9 Thompson CW, Aspinall P, Montarzino A. The childhood factor: Adult visits to green places and the significance of childhood experience.  
 Environment and Behavior. 2008;40:111-143. 

10 Peters K, Elands B, Buijs A. Social interactions in urban parks: Stimulating social cohesion? Urban Forestry & Urban Greening. 2010;9:93-100. 

11 Thompson CW, Aspinall P, Montarzino A. The childhood factor: Adult visits to green places and the significance of childhood experience.  
 Environment and Behavior. 2008;40:111-143. 

bara 65 procent av dem som har föräldrar som är 
födda utanför Europa ger samma svar (figur 7.5 c). 

Mer upplysning om grönskans positiva effekter 
och fler anordnande sociala aktiviteter i grönområ-
den skulle kunna öka människors motivation att 
besöka grönområden. Om grönområdena är plane-
rade på ett sätt som gör att man kan använda dem 
både för fysisk aktivitet och för socialt umgänge ökar 
också sannolikheten att flera olika grupper i befolk-
ningen använder dem. Det bästa är om man redan i 
tidig ålder vänjer sig vid att använda grönområden11. 
Det ökar betydelsen av skolors och förskolors utflyk-
ter och spelar särskilt stor roll för barn från familjer 
som inte har vanan att besöka grönområden. 
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Figur 7.5. Närhet till grönområde
Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län som anger hur de tror att närheten till grönområden påverkar deras hälsa, 
uppdelat på utbildningsnivå (a), födelseland (b) och föräldrarnas födelseland (c), (observera att skalan inte börjar från 0).
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Att bränna sig i solen kan på sikt orsaka hudcancer. Trots att fler skyddar 

sig mot solens UV-strålning jämfört med tidigare undersökningar är  

det fortfarande vanligt att bränna sig. Andelen som har bränt sig i solen 

under senaste 12 månader är högst bland de yngre, 60 procent.

1 Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, solar and ultraviolet radiation. IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum. 1992. P1-316.

2 Yam JC, Kwok AK. Ultraviolet light and ocular diseases. Int Ophthalmol. 2014;34:383-400. 

3 Protection against exposure to ultraviolet radiation. WHO, 1995. 

4  Nordic Nutrition Recommendations 2012 : Integrating nutrition and physical activity (5th edition). Nord 2014:002. Nordic Council of Ministers, 2014.

Kunskapsläge
Människor utsätts för ultraviolett 
(UV) ljus från solen och från solarier. 
Den mest kortvågiga delen (UVC) i 

naturligt solljus fångas upp av ozonskiktet, men mer 
långvågig UVB- och UVA-strålning når jordytan. 
Både UVA och UVB får huden att åldras och kan 
orsaka hudcancer men det är framför allt UVB som 
gör att vi bränner oss om vi solar för mycket. I sola-
rier utsätts man nästan enbart för UVA (upp till 99 
procent), men i naturligt solljus utgörs 2–5 procent 
av UVB. UV-ljus påverkar även hälsan positivt 
genom till exempel bildning av D-vitamin. I det 
naturliga solljuset ingår även synligt ljus som har 
längre våglängder än UV-ljus.

Exponering för UV-ljus kan leda till hudcancer1. 
Basalcellcancer, skivepitelcancer och malignt 
melanom är de tre mest förekommande hudcancer-
formerna. Den allra vanligaste formen är basal-
cellscancer, men denna form är i princip alltid 
godartad. Skivepitelcancer har en stark koppling till 
människors livstidsdos av UV-ljus och är överrepre-
senterad hos personer som arbetar utomhus, till 
exempel fiskare och jordbruksarbetare. Malignt 
melanom har framför allt kopplats till sporadiskt 
solande och till att man bränt sig upprepade gånger. 
Exponering i barndomen anses spela en särskilt  

viktig roll för uppkomsten av malignt melanom. 
UV-ljus har även förknippats med flera ögonsjuk-
domar, däribland gråstarr2.

Hälsoriskerna med UV-ljus påverkas dels av gene-
tiska faktorer, som till exempel hudtyp (pigmente-
ring) och benägenhet att bilda födelsemärken eller 
leverfläckar, men också av faktorer som påverkar 
dosen, som hur länge och vid vilken tid på dagen 
man exponeras för naturligt solljus, klädsel och 
användning av solskyddsmedel. 

Intensiteten hos UV-ljuset är en annan faktor som 
påverkar exponeringen. Den beror i sin tur på årstid 
och på vilken breddgrad (avstånd till ekvatorn) man 
befinner sig. För individer med ljus hud som perma-
nent flyttar söderut fördubblas risken för någon 
form av hudcancer för varje 10 grader närmare  
ekvatorn man flyttar3. 

En positiv effekt som är specifik för det ultravio-
letta ljuset är att det gör att kroppen kan bilda D-  
vitamin. D-vitamin som bildats under sommaren 
kan lagras under en kortare period. Ingen nybild-
ning av D-vitamin sker under vinterhalvåret på våra 
breddgrader. För att täcka behovet av D-vitamin, 
särskilt om man är äldre eller har mörk hud, kan 
man därför behöva tillskott under vinterhalvåret 
utöver det D-vitamin som man får i sig via kosten4.
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Exponering
Solen
Enligt MHE 15 anger nästan 50 procent av länets 
befolkning att de bränt sig i solen någon gång under 
de senaste 12 månaderna. I den yngsta åldersgrup-
pen (18–39 år) har 60 procent bränt sig de senaste  
12 månaderna, jämfört med cirka 25 procent i den 
äldsta åldersgruppen (60–84 år). Sammantaget 
pekar detta mot en nedåtgående trend jämfört med 
den senaste undersökningen (2007) då totalt 61 pro-
cent angett att de bränt sig, och 74 procent i den 
yngsta gruppen. 

Solarium
Att sola i solarium anses bidra till en ökad risk för 
hudcancer, och särskilt gäller detta unga människor. 
Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige avråder därför 
från solariesolande och en lag om 18-årsgräns för 
solariesolande träder i kraft 1 september 20185. 

5  Åldersgräns för kosmetiska solarier. Försvarsutskottets betänkande 2016/17:FöU9. 

Enligt MHE 15 är det är en mindre andel som solar i 
solarium nu, 7,6 procent, jämfört med 2007 då mot-
svarande andel var 14 procent (figur 8.1). Detta mot-
svarar en minskning med nästan hälften. Andelen 
som solar i solarier är högst i den yngsta åldersgrup-
pen (13 procent) och vanligare bland kvinnor jäm-
fört med män. När det gäller att bränna sig i sola-
rium så uppger 4,0 procent att de bränt sig under det 
senaste året. År 2007 var motsvarande andel 5,0 
procent. 

Solskydd
En stor andel av de tillfrå-
gade anger att de skyddar 
sig mot solen på olika sätt, 
både när de vistas hemma i 
Sverige och när de åker 
utomlands. I Sverige skyddar 
de flesta av länets invånare 
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Figur 8.1. Solarieanvändning
Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län som uppger  
att de solat i solarium någon gång under det senaste året, 2007 
respektive 2015, uppdelat på kön och åldersgrupp.

Figur 8.2. Antal fall av malignt melanom och 
skivepitelcancer
Antal fall av malignt melanom och skivepitelcancer* per 100 000 
invånare i regionen Stockholm-Gotland, år 2005–2014. 

*I cancerstatistiken rapporteras skivepitelcancer inom diagnoskoden ”Övrig hudcancer”. Denna grupp utgörs till 98 procent av skivepitelcancer, varför vi använder begreppen synonymnt.
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sig genom att använda kläder (86 procent) eller 
genom att vistas i skuggan (86 procent). När man 
åker utomlands är det vanligaste sättet att skydda sig 
att använda solskyddsmedel (95 procent) men också 
att vistas i skugga (95 procent) och genom att täcka 
huden med kläder (93 procent). Ett annat vanligt sätt 
att skydda sig mot sol är att undvika att vara ute mitt 
på dagen. Andelen som inte angivit att de använder 
något solskydd alls är relativt låg (5,2 procent vad 
gäller vistelse i Sverige och 1,7 procent för vistelse 
utomlands).

När det gäller solskyddsmedel så är rekommenda-
tionen både från WHO och den Svenska Strålsäker-
hetsmyndigheten att använda produkter som har  
filter för både UVA- och UVB-strålning då bägge 
strålningstyperna har kopplats till ökad risk för  
cancer. Att använda kläder är ett bra alternativ eller 
komplement till solskyddsmedel. 

6 Leiter U, Eigentler T, Garbe C. Epidemiology of skin cancer. Adv Exp Med Biol. 2014;810:120-40. 

7 Socialstyrelsen och Cancerfonden: Cancer i siffror 2013. 

8 Statistik om nyupptäckta cancerfall 2015. Socialstyrelsen, 2017. 

9 Engholm G, Ferlay J, Christensen N et al. NORDCAN: Cancer Incidence, Mortality, Prevalence and Survival in the Nordic Countries, Version 7.3  
 (08.07.2016). Association of the Nordic Cancer Registries. Danish Cancer Society. Tillgänglig via https://www.ancr.nu/. 

Hälsoeffekter och besvär
Nästan en tredjedel av ljushyade människor på norra 
halvklotet får under livet en hudtumör som resultat 
av exponering för UV-ljus6. Majoriteten av fallen i 
Sverige (82 procent år 2010) är godartad basalcells-
cancer medan de allvarligare formerna, skivepitel-
cancer och malignt melanom, förekommer i 12 res-
pektive 7 procent av alla fall7. Skivepitelcancer är den 
cancersjukdom som ökar mest. Mellan åren 2005 
och 2015 ökade denna cancerform med 73 procent 
(årlig ökningstakt 5–7 procent). År 2015 utgjorde 
malignt melanom och skivepitelcancer tillsammans 
cirka en femtedel av alla nyupptäckta cancerfall8. 

Hudcancer i regionen Stockholm-Gotland
Under år 2014 upptäcktes 732 nya fall av malignt 
melanom, samt 1 039 nya fall av skivepitelcancer i 
regionen Stockholm-Gotland9 (Figur 8.2) (att  
Gotland tas med här beror på att statistiken från 
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*I cancerstatistiken rapporteras skivepitelcancer inom diagnoskoden ”Övrig hudcancer”. Denna grupp utgörs till 98 procent av skivepitelcancer, varför vi använder begreppen synonymnt.
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Antal fall av malignt melanom och skivepitelcancer* per 100 000 
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Nordcan redovisas så). Både antalet fall årligen och 
ökningstakten för upptäckt av nya fall är bland de 
högsta i landet: 7,5 procent ökning i regionen, jäm-
fört med 6,0 procent i hela riket. 

Om man gör en uppskattning av antalet fall av 
malignt melanom och skivepitelcancer fram till 
2025 utifrån historiska data10 så kommer vi under de 
närmaste 10 åren se en ökning av malignt melanom 
med 42 procent i regionen Stockholm-Gotland och 
en ökning av skivepitelcancer med 129 procent  
(figur 8.3).

Riskbedömning
Befolkningen i Stockholms län kommer enligt en 
prognos från Statistiska Centralbyrån att uppgå  
till 2 611 000 personer år 202511 och till 60 393 på 
Gotland. Det innebär att det fram till år 2025 kom-
mer att upptäckas 26 900 fall av malignt melanom 
och 65 500 nya fall av skivepitelcancer i regionen 
Stockholm-Gotland om den nuvarande ökningstakten 
fortsätter (det vill säga med oförändrade solvanor). 

Det enda sättet att minska antalet fall av hudcan-
cer är genom att minska exponering för UV-ljus. Av 
den genomsnittliga årliga UV-dosen för människor i 
Sverige kommer cirka 40 procent från solande inom 
landet, cirka 25 procent från utlandsresor, cirka 30 
procent från yrkesexponering och cirka 2,5 procent 
från solarier12.

Andelen som använder solarium har halverats 
sedan 2007-års enkätundersökning, vilket är posi-
tivt ur hälsosynpunkt. Samtidigt kommer bara 2,5 
procent av den totala dosen för hela befolkningen 
från solarieanvändning. Eftersom total dos UV-ljus 
kopplats till risken för främst skivepitelcancer är det 
alltså viktigt att även minska den andel (65 procent) 
som kommer från solande utomhus, både inom  
landet och vid utlandsresor.

10 Engholm G, Ferlay J, Christensen N et al. NORDCAN: Cancer Incidence, Mortality, Prevalence and Survival in the Nordic Countries, Version 7.3  
 (08.07.2016). Association of the Nordic Cancer Registries. Danish Cancer Society. Tillgänglig via https://www.ancr.nu/.  

11 Befolkningsprognos Stockholm, SCB, RUFS: http://rufs.se/globalassets/c.-event/161116/161116_befolkningsprognoser.pdf 

12 Brännström R. Solvanor i Sverige 2007. Statens strålskyddsinstitut, 2008. SSI Rapport 2008:19. 

13 Strålsäkerhetsmyndigheten: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se. 

14 Hajdarevic S, Hviberg L, Lin Y et al. Awareness of sunburn in childhood, use of sunbeds and changes of moles in Denmark, Northern Ireland,  
 Norway and Sweden. Eur J Public Health. 2016 feb;26:29-35.

När man bränner sig i solen får man en skada på 
hudcellernas DNA, vilket ökar risken för att utveckla 
hudcancer. Malignt melanom är en potentiellt dödlig 
hudcancerform med särskild koppling till att man 
bränt sig i solen. Det är allvarligt att nästan hälften 
av befolkningen i Stockholms län uppger att de bränt 
sig i solen under de senaste 12 månaderna. Graden av 
hudrodnad är en bra indikator för hur mycket skador 
man fått på cellernas DNA. Det är därför bra att lära 
känna och vara uppmärksam på sin individuella 
reaktion och undvika att vistas så länge i solen att 
man bränner sig. Risken att bränna sig är som störst 
under högsommaren, speciellt mitt på dagen mellan 
cirka klockan 11 och 15 då solen står som högst på 
himlen och UV-ljuset passerar en kortare sträcka 
genom atmosfären13. Den största risken för hud-
cancer löper särskilt känsliga grupper, det vill säga 
personer med ljus hud och barn, men även soldyr-
kare som har en hög exponering för UV-ljus, samt 
utomhusarbetare. Studier visar att vuxnas kunska-
per om barns solande kan förbättras14. 

För att bryta den uppåtgående trenden av antalet 
fall av hudcancer måste exponeringen minska. Det 
ser ut som att solvanorna i länet i likhet med i övriga 
Sverige börjar förändras till det bättre och att expo-
nering för UV-ljus har börjat minska. Eftersom hud-
cancer uppkommer efter förhållandevis lång tid kan 
det dock dröja flera decennier innan vi ser resultat av 
detta. 

BARN OCH 
PERSONER MED 

VÄLDIGT LJUS HY 
ÄR SÄRSKILT 

KÄNSLIGA FÖR 
UV-STRÅLNING
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FÖRSLAG TILL MÖJLIGA ÅTGÄRDER

Hudrodnad, till följd av solning är en indikator för 
att man fått en cellskada som senare kan leda till 
hudcancer. En viktigt förebyggande åtgärd är därför 
att undvika att bränna sig. Personer med ljus hy, 
barn, unga och högexponerade har lättare att bränna 
sig än andra.  För att minska de skadliga effekterna 
av exponering för UV-strålning och bryta den uppåt-
gående trenden i statistiken bör man fokusera på 
dessa känsliga grupper och informera ännu mer om 
riskerna med solning. För att begränsa riskerna med 
UV-ljus krävs en förändrad attityd till solning och ett 
försiktigare förhållningssätt. Det gäller i synnerhet 
barns exponering.

De rekommendationer som brukar ges för att 
minska riskerna vid exponering för UV-ljus syftar 
till att minska den totala exponeringen men också 
risken att bränna sig. Dessa råd inkluderar att man 
bör:

• Undvika sol mitt på dagen (klockan 11-15)
• Vistas i skugga
• Använda kläder, och solskyddsmedel där kläder 

inte täcker
• Undvika solarium
• Vara försiktig vid utlandsresor, särskilt i länder 

nära ekvatorn
• Vara särskilt mån om att skydda barn.

Ett generellt råd är att det är viktigt att vara upp-
märksam på hur man själv reagerar på UV-ljus så att 
man undviker att bränna sig.  
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Industriella utsläpp av hälsofarliga kemikalier i Stockholms län har  

minskat. Istället exponeras vi för olika kemikalier i konsumtions- 

produkter som elektronik, textilier och hygienprodukter som kan  

påverka hälsan negativt. De kan bland annat orsaka eller förvärra  

allergisjukdomar och annan överkänslighet i luftvägar och hud.

1  Miljöhälsorapport 2017, Folkhälsomyndigheten, 2017. 

2 Länsstyrelsen i Stockholm: http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/fororenade-omraden/ 
 Pages/default.aspx. 

Kunskapsläge
Utsläppen av hälsoskadliga kemika-
lier eller så kallade miljögifter har för-
ändrats över tid. I de flesta fall har 

man lyckats begränsa stora lokala utsläpp från 
exempelvis industriell verksamhet. Istället har 
andra källor, som konsumtionsvaror, fått ökad bety-
delse. Idag sprids kemikalierna bland annat via tex-
tilier, byggnadsmaterial, elektronik och hygienpro-
dukter. Detta innebär att även människors 
exponering för hälsofarliga kemikalier har föränd-
rats. Tidigare exponerades ett mindre antal 
människor, oftast på sina arbetsplatser, för relativt 
höga doser av ett fåtal ämnen. Idag exponeras alla i 
samhället, även känsliga individer som barn, äldre, 
sjuka och gravida kvinnor, för fler ämnen i relativt 
låga doser. Många av dessa kemikalier kan verka 
som miljögifter och i tillräckligt höga halter skada 
naturens ekosystem och människors hälsa1.

Miljön i Stockholms län belastas mer än andra 
regioner i landet av olika kemikalier och miljögifter 
på grund av den stora befolkningen, vilket leder till 
större mängder konsumtionsvaror, avfall, transpor-
ter och annan miljöstörande verksamhet. Dagens 
miljöproblem orsakas också av sådant som skedde 
för många år sedan. I Stockholms län finns cirka 11 

300 identifierade områden med mark som kan vara 
förorenad. Oftast rör det sig om gamla industritom-
ter, bensinstationer, båthamnar, bilverkstäder och 
andra områden där det hanterats stora mängder 
kemikalier2.

Exponering
Dricksvatten
Resultat från MHE 15 visar att merparten av invå-
narna i Stockholms län i huvudsak dricker kommu-
nalt vatten som är av mycket god kvalitet. Bara 4,7 
procent av länets befolkning dricker vatten från 

Om miljöföroreningar och miljögifter

En miljöförorening är att kemiskt ämne eller en 
blandning av olika kemiska ämnen som på ett  
oönskat sätt spritts i miljön, exempelvis i mark, luft  
eller vatten.

En miljöförorening betecknas som ett miljögift om 
det samtidigt kan vara giftigt för flera sorters orga-
nismer. De kemiska ämnen som verkar som miljögif-
ter är ofta stabila och långlivade, dvs. det tar lång tid, 
ibland många år, innan de bryts ner. Det innebär att 
miljögifter hinner spridas över stora områden och 
även anrikas i mark och vatten innan de bryts ned. 
Fettlösliga miljögifter kan också lagras i fettvävnaden 
hos djur och människor.
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enskilda brunnar. Det finns dock kom-
muner där enskilt vatten är mycket 

vanligare, till exempel Norrtälje, 
Värmdö, Ekerö och Österåker 
(tabell 9.1). En liten andel (cirka 1 
procent) anger att de endast dricker 

vatten på flaska, detta skiljer inte 
nämnvärt mellan länet och riket.

För att säkerställa en god dricksvat-
tenkvalitet för så många som möjligt i länet finns det 
en medveten strategi från kommunernas sida att 
utöka antalet hushåll som är anslutna till de kommu-
nala vattenledningsnäten. Andelen som tar sitt 
dricksvatten från egen brunn minskar därför ofta 
till fördel för kommunal anslutning i befintlig bebyg-
gelse3. Det finns dock områden där andelen perma-
nentboende i äldre sommarstugeområden ökar,  
vilket gör att antalet personer som dricker vatten 
från egen brunn inte alltid minskar i motsvarande 
takt som antal anslutningar till kommunalt vatten 
ökar. Sett över hela Stockholms län ses ingen signifi-

3 VA-plan för Norrtälje kommun 2016, Version: 2.1 Beslutad av KF 2016-06-20 §149.

4 Dricksvatten från enskilda vattentäkter – Ett nationellt tillsynsprojekt 2007, Socialstyrelsen, 2008. 

5 Kemisk riskprofil för dricksvatten. Rapport 14, 2009. Livsmedelverket, 2009. 

kant skillnad i andelen som tar sitt dricksvatten från 
egen brunn mellan åren 2007 och 2015 (5,1 respek-
tive 4,7 procent).

Till enskilt vatten räknas egen brunn (borrad eller 
grävd) och gemensamma anläggningar. Det senare 
utgör endast en liten andel (0,9 procent). Av de som 
uppgivit att de dricker vatten från egen brunn har 51 
procent analyserat vattnet under de tre senaste åren. 
Efter analys av vattnet bedömdes 80 procent av 
dessa ha tjänligt vatten och 17 procent tjänligt vatten 
med anmärkning. Endast en mycket liten del av ana-
lyssvaren antydde att vattnet var otjänligt. En vanlig 
orsak till dålig vattenkvalitet är för höga halter av 
arsenik, bly, fluorid, radon och uran4. En annan 
orsak är att vattnet innehåller bakterier och blå-
grönalger. Enligt livsmedelverket är den vanligaste 
anmärkningen när vatten bedöms som otjänligt av 
kemiska orsaker att arsenik-, bly- och radonhalterna 
är för höga, vilket är vanligare i borrade brunnar5. 
När vattnet bedömts som otjänligt av biologiska 
orsaker är den vanligaste anledningen för hög halt av 

95%
HAR KOMMUNALT 

DRICKSVATTEN

Tabell 9.1. Vatten från egen brunn och tidstrender
Andel (procent) av befolkningen i Stockholms läns kommuner 
som uppger att de får sitt dricksvatten från egen brunn eller 
från en gemensam anläggning, 2007 jämfört med 2015 (endast 
de kommuner som har högst andel hushåll med enskilt vatten 
visas).

2007 2015 Förändring 
(%)

Norrtälje 43,1 42,2 -2,2

Värmdö 36,0 22,5 -37,6

Ekerö 21,0 20,4 -2,8

Österåker 18,6 19,7 +5,7

Vallentuna 13,4 18,1 +34,9

Nykvarn 16,9 16,3 -3,7

Nynäshamn 18,3 14,7 -19,4

Sigtuna 12,7 10,8 -14,7

Vaxholm 18,9 9,1 -51,7
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bakterier. Detta är vanligast i grävda brunnar då 
dessa innehåller vatten från ytligare skikt och därför 
är mer påverkade av närliggande verksamheter, till 
exempel jordbruk. 

Livsmedel
Exponering för hälsoskadliga kemikalier sker i stor 
utsträckning via maten (tabell 9.2). De viktigaste miljö-
gifterna ur hälsosynpunkt är metallerna kvicksilver, 
kadmium, bly och arsenik och organiska miljöföro-
reningar, till exempel dioxiner, polyklorerade bifenyler, 
bromerade flamskyddsmedel, bekämpningsmedel, 
polycykliska aromatiska kolväten och ftalater.

Ekologiska livsmedel
När växter odlas för konventionell livsmedelspro-
duktion används ibland bekämpningsmedel. Detta 

6 Källa: Livsmedelsverket: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/bekampningsmedel/ 

7 The 2010 European Union Report on Pesticide Residues in Food. http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3130 

leder till att den mat vi äter kan innehålla små mäng-
der bekämpningsmedel, i synnerhet livsmedel 
såsom frukt och grönsaker6. Vid ekologisk odling 
undviks bekämpningsmedel men även livsmedel 
som producerats ekologiskt kan innehålla spår av 
bekämpningsmedel då dessa ämnen förekommer 
allmänt i miljön. Vid kontroller har dock de ekolo-
giska livsmedlen visat sig innehålla lägre halter än 
konventionellt producerade7. 

Andelen av befolkningen i Stockholms län som 
handlar ekologiska livsmedel har ökat. I MHE 15 
svarar 19 procent att de inte handlar ekologiska livs-
medel, 48 procent att de gör det ibland och 33 pro-
cent att de handlar ekologiskt i stor utsträckning. 
Totalt sett har andelen som köper ekologiska livs-
medel ibland eller i stor utsträckning ökat från 69 till 
81 procent från 2007 till 2015 (tabell 9.3). 

Tabell 9.2. Kemikalier i livsmedel och produkter
Exponering för och påverkan från kemiska ämnen i livsmedel och produkter. 
(Källa: Miljöhälsorapport 2017).

Huvudsaklig exponering via Påverkan

Arsenik Brunnsvatten, risprodukter Cancer, hjärt- & kärlsjukdom, hosta, hud,  
tillväxt, immunförsvar, kognitiv förmåga  
(foster och barn)

Bekämpningsmedel Frukt och grönsaker Varierande

Bisfenol A Förpackningar Hormonstörande

Bly Livsmedel, dricksvatten, inandning och  
nedsväljning av jord och damm, kosttillskott

Blodtryck, centrala nervsystemet (foster  
och barn)

Bromerade Flamskyddsmedel Livsmedel, bröstmjölk, damm, möbeltextil, 
elektronik, frigolit

Påverkan på lever, reproduktion, sköldkörtel 
och immunförsvar, utveckling av centrala 
nervsystemet (foster och barn)

Dioxin, PCB Fisk, kött, mejeriprodukter, bröstmjölk Cancer, diabetes, immunförsvar, samt  
påverkan på foster

Ftalater Livsmedel, plast, damm, kosmetika Reproduktion

Kadmium Rökning, spannmålsprodukter, rotfrukter, 
grönsaker, svamp, inälvor 

Njurar, skelett, tillväxt (utveckling hos barn)

Kvicksilver Fisk Centrala nervsystemet (foster och barn)

Perfluorerade och polyfluorerade 
ämnen

Dricksvatten i förorenade områden Påverkan på lever, reproduktion, sköldkörtel 
och immunförsvar
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Fisk
Fisk är ett värdefullt livsmedel ur både närings- och 
hälsosynpunkt, bland annat för att de innehåller 
viktiga fettsyror, mineraler (till exempel selen och 
jod) och vitamin D. Vissa fisksorter kan dock inne-
hålla relativt höga halter av miljögifter, till exempel 
dioxin, PCB och kvicksilver, och man bör därför ha 
koll på vilken fisk man äter och hur ofta. Insjöfisk 
och strömming eller sill från Östersjön är exempel 
på sådana fiskarter. Livsmedelsverkets ger kostråd 
om hur ofta barn, gravida och ammande kvinnor får 
äta fisk. Kostråden innebär i korthet att man bör äta 
fisk ofta, gärna 2–3 gånger per vecka, men att barn, 
både flickor och pojkar upp till 18 år, kvinnor i barna-
födande ålder, gravida och ammande inte bör äta 
fisk som kan innehålla höga halter av miljögifter 
oftare än 2–3 gånger per år (www.slv.se). 

Konsumtionen av fisk har ökat sedan 2007. Enligt 
MHE 15 anger 32 procent av de svarande i Stockholms 

län att de äter fisk minst 2–3 gånger per vecka,  
jämfört med 26 procent 2007. Andelen som äter fisk 
är högre i Stockholms län än i riket som helhet (26 
procent). 

Konsumentprodukter
Konsumtionsartiklar tillverkas vanligtvis av plast, 
trä, metall, gummi, textil eller papper. De kan inne-
hålla en mängd olika kemiska ämnen som vid höga 
koncentrationer kan påverka hälsan på olika sätt. 
Till exempel kan leksaker som är gjorda av plast eller 
gummi innehålla mjukgörande ämnen (ftalater). 
Textilier kan vara behandlade med högfluorerade 
ämnen och flamskyddsmedel. Vid tillverkning av 
kläder används kemikalier i stora mängder. Färg-
ämnen används för att färga klädesplagg och plast-
tryck med mjukgörare är vanligt i barnkläder. Även i 
skor kan stora mängder mjukgörande ftalater före-
komma. Förekomsten av elektronikartiklar, till 

Tabell 9.3. Köp av ekologiska livsmedel
Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län som uppger 
att de handlar ekologiska livsmedel, 2015 jämfört med 2007.

2007 2015

I stor utsträckning 18 33

Ibland 51 48

Nej 31 19

Tabell 9.4. Överkänslighet och allergi mot produkter och material
Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län som anger att de är känsliga, överkänsliga eller allergiska mot vissa  
produkter och material som kommer i kontakt med huden, uppdelat på kön. 

Exponering Kvinnor Män Totalt 

Nya kläder och andra textilier (hudreaktioner) 11 4,8 8,0

Plast-, gummi- och latexhandskar 7,1 3,1 5,1

Rengörings-, tvätt- och diskmedel 17 7,9 13

Nybyggda eller nyrenoverade byggnader, bygg- och hobbyprodukter (till exempel 
målarfärg, lim, rengöringsmedel)

13 5,8 9,2

Permanent tatuering 5,6 4,0 4,9

Tillfällig tatuering (henna) 4,3 3,0 3,8

Nickel 27 5,0 16

Hårfärgningsmedel  9.5 5,2 8,4

13%
ÄR ÖVERKÄNSLIGA
 ELLER ALLERGISKA 
MOT RENGÖRINGS-, 

TVÄTT- OCH 
DISKMEDEL
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exempel tv-apparater, tv-spel, datorer, mobiltelefo-
ner och liknande, ökar i hemmen i allmänhet. Dessa 
produkter kan innehålla hälsoskadliga metaller och 
bromerade flamskyddsmedel. 

Många av de kemiska ämnen som förekommer i 
konsumtionsartiklar kan orsaka, bidra till eller för-
värra allergisjukdomar och annan överkänslighet i 
luftvägar och hud. Resultaten från MHE 15 visar att 
en betydande andel av Stockholms läns befolkning 
rapporterar att de är överkänsliga eller allergiska 
mot olika konsumtionsartiklar och byggnadsmate-
rial som kommer i kontakt med huden (Tabell 9.4). 
Kvinnor uppger i högre utsträckning att de är över-
känsliga eller allergiska mot någon av produkterna 
än män.   

Kosmetika och hygienprodukter
Konserveringsmedel, färg- och doftämnen är exem-
pel på kemikalier som är mycket vanliga i kosmetika 
och hygienprodukter såsom schampo, tvål, hud-
kräm, deodorant, parfym, smink och hårfärg. En del 
av tillsatsämnena kan vara allergiframkallande. 

En aktuell trend inom skönhetsindustrin är för-
längning av ögonfransar, som innebär att man 
utsätts för allergiframkallande cyanoakrylat och 
andra akrylater i limmet som fransarna fästs med. 
Akrylater finns även i en rad olika produkter som 
används av nagelteknologer. 

Hårfärg och tatueringar
Enligt Miljöhälsorapport 2017 används mer än 35 
starkt eller extremt allergiframkallande ämnen i 
hårfärgningsprodukter på den svenska marknaden. 
Det blir allt vanligare, även bland unga män, att 
färga håret och allergi mot hårfärgningsprodukter 
är ett ökande problem. Enligt MHE 15 har cirka 84 
procent av kvinnorna och 27 procent av männen  
(40 procent bland yngre män) färgat håret någon 
gång (Figur 9.1). Av dessa uppger 9,5 procent av 
kvinnorna och 5,2 procent av männen att de har fått 
hudbesvär vid hårfärgning.

Svart henna, som används vid tillfälliga tatue-
ringar, kan orsaka mycket starka allergiska hud-
reaktioner med blåsor och ärrbildning. Tillfälliga 
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Figur 9.1. Hårfärgning och tatueringar
Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län som uppger att de färgat håret, applicerat tillfällig tatuering eller gjort en  
permanent tatuering, uppdelat på kön och ålder.
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tatueringar har använts av 13 procent av de tillfrå-
gade och av dessa uppger 3,8 procent att de fått hud-
besvär av sin tatuering.

Även färger som används i permanenta tatue-
ringar kan orsaka akuta och långvariga hudreaktio-
ner på grund av allergi och liknande mekanismer. 
Röda tatueringsfärger anses mest problematiska. 
Läkemedelsverket har granskat 29 olika tatuerings-
färger och kontrollerna visade att 15 färger innehöll 
förbjudna ämnen, klassificerade som allergifram-
kallande, cancerframkallande eller skadliga för 
reproduktion och fosterutveckling. Endast två av de 
kontrollerade färgerna visade sig följa regelverket för 
tatueringsfärger8. Totalt i Stockholms län uppger 16 
procent av de tillfrågade att de har en permanent 
tatuering. Av dessa uppger 4,9 procent att tatue-
ringen orsakat hudbesvär. Tatueringar är vanligare i 
yngre åldersgrupper och bland kvinnor (Figur 9.1).

Närmiljön
Det ökade behovet av bostäder har lett till att man 
idag i större utsträckning använder tidigare indu-
striellt använd mark för samhällsbyggnad. Det har 
visat sig att många av dessa områden har markföro-
reningar i koncentrationer som gör att människor 
kan utsättas för skadliga nivåer, till exempel genom 
att de andas in och sväljer jordpartiklar i luften. För 
barn, som ibland stoppar jord i munnen, blir mäng-
derna större vilket kan få konsekvenser för deras 
hälsa. Det finns riktvärden för hur mycket av olika 
föroreningar som får finnas i mark som ska användas 
till bostäder, något som också kallas för känslig mark. 

Inomhusmiljö, särskilt barns inomhusmiljöer 
som till exempel förskolor och skolor, har visat sig 
bidra till en stor del av exponeringen för kemikalier 
via damm. Det gäller bland annat ftalater, bisfenoler 
och bromerade flamskyddsmedel. För vuxna kom-
mer cirka 30 procent av den totala exponeringen för 

8 Läkemedelsverket https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2015/Tatueringsfarger-innehaller-forbjudna-amnen/

9  Toms LM, Harden F, Paepke O et al. Higher accumulation of polybrominated diphenyl ethers in infants than in adults, Environ Sci technol.  
 2008;42:7510-7515. 

10 Larsson K, Berglund M. Utvärdering av barns exponering för kemikalier i förskolan. Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, 2016. 

11 Karolinska Institutet: http://ki.se/forskning/cocktaileffekt-gor-kemikalier-giftigare

dessa ämnen från damm i inomhusmiljön. För barn 
är andelen ännu högre i och med att de vistas när-
mare golvet9. Stockholms stad har nyligen publicerat 
en studie där dammprover från 100 förskolor i kom-
munen analyserades10. Parallellt med proverna ana-
lyserades urinprover från barnen som vistats i för-
skolorna. Halterna av bromerade flamskyddsmedel, 
mjukgörande ftalater och bisfenoler i dammet visade 
sig ha sjunkit jämfört med tidigare studier.

Riskbedömning
Med varuhandeln sprids kemiska ämnen över 
nationsgränserna. När varor produceras, används, 
återvinns, förbränns eller deponeras sprids kemiska 
ämnen till luft, mark och vatten. Idag sprids kemika-
lier i Stockholms län bland annat via textilier, bygg-
nadsmaterial, elektronik och hygienprodukter. En 
betydande del av kemikalierna med potentiell häl-
sopåverkan finns i livsmedel och dricksvatten från 
egen brunn. Många av dessa kemikalier kan verka 
som miljögifter och påverka människors hälsa om de 
förekommer i tillräckligt höga halter. Vissa kemika-
lier bryts ned långsamt och riskerar att ansamlas i 
kroppen över tid. Detta gäller långlivade organiska 
föreningar såsom bromerade flamskyddsmedel, per-
fluorerade ämnen, ftalater, dioxiner med flera. För 
dessa ämnen finns ofta en särskild kontroll för att 
minska risken att de fortsätter att öka i miljön. Det 
kan till exempel handla om förbud, riktvärden och 
andra begränsningar från nationella och internatio-
nella myndigheter. Trots begränsningar kan effekter 
uppträda, dels på grund av spridning från produkter 
som fortfarande används men också för att dessa 
ämnen är just långlivade. En annan viktig aspekt är 
om det finns kombinationseffekter när en person 
exponeras för olika typer av kemikalier, så kallade 
cocktaileffekter11.  
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FÖRSLAG TILL MÖJLIGA ÅTGÄRDER 

Eftersom diffusa utsläpp, dvs. små utsläpp som sker 
över lång tid, via konsumtionsvaror är av stor bety-
delse för spridning av hälsoskadliga kemikalier i 
miljön är den enskilde konsumenten en viktig aktör. 
Kommuner och andra intressenter har också möjlig-
het att påverka medborgarnas exponering för kemi-
kalier genom tillsyn och genom kampanjer och 
dylikt.

• Berörda myndigheter bör ta hänsyn till hälsoris-
ker med kemikalier vid planering av offentliga 
anläggningar och lokaler, främst när det gäller 
skolor, förskolor och idrottsanläggningar. 

• Ställa krav vid ramavtalsupphandlingar, samt vid 
upphandling av produkter så att de är fria från 
eller innehåller mindre mängder hälsoskadliga 

beståndsdelar, framförallt när det gäller upphand-
ling av produkter som barn och ungdomar kom-
mer i kontakt med.

• Förorenade markområden utgör ett möjligt hot 
mot människors hälsa. På sikt bör alla områden 
inom stadsmiljön uppfylla kraven som idag gäller 
för känsliga markområden.

• Kommuner bör underlätta för sopsortering och 
omhändertagande av miljö- och hälsofarligt avfall.

• Över hälften av de textilier som köps varje år 
slängs och endast en liten andel går till återan-
vändning. Det finns därför en potential att göra 
avfallshanteringen mer resurseffektiv genom att 
styra mer textilavfall mot återanvändning och 
materialåtervinning.

• De som använder dricksvatten från egen brunn 
bör se till att brunnsvattnet testas vart tredje år 
och att eventuella brister åtgärdas.
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Exponering för miljötobaksrök, eller passiv rökning, har minskat och 

fortsätter att minska. Endast 3,4 procent av länets befolkning utsätts 

numera för miljötobaksrök. Men stora skillnader mellan olika befolk-

ningsgrupper kvarstår.

1 Folkhälsorapport 2015, Folkhälsan i Stockholms län; Stockholms läns landsting, 2015. 

2 Öberg M, Jaakkola MS, Prüss-Üstün A, Schweizer C, Woodward A. Second hand smoke: Assessing the burden of disease at national and local levels.  
 World Health Organization, 2010. 

3 Miljöhälsorapport 2017, Folkhälsomyndigheten, 2017. 

Kunskapsläge
Tobaksrök består av mer än 4 000 
ämnen som vid förbränning frisätts i 
form av gaser eller partiklar. Några av 

rökens giftiga eller irriterande ämnen i gasform är 
kvävedioxid, kolmonoxid, ammoniak, dimetylnitro-
samin, formaldehyd, cyanväte och akrolein. Exem-
pel på ämnen i partikelform är nikotin, benspyren, 
fenoler och metaller. Exponering för miljötobaksrök 
kan orsaka, bidra till eller förvärra sjukdomar hos 
både barn och vuxna. Det kan också påverka det väx-
ande fostret om mamman röker under graviditeten. 

Förekomsten av tobaksrökning har minskat över 
tid och Sverige tillhör de länder som har lägst andel 
rökare. Detta innebär också att allt färre personer 
utsätts för miljötobaksrök.

Tobaksrök innehåller en mängd olika ämnen som 
är hälsoskadliga för människor. Mer än 50 av dessa 
ämnen orsakar eller misstänks kunna orsaka cancer. 
Jämfört med icke-rökare löper tobaksrökare mellan 
4 och 17 gånger högre risk att insjukna i lungcancer, 
2 till 3 gånger högre risk att utveckla kronisk 
obstruktiv lungsjukdom (KOL) och 4 till 5 gånger 
högre risk för hjärtinfarkt1. Rökning under gravidi-
teten ökar dessutom risken för plötslig spädbarns-
död, hämmad fostertillväxt, låg födelsevikt och för 
tidig födsel hos barnet2.

Miljötobaksrök, som också kallas passiv rökning, 
består dels av röken som bildas från den brinnande 
cigaretten och dels av röken som rökaren andas ut. 
Många ämnen i tobaksröken tas upp via luftvägar 
och slemhinnor. Ett stort antal studier visar att  
miljötobaksrök ökar risken för flera sjukdomar hos 
både barn och vuxna. Flera studier har visat att 
exponering för miljötobaksrök ökar risken för lung-
cancer och hjärt- och kärlsjukdom. Det finns också 
starkt vetenskapligt stöd för att exponering för 
miljö tobaksrök är förknippat med en försämrad 
lungfunktion och att den orsakar och/eller försäm-
rar luftvägssjukdomar och astma hos vuxna och 
barn. För mer information, se MHR 20173.

Förekomst och exponering 
Rökvanorna skiljer sig mellan olika befolknings-
grupper. Andel rökare bland personer med universi-
tetsutbildning är lägre (3,5 procent) än bland perso-
ner som har gymnasieutbildning (9,3 procent) eller 
grundskoleutbildning (15 procent) som högsta 
utbildningsnivå. Andelen rökare varierar också med 
födelseland. Flest rökare finns bland män som är 
födda i Europa men utanför Norden (16 procent). 
När det gäller kvinnor är andelen rökare högst (13 
procent) bland dem som är födda i Norden men 
utanför Sverige (Tabell 10.1). 
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Det finns också stora skillnader mellan länets 
kommuner (Figur 10.1). Lägst andel rökare finns i 
Danderyd (3,1 procent), Järfälla (4,5 procent) och 
Österåker (4,7 procent) kommun medan den högsta 
andelen (11–12 procent) rökare finns i Södertälje, 
Upplands-Bro, Sigtuna, Nynäshamn och Norrtälje.   

Den minskade andelen rökare i länet har lett till 
en minskning av andelen i befolkningen som utsätts 
för miljötobaksrök. MHE 15 visar att 3,4 procent av 
länets vuxna befolkning dagligen utsätts för miljöto-
baksrök i bostaden, på arbetet, eller på annan plats 
(till exempel vid besök hos vänner eller i bilen). Detta 
är en minskning jämfört med resultaten från 2007 
års miljöhälsoenkät då motsvarande andel var 8,3 
procent. Andelen som utsätts för miljötobaksrök 
skiljer sig avsevärt mellan olika utbildningsgrupper. 
Bland befolkningen med universitetsutbildning är 
andelen som utsätts andras tobaksrök betydligt lägre 
jämfört med grupperna som har gymnasieutbild-
ning eller grundskoleutbildning som högsta utbild-
ningsnivå (tabell 10.2). Resultaten visar dessutom 
att de som är födda utanför Norden oftare utsätts för 
andras tobaksrök (6,9 procent) jämfört med de som 
är föda i Norden (2,6 procent) (tabell 10.3).

Ett av delmålen för folkhälsopolitiken som riksdagen 

beslutat och som skulle ha uppfyllts år 2014 är att 
ingen i Sverige ska behöva utsättas för passiv rökning. 
Rökförbuden i tobakslagen omfattar dock inte privata 
bostäder eller platser som hör till bostaden som balkon-
ger och altaner. Det finns alltså inget som förbjuder 
rökning på balkonger eller altaner i lagens mening. De 
miljöer där passiv rökning fortfarande är vanlig är 
därför i eller nära bostäder. Resultat från MHE 15 
visar att en betydande andel av de svarande har känt 
sig besvärade av andras tobaksrök både utom hus i när-
heten av sin bostad (på balkong och eller ute plats) och 
även inomhus i bostaden minst en gång i veckan under 
de senaste tre månaderna (figur 10.2). Andelen besvä-
rade är högre bland kvinnor än bland män.

Exempel på besvär som kan orsakas av miljöto-
baksrök är nästäppa, rinnande näsa, irriterande 
ögon eller hosta. Enligt MHE 15 
uppger 16 procent av de sva-
rande att de har problem 
med nästäppa eller rin-
nande näsa i rökiga miljöer, 
medan 10 procent uppger 
att sådana miljöer orsakar 
andnöd, pip i bröstet eller 
svår hosta. Andelen som  

Tabell 10.1. Rökning och födelseland
Andel (procent) rökare i befolkningen i Stockholms län,  
uppdelat på födelseland och kön.

Kvinnor Män Totalt

Sverige 8,3 6,6 7,4

Övriga Norden (inte Sverige) 13 11 12

Övriga Europa (inte Norden) 8,3 16 12

Övriga världen (inte Europa) 3,9 12 8,1

Totalt 8,0 8,0 8,0

Tabell 10.2. Miljötobaksrök och utbildningsnivå
Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län som dagligen utsätts för  
miljötobaksrök, uppdelat på utbildningsnivå.

Grundskola Gymnasieskola Högskola Totalt

6,1 4,2 1,5 3,4

3,4%
UTSÄTTS 

DAGLIGEN FÖR 
MILJÖTOBAKSRÖK
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rapporterar besvär i rökiga miljöer är mycket högre 
bland personer med astma. Bland dessa rapporterar 
38 procent besvär såsom andnöd, pip i bröstet eller 
svår hosta i rökiga miljöer.

Riskbedömning
Exponering för miljötobaksrök har minskat avsevärt 
i Stockholm under de senaste åren. Sedan 1997 har 
andelen som utsätts för andras tobaksrök minskat 
från 21 procent till 3,4 procent. Denna positiva 
utveckling störs dock av att det finns mycket stora 
skillnader mellan olika områden i länet och mellan 
olika grupper i befolkningen. Särskilt utsatta grup-
per är till exempel personer födda utanför Norden 
och personer med grundskoleutbildning som högsta 
utbildningsnivå. Trots den positiva utvecklingen 
beräknas miljötobaksrök bidra till cirka 15 fall av 
hjärt- och kärlsjukdom och några fall av lungcancer 
årligen i Stockholms läns befolkning.

 

4 Miljöhälsorapport 2013, Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, 2013.

Eftersom MHE 15 endast mätt förekomsten av 
miljötobaksrök hos den vuxna befolkningen 
innehåller denna rapport inga nya siffror på hälso-
effekter hos barn, som till exempel luftvägsinfektio-
ner, astma och plötslig spädbarnsdöd. Enligt risk-
bedömningen från 2013 som gäller för hela landet4, 
beräknades föräldrarnas rökning i hemmet årligen 
orsaka ungefär 250 fall av småbarnsastma, 100 fall 
av låg födelsevikt (under 2500 g) och 100 fall av upp-
repade öroninflammationer årligen i Sverige.

Tabell 10.3. Daglig exponering för miljötobaksrök, 
födelseland och tidstrender
Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län som  
dagligen utsattes för miljötobaksrök 2007 och 2015,  
uppdelat på födelseland.

2007 2015

Norden (Inklusive Sverige) 7,1 2,6

Utanför Norden 14 6,9

Totalt 8,3 3,4

Figur 10.2. Besvär av andras tobaksrök
Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län som uppger  
att de besväras av andras tobaksrök utomhus i närheten av sin 
bostad eller inomhus i sin bostad minst en gång per vecka de tre 
senaste månaderna. 
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FÖRSLAG TILL MÖJLIGA ÅTGÄRDER  

• Informera om miljötobaksrökens negativa effekter 
på hälsan. Mot bakgrund av regionala och sociala 
skillnader i både rökvanor och exponering för  
miljötobaksrök, kan riktade informationsinsatser 
vara mer effektiva än generella insatser.

• En justering av tobakslagen som gör det möjligt för 
fastighetsägare att vidta åtgärder mot rökning på 
balkonger/altaner. En sådan justering gör det möj-
ligt för myndigheter att ta fram en vägledning som 
kan förenkla för lokala tillsynsmyndigheter att  
ställa juridiskt hållbara krav på grannar som 
utsätter andra med sin rökning. Det ökar också 
möjligheten att skapa rökfria bostadshus vid 
nyproduktion.

• Justering av tobakslagen så att det blir rökförbud i 
flera utemiljöer som till exempel på uteserve-
ringar, vid bushållsplatser, och i parker. 
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Inomhusmiljön har stor betydelse för hur mycket vi exponeras för  

ämnen som leder till ohälsa och besvär eftersom vi tillbringar så mycket 

tid inomhus. Nästan 8 procent av befolkningen i Stockholms län anger 

att de har ögon- näs- eller luftvägsproblem på grund av inomhusmiljön  

i bostaden eller på arbetet/i skolan.

1 Miljöhälsorapport 2017. Folkhälsomyndigheten, 2017. 

Kunskapsläge
Människor tillbringar mycket tid 
inomhus. Därför har luften i inom-
husmiljön stor betydelse för den 

totala exponeringen för ämnen som leder till ohälsa 
och besvär. Sett över tid har inomhusmiljön blivit 
bättre och halterna av många kemiska ämnen, från 
bland annat byggnadsmaterial, har minskat. Trots 
det finns det fortfarande utrymme för förbättringar, 
till exempel vad gäller ventilation, radon, fukt, lukter 
och synligt mögel. 

En del luftföroreningar och miljöfaktorer som 
berör inomhusmiljön beskrivs utförligt i andra kapi-
tel i denna rapport, till exempel miljötobaksrök, för-
oreningar från uteluft och buller. I detta kapitel lig-
ger fokus på rapporterad förekomst av fukt, 
mögellukt och synligt mögel samt på upplevda häl-
soeffekter och besvär. Radon och en del andra miljö-
faktorer beskrivs också. 

Med inomhusmiljö menas i allmänhet de miljö-
faktorer som påverkar oss när vi vistas i byggnader, 
som bostäder, arbetsplatser och fritidslokaler. Hit 
hör till exempel fysikaliska miljöfaktorer som tem-
peratur, belysning och buller. En annan viktig miljö-
faktor är luftens kvalitet, i synnerhet dess innehåll 
av kemiska och biologiska föroreningar i form av 
partiklar eller gasformiga ämnen. Luftkvaliteten 
avgörs delvis av byggnadens utformning, material-
val och installationer men också av byggnadens 

underhåll och vad den används till. Byggnadens ven-
tilationssystem är avgörande för god luftkvalitet. 
Om inte förorenad luft ersätts av frisk luft i tillräck-
lig omfattning ökar luftens halt av föroreningar vil-
ket kan orsaka besvär och ohälsa. Luftföroreningar 
avges bland annat från bygg- och inredningsmaterial, 
särskilt under inverkan av fukt. Fukt kan leda till ökad 
avgivning av kemiska ämnen och även leda till att 
nya ämnen bildas och att kvalster och mögel växer 
till. Att vistas i byggnader med fukt, mögel och kval-
ster har kopplats till ökade astma- och luftvägsbe-
svär och allergiska besvär från ögon, näsa och hals 1. 

Boendeform och rapportering  
av problem med inomhusmiljön
Information om boendeform är viktigt när man stu-
derar hälsopåverkan av inomhusmiljön eftersom 
benägenheten att rapportera problem bland annat 
hänger samman med möjligheten att påverka och ta 
ansvar för sin bostad. Det gäller rapportering av häl-
soeffekter och besvär såväl som rapportering av 
exponeringar för exempelvis fukt, mögellukt och 
synligt mögel. MHE 15 visar att 63 procent av de sva-
rande i Stockholms län bor i flerbostadshus, vilket är 
den högsta andelen av alla län. Relativt sett bor 
också fler i bostadsrätter (33 procent) än i hyresrät-
ter (30 procent). Boende i hyresrätter rapporterar i 
allmänhet mest problem. Samtidigt ökar segregatio-
nen och trångboddhet blir vanligare, särskilt i så 
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kallade miljonprogramsområden med många hyres-
rätter. Här behövs mer kunskap och kartläggning 
vad gäller medicinska konsekvenser av trångbodd-
het. Idag finns områden där över 50 procent av bar-
nen är trångbodda, enligt Boverket2.

Exponering
Fukt, mögel och kvalster
Fukt kan byggas in i hus från början, orsakas av vat-
tenläckage eller tränga in genom husets grund och 
klimatskal ovan mark. Fukt produceras även inom-
hus, exempelvis av människor, djur och växter samt 
vid aktiviteter som matlagning, dusch och tvätt. 
Stor fuktproduktion i kombination med liten 
luftomsättning leder till hög luftfuktig-
het. I allmänhet är bostadens inre ytor 
relativt varma och torra men ibland kan 
fuktig inomhusluft nå ut i konstruktio-
nen och kondensera mot kallare ytor. 
Sådana fuktskador är oftast dolda. Kon-
struktionen kan utsättas för fukt även på 
andra sätt vilket kan leda till att mögel växer 
till och byggnadsmaterial förändras. Ibland orsakar 
detta också lukt. Om byggnaden är dåligt isolerad 
och ventilerad kan fukt kondensera direkt på husets 

2 Trångboddheten i storstadsregionerna. Boverket, Rapport 2016:28. 

innerväggar och fönster. Eftersom vårt klimat för-
väntas bli varmare och fuktigare kommer fukt san-
nolikt bli en allt vanligare orsak till skador i byggna-
der och en dålig inomhusmiljö.

Rapportering av synlig fuktskada, mögellukt och 
synlig mögelväxt används sedan länge som indika-
torer för exponering för fukt och mögel. Indikato-
rerna är dock subjektiva. För lekmän är det inte all-
tid lätt att avgöra vad som är fukt och mögel. 
Mögelliknande lukt betyder inte nödvändigtvis att 
huset har omfattande problem med fukt och mögel 
eftersom gamla rötskyddsmedel med klorfenoler 

också kan lukta mögligt. Det är heller inte all 
mögelväxt som luktar, detta hänger sam-

man med materialet som möglet växer på 
men också med vilken typ av mikrober 
som växer till.

I Stockholms län uppger 19 procent 
av befolkningen att det finns fukt och 

mögel i deras bostad, vilket är samma 
som i landet som helhet. I båda fallen har 
andelen ökat från 18 procent år 2007. Det 

finns skillnader mellan olika typer av bostäder och 
byggnadsår (tabell 11.1), och mellan olika kommuner 
i Stockholms län. Lägst andel boende som uppger 

Tabell 11.1. Bostäder med fukt och mögel och byggnadsår
Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län som anger fukt och mögel respektive dålig luftkvalitet i bostaden,  
uppdelat på byggnadsår.

Fukt och mögel* Dålig luftkvalitet

Byggnadsår Totalt Småhus Bostadsrätt Hyresrätt Totalt Småhus Bostadsrätt Hyresrätt

Före 1940 22 29 14 25 7,0 2,2 6,9 14

1941–1960 26 35 13 32 10 3,2 10 15

1961–1975 23 26 13 28 8,6 4,2 7,1 17

1976–1985 18 16 16 27 8,5 3,4 9,6 21

1986–1995 14 13 15 15 6,9 3,9 6,4 16

1996–2005 7,9 8,8 6,9 6,9 3,8 0,9 4,5 12

Efter 2005 6,8 4,7 6,0 10 5,7 0,9 4,9 12

Totalt 19 22 12 25 8,2 3,1 7,3 15

*Minst ett av alternativen synlig fuktskada, synligt mögel eller mögellukt.

19%
UPPGER FUKT OCH 

MÖGEL I BOSTADEN



79

fukt och mögel finns i Vallentuna medan Danderyd 
har högst andel (15 respektive 25 procent). Andelen 
av länets invånare som uppger fukt och mögel är 
högre bland boende i hyresrätter jämfört med 
bostadsrätter (25 respektive 12 procent), framförallt 
i hyresrätter byggda före 1986 vilket omfattar det så 
kallade miljonprogrammet (1965–1974).

Förekomst av kvalster kopplas till utrymmen i 
fuktiga hus där det också finns tillgång till hudepitel 
och värme, främst sängen. Hela 10 procent av länets 
invånare uppger att de är allergiska eller överkäns-
liga mot kvalster, vilket stämmer relativt väl överens 
med förekomst av klinisk verifierad kvalsterallergi. 
Andelen har ökat i jämförelse med undersökningen 
från 2007 (9,5 procent) och den är högre för kvinnor 
än män (12 respektive 8,6 procent). Vad gäller mögel 
är andelen som uppger att de är allergiska eller över-
känsliga ännu högre, 15 procent. Denna rapportering 
handlar troligen mer om överkänslighet än allergi.

Andra miljöfaktorer inomhus
Utöver fukt, mögel och kvalster kan även andra mil-
jöfaktorer ge allergiska besvär från ögon, luftvägar 
och/eller hud. Byggprodukter kan innehålla kontak-
tallergener, exempelvis isotiazolinoner (konserve-
ringsmedel) som bland annat används i vattenbase-
rad färg. I Stockholms län uppger 27 procent att de 
har pälsdjur i bostaden, vilket innebär att förekom-
sten av djurallergen kan bli hög. Från bostaden kan 
allergena partiklar transporteras via kläder till 
inomhusmiljöer där pälsdjur normalt inte finns och 
ge besvär hos känsliga individer, exempelvis i skolor 
och på arbetsplatser. Enligt MHE 15 uppger dess-
utom många att de har allergi eller överkänslighet 
för starka dofter (17 procent), nybyggda eller nyreno-
verade byggnader (9,2 procent) och ny inredning 
(2,9 procent). 

Av länets invånare uppger 30 procent att radon-
halten någon gång har mätts i bostaden. Detta är en 
ökning jämfört med 2007 (23 procent) och högre än 
landet som helhet (25 procent). Andelen som rappor-
terar att mätning av radonhalten utförts i bostaden 

3 Miljöhälsorapport 2017. Folkhälsomyndigheten, 2017.  

är högre bland personer som bor i småhus (46 pro-
cent) jämfört med dem som bor i flerbostadshus (21 
procent) vilket delvis beror på att småhusägare är 
mer involverade i mätningarna. Andelen som inte 
vet om mätningar gjorts är högre bland personer i 
flerbostadshus (61 procent) än bland de i småhus (26 
procent). När mätningar har utförts anger 12 procent 
att radonhalten ligger över gränsvärdet, varav 4,0 
procent anger att åtgärder inte har vidtagits. Radon i 
bostäder orsakar enligt befolkningsstudier cirka 
500 fall av lungcancer per år i landet3. Risken ökar 
med tobaksrökning men omkring 10 procent av 
fallen har aldrig rökt.

Förorenad luft med höga halter av hälsoskadliga 
partiklar och gasformiga ämnen kan komma in i 
byggnader genom ventilationen i särskilt utsatta 
lägen, exempelvis nära tung trafik. Men höga halter 
av luftföroreningar inomhus förekommer framfö-
rallt i samband med egen förbränning, såsom 
tobaksrökning, matlagning, levande ljus, rökelse och 
vedeldning. I Stockholms län uppger 15 procent att 
de värmer bostaden genom att elda i öppen spis, 
braskamin eller kakelugn, vilket förefaller vara en 
ökning jämfört med 2007 (8,9 procent, frågorna var 
dock inte identiska). I båda fallen är eldning betyd-
ligt vanligare bland boende i småhus jämfört med 
flerbostadshus (37 respektive 2,9 procent). 

Hälsoeffekter och besvär
I Stockholms län uppger 7,7 procent hälsoeffekter i 
form av ögon-, näs- eller luftvägssymptom minst en 
gång i veckan relaterade till inomhusmiljön i bostaden 
(tabell 11.2). Lika stor andel uppger symptom som 
relateras till inomhusmiljön på arbetet eller i skolan 
(7,5 procent). I båda fallen har andelen ökat sedan 2007 
(5,3 respektive 5,6 procent). Symptomen är vanligare 
bland kvinnor än män, i synnerhet i ålderskategorin 
40–59 år. Mest symptom relaterade till bostad res-
pektive arbete/skola uppger personer som bor i 
hyresrätter (12 respektive 10 procent). Andelen är 
lägre för dem som bor i bostadsrätter (7,2 respektive 
7,6 procent) och småhus (4,6 respektive 5,2 procent).
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Symptom från ögon, näsa eller luftvägar kan orsa-
kas av dålig luftkvalitet. Enligt MHE 15 upplever de 
flesta att inomhusluften är bra men 4,4 procent upp-
ger mögellukt och 8,2 procent uppger luftkvaliteten 
som dålig eller mycket dålig i någon del av bostaden 
(tabell 11.1).

Personer med astma eller rinit är sannolikt käns-
ligare och anger också dålig luftkvalitet i bostaden i 
ungefär dubbelt så stor utsträckning som personer 
utan sådana besvär. Rapporteringen påverkas av 
boendeform. Även för personer med allergi eller 
annan överkänslighet påverkar boendeformen hur 
luftkvalitet rapporteras – dålig luftkvalitet rappor-
teras betydligt oftare i hyresrätter än i bostadsrätter 
och småhus. 

Bostadens byggnadsår påverkar också hur länets 
invånare rapporterar besvär (minst en gång per 
vecka) av en rad olika miljöfaktorer inomhus, exem-
pelvis torr luft, instängd luft och fukt och/eller 
mögel. Sett till hela länets befolkning uppges mer 
besvär av för torr luft (7,2 procent) och instängd 
(dålig, unken) luft (6,3 procent) än av fukt och/eller 
mögel (2,0 procent) (Figur 11.1). Uppdelat på bygg-
nadsår är besvär av fukt och/eller mögel vanligast i 
hus byggda 1961–1975 (3,2 procent).

Bland dem som har ett fönster i bostaden som vet-
ter mot en större gata eller trafikled uppger betydligt 
fler att luften är ganska dålig eller mycket dålig jäm-
fört med övriga (figur 11.2).

Tabell 11.2. Besvär av inomhusmiljön
Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län som anger att de har ögon- näs- eller luftvägsproblem (minst en gång per vecka) av 
inomhusmiljön i bostaden eller på arbetet/i skolan.

18–39 år 40–59 år 60–84 år

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Totalt

Bostad 9,3 7,1 9,9 4,3 8,8 6,9 7,7

Arbete/skola 11 6,6 13 5,5 3,7 2,6 7,5

Figur 11.1. Besvär av olika faktorer i inomhusmiljön
Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län som anger att de har besvär av olika faktorer i inomhusmiljön  
minst en gång per vecka, uppdelat på byggnadsår.
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FÖRSLAG TILL MÖJLIGA ÅTGÄRDER 

Inomhusmiljön ingår som en del i det svenska mil-
jömålsarbetet. Miljökvalitetsmålet God bebyggd 
miljö innebär bland annat att människor inte utsätts 
för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, 
radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller 
säkerhetsrisker. 

För en bra inomhusmiljö är det viktigt att:
• Bygga torrt – utföra noggrann fuktdimensionering 

vid ny- och ombyggnation.
• Håll byggnader torra, åtgärda eventuella fukt skador 

och byta ut skadat material. Folkhälso myndigheten 
ger vägledning i allmänna råd om tillsyn enligt 
miljöbalken fukt och mikroorganismer4.

• Använda byggnadsmaterial och byggprodukter 
som avger låga halter av kemiska ämnen och har 
liten påverkan på miljön (Byggvarudeklarationer, 
Miljövarudeklarationer med mera).

4  Allmänna råd om fukt och mikroorganismer. Folkhälsomyndigheten. FoHMFS 2014:14.

5 Allmänna råd om ventilation. Folkhälsomyndigheten. FoHMFS 2014:18. 

• Tillförsäkra en god ventilation genom att följa 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventila-
tion5 och kontrollera ventilationen enligt rekom-
mendationer från Boverket samt utöka tillsynen av 
obligatorisk ventilationskontroll (OVK). 

• Garantera en bra, ändamålsenlig städning genom 
tydliga riktlinjer i upphandlingen för användning 
av städmetoder och städkemikalier.

• Använda spiskåpor med hög kapacitet att leda bort 
matos och eventuella rökgaser från gasspisar som 
ska förses med effektiv brännare.

• Använda torr ved vid vedeldning, undvika 
pyr-eldning och kontrollera att pannan och bras-
kaminen är funktionsdugliga och underhålls 
regelbundet.

• Begränsa oventilerad förbränning, exempelvis 
levande ljus och rökelse.

• Genomföra radonmätningar och radonsanering.
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Figur 11.2. Luftkvalitet i bostaden
Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län som upplever luftkvaliteten som dålig eller mycket dålig i eller utanför bostaden, upp-
delat på boendeform respektive bostadens läge i förhållande till trafik.
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Faktorer i miljön som luftföroreningar, vissa livsmedel, tobaksrök och 

många hygienprodukter kan leda till att vi utvecklar allergi- och luft-

vägssjukdomar eller till att sjukdomen förvärras. Nästan hälften av  

invånarna i Stockholms län har idag någon form av överkänslighet eller 

allergi och andelen ökar.

1  Miljöhälsorapporten 2017, Folkhälsomyndigheten, 2017. 

2 Cingi C, Gevaert P, Mosges R et al. Multi-morbidities of allergic rhinitis in adults: European Academy of Allergy and Clinical Immunology  
 Task Force Report. Clinical and translational allergy. 2017;7:17.

Kunskapsläge
Allergi och annan överkänslighet är ett sammanfat-
tande begrepp för flera sjukdomstillstånd där besvär 
från luftrör, näsa, ögon, hud och mag-tarmkanal 
ingår. Besvär från dessa organ är vanliga och omfat-
tar bland annat astma, kronisk luftrörskatarr och 
obstruktiv lungsjukdom (KOL), allergisk och vaso-
motorisk snuva och eksem. Allergisjukdomar debu-
terar ofta i barndomen och även om många barn 
växer ur sin sjukdom kommer en stor del av dem att 
ha livslånga symptom. Allergisjukdom kan dock 
även debutera i vuxen ålder.

Orsakerna till allergi och annan överkänslighet är 
till viss del fortfarande okända men troligtvis spelar 
både ärftlighet och faktorer i miljön en stor roll.  
Miljöfaktorer kan också utlösa och försämra symp-
tom hos en person som redan har allergisjukdom. 

Astma och KOL 
Astma är en kronisk inflammation i luftvägarna som 
kan ge besvär i form av pipande, väsande andning, 
hosta och andnöd. Astma debuterar vanligen i barn-
domen och ärftlighet är en viktig riskfaktor. Många 
studier visar också att exponering för miljötobaks-
rök under fosterlivet och spädbarnstiden kan orsaka 
astma1. I MHE 15 definieras astma utifrån att en  

person uppger att han/hon fått diagnosen astma av 
läkare samt använt astmamedicin under det senaste 
året. Vid jämförelser med tidigare miljöhälsoenkäter 
har samma definition använts.

KOL debuterar vanligen i sen medelålder och 
samvarierar i hög grad med kronisk luftrörskatarr. 
Egen rökning är en viktig riskfaktor för att utveckla 
KOL men allt fler studier visar också på ett samband 
med miljötobaksrök.

Allergisnuva och vasomotorisk snuva
Allergisnuva och så kallad vasomotorisk snuva är 
tillstånd med inflammation i näsans slemhinna som 
kan ge besvär i form av nysningar, rinnsnuva och näs-
täppa. Dessa symptom förekommer ofta tillsammans 
med ögonsymptom (till exempel rinnande eller kliande 
ögon). Allergisnuva ökar från skolåldern och både 
allergisnuva och vasomotorisk snuva är vanligt hos 
vuxna. Allergisnuva orsakas ofta av pollen eller päls-
djur, medan vasomotorisk snuva kan orsakas av till 
exempel dammiga eller rökiga miljöer. Det är också 
vanligt med samsjuklighet inom de allergiska sjuk-
domarna, till exempel att vuxna personer med aller-
gisnuva ofta även har astma och/eller eksem2.

I MHE 15 definieras allergisnuva som självrap-
porterad hösnuva eller annan form av allergisnuva i 
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kombination med känslighet eller allergi mot pollen, 
katt, hund, häst, gnagare eller kvalster. Vasomoto-
risk snuva definieras som självrapporterade besvär 
från näsan, med återkommande nysningar, klåda, 
nästäppa m.m., i samband med exponering för till 
exempel damm, rökiga miljöer, bilavgaser eller 
andra luftföroreningar, starka dofter, parfym, kryd-
doft, rengöringsmedel, trycksvärta etc3.

Eksem
Eksem är en inflammation i huden som ger rodnad, 
klåda, svullnad, blåsor, fjällning och sprickor. 
Atopiskt eksem (böjveckseksem, barneksem), hand-
eksem och kontakteksem är vanligt hos både barn 
och vuxna. Mycket talar för att miljöfaktorer ökar 
risken för att utveckla atopiskt eksem i barndomen. 
Hos vuxna orsakas eksemet ofta av hudkontakt med 
allergiframkallande eller hudirriterande ämnen och 
det vanligaste är att man får eksem på händerna. Om 

3 Miljöhälsorapporten 2017, Folkhälsomyndigheten, 2017.  

4 Meding B, Lindahl G, Alderling M et al. Is skin exposure to water mainly occupational or nonoccupational? A population-based study.  
 The British journal of dermatology. 2013;168:1281-86.

5 Miljöhälsorapporten 2017, Folkhälsomyndigheten, 2017.  

man haft eksem som barn ökar risken för att få han-
deksem som vuxen. Vanliga orsaker till handeksem i 
vuxen ålder är hudirritationer genom våtarbete och 
kontaktallergi mot till exempel nickel4.

Luftvägssjukdom – utbredning 
och fördelning
Astma 
Totalt har cirka 7 procent av den vuxna befolkningen 
i Stockholms län astma.  Förekomsten ligger ungefär 
på samma nivå nu som vid förra undersökningen år 
2007 (figur 12.1). Något fler kvinnor (8,8 procent) än 
män (5,8 procent) rapporterar att de har astma. Att 
fler kvinnor än män har astma är känt sedan tidigare 
och gäller även internationellt5.

Astmaförekomsten i Stockholms län är högst i 
Vallentuna kommun (9,8 procent) följt av Bromma- 
Kungsholmen i Stockholms stad (9,2 procent) och 
Österåker (8,7 procent). Lägst förekomst rapporte-

Figur 12.1. Astmaförekomst över tid
Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län som  
rapporterar att de har astma, 2007 jämfört med 2015,  
uppdelat på åldersgrupp och totalt.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

18–39 år 40–59 år 60–84 år Totalt

■ 2007       ■ 2015

CIRKA 

7%
AV DE VUXNA I 

STOCKHOLM HAR 
ASTMA



85

ras från Östra Söderort (5,3 procent) därefter Yttre  
Västerort (5,8 procent) samt Ekerö kommun (5,9 
procent). Förekomsten av astma i Stockholm stad är 
ungefär samma som i andra storstäder i landet, 
såsom Malmö och Göteborg. Jämför man med hela 
Sverige så har norra delen av landet högst förekomst, 
8,5 procent, jämfört med övriga delar som i medeltal 
ligger på 6,9 procent. 

Fördelningen av astma är ungefär lika i alla 
åldersgrupper, men vi ser vi en ökning av astma i 
åldersgruppen 40–59 år sedan föregående under-
sökning (figur 12.1). Det finns också ett samband 
mellan utbildningsnivå och astma. Astma är vanli-

gast hos lågutbildade kvinnor (11 procent av dem 
med enbart gymnasieutbildning) och minst vanligt 
hos högskoleutbildade män (5,9 procent), vilket 
internationella studier också har visat.  

En stor andel av dem som anger att de fått diagno-
sen astma av läkare tar mediciner mot sjukdomen.  
35 procent tar regelbundet astmamedicin och 37 
procent enbart vid behov. Äldre personer, 60–84 år, 
tar regelbundet medicin mot astma i högre utsträck-
ning än yngre personer (tabell 12.1).

Resultat från MHE 15 visar att rökning är lika 
vanlig bland dem med astma som hos dem utan 
astma (8,0 procent i båda grupperna). Det är 

Figur 12.2. Astma i relation till ansträngning och miljöexponeringar
Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län, med eller utan astma, som rapporterar att de under det senaste året har fått  
andningsbesvär eller svår hosta i samband med ansträngning eller miljöexponeringar.
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Tabell 12.1. Astmadiagnos och medicinering
Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län med läkardiagnostiserad astma som tar medicin regelbundet eller vid behov, 
uppdelat på åldersgrupp och kön.

Ålder Kvinnor Män Totalt

Regelbundet Vid behov Regelbundet Vid behov Regelbundet Vid behov

18–39 år 19 46 23 38         21 42

40–59 år 40 39 38 32 39 36

60–84 år 56 32 50 29 54 31

Alla 36 40 33 34 35 37
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anmärkningsvärt eftersom det är väl känt att rök-
ning kan orsaka försämring hos en person med astma.  

Personer med astma uppger i högre utsträckning 
att de fått symptom såsom andningsbesvär eller svår 
hosta under det senaste året än de som inte har 
astma. Vanliga orsaker till symptom hos dem med 
astma är fysisk ansträngning (uppges av 66 procent), 
kyla (51 procent), dammiga miljöer (50 procent), 
starka dofter (40 procent), rökiga miljöer (38 pro-
cent) och bilavgaser (26 procent) (figur 12.2).  Vidare 
visar MHE 15 att personer med astma i högre grad 
besväras av andra miljöfaktorer, såsom vedeldning 
och löveldning samt andras tobaksrök, jämfört med 
personer utan astma. 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom
Av befolkningen i Stockholms län uppger 2,4 procent 
att de har KOL. KOL är ungefär lika vanligt hos män 
som hos kvinnor (2,2 procent hos män och 2,6 pro-
cent hos kvinnor). Rökning är den vanligaste orsa-
ken till KOL och det är också vanligare att personer 
med KOL röker (figur 12.3). Av personer med KOL 
röker 29 procent dagligen, jämfört med 8 procent 
bland dem som inte har sjukdomen. Bland de med 
KOL är andelen som aldrig rökt 11 procent, jämfört 
med 57 procent bland personer som inte har KOL. 

Det finns även socioekonomiska skillnader vad 
gäller förekomsten av KOL. Bland personer med 
KOL har 38 procent endast gått grundskola, jämfört 
med 13 procent bland personer utan sjukdomen. 

Allergisnuva och andra näsbesvär
Både allergisk snuva och vasomotorisk snuva är van-
liga och båda har ökat sedan den tidigare undersök-
ningen (2007).  I Stockholms län rapporterar 27 pro-
cent allergiska näsbesvär och 18 procent uppger 
vasomotoriska näsbesvär. Att andelen med aller-
giska näsbesvär ökar visar också andra svenska stu-
dier. Allergisk snuva uppges i lika stor utsträckning 
hos kvinnor som hos män men är vanligare i ålders-
grupperna 18–39 år och 40–59 år. Vasomotorisk 

6 Zahradnik E, Raulf M. Animal allergens and their presence in the environment. Frontiers in immunology. 2014;5:76.

snuva skiljer sig inte nämnvärt åt mellan ålders-
grupperna (figur 12.4). 

Vid en jämförelse av allergiska näsbesvär i  
Stockholms län ses den högsta förekomsten i  
Stockholm stad i Bromma-Kungsholmen (36 procent), 
Norrmalm/Östermalm/Gamla Stan (33 procent) 
följt av Sundbybergs stad (31 procent). Den lägsta 
förekomsten ses i Norrtälje kommun (20 procent), 
Botkyrka (21 procent) och Vaxholm (22 procent). 
Bland storstadskommunerna i hela landet har  
Stockholm den högsta förekomsten av rapporterade 
allergiska näsbesvär (30 procent) följt av Göteborg 
(27 procent) och Malmö (24 procent).

Allergi – utbredning och fördelning 
Totalt anger 48 procent av invånarna i Stockholms 
län att de är allergiska eller känsliga mot olika allergi-
framkallande ämnen som pollen, pälsdjur, mögel, 
kvalster eller födoämnen. Vanligast av allergisjuk-
domarna är pollenallergi som förekommer hos 35 
procent av befolkningen i Stockholms län (figur 
12.5).  Det är 3,6 procent högre jämfört med hela 
Sverige där pollenallergi rapporteras av 31 procent. 
Pollen allergi är lika vanligt hos män som hos kvin-
nor. Andelen med pollenallergi har ökat från 30 pro-
cent år 2007 till 35 procent 2015. 

Pälsdjursallergi uppges av 22 procent av både 
män och kvinnor, vilket också är en ökning jämfört 
med tidigare år (19 procent 2007). Detta ska ses i 
relation till att drygt en fjärdedel (27 procent) av 
befolkningen har minst ett husdjur, där katt och 
hund är vanligast. Att många har husdjur innebär  
att allergiframkallande ämnen från pälsdjur finns 
överallt i vår tillvaro eftersom vi för med oss dessa 
ämnen från våra bostäder till offentliga lokaler 
såsom skola, arbeten, affärer etc6. Detta kan leda till 
symptom hos personer med pälsdjursallergi.

Kvalsterallergi uppges av 12 procent av kvinnorna 
och 8,6 procent av männen. Förekomsten av allergi 
mot mögel är cirka 15 procent totalt och något vanli-
gare hos kvinnor (17 procent) jämfört med hos män 
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(12 procent). För kvalster- och mögelallergier ses 
ingen skillnad mellan år 2007 och 2015.

Födoämnesallergi uppges av 14 procent och är 
vanligare hos kvinnor (18 procent) än hos män (11 
procent). För kvinnor ses även en ökning av födoäm-

7 Sicherer SH, Sampson HA. Food allergy: Epidemiology, pathogenesis, diagnosis, and treatment. The Journal of allergy and clinical immunology.  
 2014;133(2):291-307; quiz

nesallergier från 16 procent 2007 till 18 procent 
2015. De vanligaste födoämnesallergierna hos 
vuxna i Sverige är nötter, jordnötter, fisk och skal-
djur7. Födoämnesallergi kan ge upphov till olika 
symptom från till exempel mag-tarmkanalen, huden 
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Figur 12.3. Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och rökning
Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län, med respektive utan KOL, som röker, uppdelat på kön.

Figur 12.4. Förekomst av allergisnuva och vasomotorisk snuva över tid
Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län som har allergisnuva eller vasomotorisk snuva i olika åldersgrupper.
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och/eller luftvägarna. Andra symptom är klåda i 
munnen, svullnad i läppar och svalg, rinnande ögon 
och snuva.

De som uppger att de är allergiska eller känsliga 
mot olika allergiframkallande ämnen anger även i 
högre grad att de påverkas av miljöexponeringar, 
såsom andras tobaksrök, dofter, sin inomhus- och 
utomhusmiljö jämfört med dem som inte uppger att 
de är allergiska (figur 12.6).

Hudbesvär – utbredning  
och fördelning
Av den vuxna befolkningen i Stockholms län rappor-
terar 17 procent att de haft eksem som barn. Kvin-
norna rapporterar att de hade eksem som barn i 
något högre utsträckning än män (19 procent jäm-
fört med 15 procent). Handeksem rapporteras totalt 
av 11 procent; kvinnor 14 procent och män 9.3 pro-
cent. Det är vanligare hos yngre kvinnor mellan 
18–39 år (19 procent) än hos äldre kvinnor (7,5 pro-
cent) (figur 12.7). Handeksem har också ökat stort 

bland yngre kvinnor sen 2007. Handeksem är en 
kronisk sjukdom som påverkar arbetsförmågan,  
privatlivet och livskvaliteten negativt. Att det ökar 
hos yngre kvinnor är med andra ord allvarligt. 

Hudirriterande ämnen som kan orsaka  
eksem och allergi
Många konsumentprodukter, såsom smycken, kos-
metika, hygien- och skönhetsprodukter samt kläder 
innehåller kemikalier som kan orsaka allergi och 
eksem vid hudkontakt. Metaller, konserverings-
medel, parfymämnen, plast- och gummikemikalier 
och hår- och tatueringsfärgämnen är exempel på 
ämnen som kan orsaka, bidra till eller förvärra 
eksem, allergi eller annan överkänslighet. I kapitel 9 
”Kemikalier och miljöföroreningar” beskrivs ämnen 
som ger kontaktallergi och eksem samt resultat från 
MHE 15. 
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Figur 12.5. Allergiförekomst 
Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län som uppger att de är allergiska mot kvalster, födoämnen, mögel, pälsdjur  
(katt, hund, häst eller gnagare) eller pollen, 2015 jämfört med 2007, uppdelat på kön.
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Figur 12.6. Allergisjukdom i relation till upplevd 
hälsopåverkan av olika miljöexponeringar
Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län, med eller  
utan allergisjukdom, som uppger en negativ eller mycket negativ 
hälsopåverkan av olika miljöexponeringar.

Figur 12.7. Förekomst av handeksem över tid
Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län som  
rapporterar handeksem, 2007 jämfört med 2015, uppdelat på 
kön och ålder.

FÖRSLAG TILL MÖJLIGA ÅTGÄRDER 

• Nästan hälften av invånarna i Stockholms län har 
idag någon form av allergi eller överkänslighet och 
andelen ökar. Många utmaningar kring allergi 
skulle dock kunna mötas genom mer kunskap, 
både hos de drabbade och hos människorna runt 
omkring. Därför behövs mer information och kun-
skapsspridning, både kring allergi generellt och 
kring specifika områden som till exempel miljöto-
baksrök och handeksem. 
 

 

• Medicinsk studie- och yrkesrådgivning bör införas 
i alla skolor så att eleverna får kunskap om häls-
orisker med olika yrken och därmed kan göra 
informerade yrkesval. 

• Utbildning om arbetssätt som minimerar risk, 
förebyggande åtgärder och uppmärksamhet kring 
tidiga tecken på handeksem bör få en central roll i 
skolornas yrkesutbildning. 
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Hur vi upplever vår livskvalitet påverkas av vårt hälsotillstånd som i sin 

tur påverkas av en rad olika faktorer, däribland miljön. Trots att miljön i 

Stockholms län överlag är god finns det miljöfaktorer som påverkar  

befolkningens livskvalitet negativt. Besvär från inomhusmiljön och 

sömnstörningar på grund av trafikbuller är de som påverkar mest.

1 WHOQOL Measuring quality of life. WHO, 1997. http://apps.who.int/iris/handle/10665/63482 

2 Viktigt men svårt mäta livskvalitet. SBU, 2012. http://www.sbu.se/sv/publikationer/vetenskap--praxis/vetenskap-och-praxis/viktigt-men- 
 svart-mata-livskvalitet/ 

3 Miljöhälsorapport 2017, Folkhälsomyndigheten, 2017. 

4 Fayers P, Machin D. Quality of Life. The assessment, analysis and interpretation of patient-reported outcomes, second edition. Wiley, 2013. 

Bakgrund
Livskvalitet är ett brett och sammansatt mått på 
individens egen värdering av sitt fysiska, psykiska 
och sociala välbefinnande. Enligt Världshälsoorga-
nisationen (WHO) handlar livskvalitet om indivi-
dens uppfattning av sin livssituation i relation till 
rådande kultur och normer, och i förhållande till 
sina egna mål, förväntningar, värderingar och 
intressen. Det är definitionsmässigt en personlig 
upplevelse som påverkas av förändringar i livssitua-
tionen och som varierar över tid1.

Den upplevda livskvaliteten påverkas av vårt  
hälsotillstånd som i sin tur påverkas av en rad olika 
faktorer. Det kan vara individuella faktorer, som till 
exempel ärftlighet, ålder, livsstil samt ekonomiska 
och sociala faktorer. Exempel på miljöfaktorer som 
kan påverka vårt hälsotillstånd negativt är luftföro-
reningar, buller, kemikalier, fukt och mögel och  
miljötobaksrök2 3 4. 

Det finns också faktorer i omgivningsmiljön som 
kan påverka vår hälsa positivt. Närhet till grönområ-
den och vatten kan vara hälsofrämjande och öka vårt 
välbefinnande, bland annat genom att stimulera till 
fysisk aktivitet. Även tillgång till tysta områden eller 
tillgång till en attraktiv boendemiljö kan öka vårt 

välbefinnande och underlätta återhämtning.
Vilken inställning man har till sin egen hälsa är av 

stor betydelse för livskvaliteten. Man kan må bra och 
uppleva att man har god hälsa även om man i medi-
cinsk mening är sjuk. Å andra sidan kan man må 
dåligt utan att vara sjuk.

Självskattad hälsorelaterad livskvalitet
Överlag visar resultaten från MHE 15 att en majori-
tet (72 procent) av den vuxna befolkningen i Stock-
holms län skattar sin allmänna hälsa som god eller 
mycket god utifrån en femgradig skala. Endast 5,7 
procent bedömer hälsan som dålig eller mycket 
dålig. Det är dock färre som skattar sin hälsa som 
god i den nuvarande undersökningen jämfört med 
den tidigare undersökningen från 2007 (76 procent).  

Ett annat sätt att mäta livskvalitet är med en så 
kallad Visuell Analog Skala (VAS) som går från 
0–100, där 0 innebär sämsta tänkbara livskvalitet 
och 100 står för bästa tänkbara livskvalitet. I MHE 
15 skattar de svarande sin upplevda hälsorelaterade 
livskvalitet i medeltal som 74,1 på VAS (Tabell 13.1). 
Det är en påtaglig försämring i jämförelse med den 
tidigare undersökningen från 2007 då motsvarande 
skattning var 78,9. 
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Den äldre befolkningen (mellan 60 och 84 år) 
skattar sin hälsorelaterade livskvalitet lägre jämfört 
med den yngre befolkningen. Detta kan bero på att 
äldre personer har fler sjukdomar, sämre rörlighet 
och andra åldersrelaterade hälsobesvär som påver-
kar deras välbefinnande. Kvinnor rapporterar gene-
rellt sett en lägre hälsorelaterad livskvalitet jämfört 
med män, i synnerhet i åldersgruppen 40–59 år,  
vilket också stämmer väl överens med tidigare rap-
porter och studier. Tobaksrökning är en annan fak-
tor som kan inverka negativt på livskvaliteten. I 
MHE 15 rapporterade personer som röker dagligen 
en betydligt sämre livskvalitet (66,5 på VAS) jämfört 
med före detta rökare (72,6) och personer som aldrig 
rökt (76,0).

Det finns även ett tydligt samband mellan själv-

skattad livskvalitet och utbildning, där de med lägst 
utbildning (grundskola) rapporterar sämst livskvali-
tet (figur 13.1).

Den upplevda livskvaliteten hos befolkningen i 
länet är densamma som i landet som helhet. Det 
finns dock skillnader mellan länets kommuner som 
också tenderar att samvariera med socioekonomi/ 
utbildningsnivå. Lägst självskattad livskvalitet (70,2 
på VAS) förekommer bland de som bor i Stockholms 
stads Yttre Västerort. Därefter följer Huddinge,  
Botkyrka, Södertälje och Nynäshamn (71–72 på 
VAS). Den högsta skattade livskvaliteten, 76–80 på 
VAS, förekommer bland de som bor i Norrmalm/
Östermalm/Gamla Stan i Stockholms stad och i  
Vallentuna, Nacka, Täby, Lidingö och Danderyds 
kommuner.  

Tabell 13.1. Självskattad livskvalitet, ålder och kön
Upplevd hälsorelaterad livskvalitet, uttryckt på en visuell analog skala (VAS) mellan 0 och 100  
(där 0 innebär sämst och 100 bäst livskvalitet), uppdelat på ålder och kön.

18–39 år 40–59 år 60–84 år Alla åldrar Alla åldrar

Kvinnor Män Kvinnor män kvinnor män kvinnor män total

74,6 75,7 73,9 75,6 71,3 71,7 73,4 74,7 74,1
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Figur 13.1. Självskattad livskvalitet och utbildning
Upplevd hälsorelaterad livskvalitet, uttryckt på en visuell analog 
skala (VAS) mellan 0 och 100 (där 0 innebär sämst och 100 bäst 
livskvalitet), i relation till utbildningsnivå (Observera att skalan  
inte börjar från 0). 

DEN SJÄLV-
SKATTADE 

LIVSKVALITETEN 
HAR FÖRSÄMRATS
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Självskattad livskvalitet i relation  
till sjukdomsförekomst
Att ha en fysisk eller psykisk sjukdom påverkar ofta 
människors livskvalitet. Flera av de kroniska sjukdo-
mar och sjukdomstillstånd som efterfrågades i MHE 
15 visade samband med en försämrad livskvalitet, 

däribland allergiska besvär, astma, diabetes, hjärt- 
och kärlsjukdom, kronisk obstruktiv lungsjukdom 
(KOL), nedsatt hörsel och tinnitus. Av dessa var KOL 
den sjukdom som förknippades med den lägsta  
hälsorelaterade livskvaliteten (53,6 på VAS), följt av 
hjärt- och kärlsjukdomar (62,3) och diabetes (62,6) 
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Figur 13.2. Självskattad livskvalitet och sjukdomsförekomst
Upplevd hälsorelaterad livskvalitet, uttryckt på en visuell analog skala (VAS) mellan 0 och 100  
(där 0 innebär sämst och 100 bäst livskvalitet), i relation till sjukdomsförekomst.

Figur 13.3. Självskattad livskvalitet och besvär av miljöfaktorer
Upplevd hälsorelaterad livskvalitet, uttryckt på en visuell analog skala (VAS) mellan 0 och 100 
(där 0 innebär sämst och 100 bäst livskvalitet), i relation till besvär av olika miljöfaktorer.
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(figur 13.2). Flera av dessa sjukdomar är förknippade 
med ålder vilket också förklarar en del i att äldre 
personer har en lägre upplevd livskvalitet.  

Självskattad livskvalitet i relation  
till besvär av miljöfaktorer
Resultaten från MHE 15 visar att det finns samband 
mellan besvär av olika miljöfaktorer och upplevd 
livskvalitet. Personer som besväras av bilavgaser och 
buller i utomhusmiljön, är sömnstörda till följd av 
trafikbuller, inte har tillgång till grönområde eller 
besväras av andras rökning, dålig luft, fukt och 
mögel eller lukter i sin inomhusmiljö skattar i regel 
sin livskvalitet lägre än genomsnittet i befolkningen 
(74,1 på VAS) (figur 13.3). 

Lägst självskattad livskvalitet har de som är 
besvärade av fukt och mögel eller dålig luft inomhus 
(61,1 respektive 65,0 på VAS). Personer som rappor-
terar två eller fler symptom associerad till innemil-
jön i sin bostad, till exempel trötthet, huvudvärk, 
klåda eller besvär från ögon och näsan, har en betyd-
lig lägre livskvalitet (57,8 på VAS) än de som inte har 

några symptom till följd av innemiljön (tabell 13.2). 
Även symptom kopplade till innemiljön på arbetet/i 
skolan är tydligt relaterade till en lägre livskvalitet 
(64,1 på VAS för de med två eller fler symptom).

Sömnstörning till följd av trafikbuller är också 
associerad med en låg självskattad livskvalitet (66,0 
på VAS). Ostörd sömn är en förutsättning för att vi 
ska må bra både fysiskt och psykiskt och effekterna 
efter en natt med dålig sömn är många, till exempel 
trötthet, koncentrationsproblem och nedsatt presta-
tion. Långvariga sömnstörningar kan dessutom öka 
risken för en rad allvarliga sjukdomstillstånd, däri-
bland övervikt, diabetes, hjärt- och kärlsjukdom och 
depression. Störd sömn är därför en av de allvarli-
gaste effekterna av omgivningsbuller.

Att ha tillgång till ett grönområde inom gång-
avstånd från bostaden kan av många upplevas som 
positivt för hälsan. Att inte ha tillgång till grön-
område var i MHE 15 förknippat med sämre livs-
kvalitet, 68,4 på VAS, jämfört med genomsnittet.

Tabell 13.2. Självskattad livskvalitet och symptom från inomhusmiljön 
Upplevd hälsorelaterad livskvalitet, uttryckt på en visuell analog skala (VAS) mellan 0 och 100 (där 0 innebär sämst och 100  
bäst livskvalitet), i relation till rapporterade symptom associerade med inomhusmiljön i bostaden och på arbetet/i skolan.

Rapporterade symptom* minst en gång i veckan från inomhusmiljön

Två eller fler Ett Inga

I bostaden 57,8 68,7 75,8

På arbetet/skolan 64,1 74,0 75,6

Bostad eller arbete/skola 62,7 72,3 76,6

*Trötthet, huvudvärk, klåda, symptom från ögon, symptom från näsan, heshet, halstorrhet, hosta eller allergiska hudreaktioner.
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Antalet invånare i Stockholms län ökar och förväntas fortsätta öka.  

Samtidigt finns en vision att regionens miljö och invånarnas hälsa ska 

förbättras. Det är en av regionens främsta utmaningar de kommande 

decennierna och ställer höga krav på landsting, länsstyrelse och  

kommuner när det gäller planeringen av till exempel bostadsbyggande 

och transporter.

Villkor och förutsättningar
Den omgivande miljön är en av många faktorer som 
påverkar hälsa och välbefinnande. Tillsammans 
med ärftlighet, levnadsvanor och sociala och ekono-
miska förhållanden är miljön en viktig aspekt när 
det kommer till förutsättningarna för en god hälsa. 
Från det att vi föds påverkas vi dagligen av den miljö 
vi befinner oss i; i hemmet, i förskolan/skolan, på 
arbetet, i offentliga miljöer och utomhus. 

En god hälsa grundar sig till exempel i tillgång till 
rent vatten, frisk luft, giftfri mat, god inomhusmiljö 
och säkra produkter. Andra faktorer som bidrar är 
utformningen av närmiljön, där planeringen av kol-
lektivtrafik, vägar, gångvägar, cykelbanor och parker 
har betydelse för bland annat säkerhet och möjlig-
heterna till fysisk aktivitet. Den fysiska planeringen 
i en stad har därför avgörande betydelse för hur vi 
lever. 

Antalet invånare i Stockholms län förväntas växa. 
Samtidigt finns en vision om att regionens miljö och 
invånarnas hälsa ska förbättras. Det är en av regio-
nens främsta utmaningar de kommande decen-
nierna. Stora krav kommer att ställas på bland annat 
bostadsbyggande och utbyggnad av transportsyste-
met men också på att bevara en god levnadsmiljö. 
Ytterligare en utmaning som regionen ställs inför är 
att motverka klimatförändringarnas inverkan på 
hälsan. Med en ökning av medeltemperaturen, ökad 

sannolikhet för värmeböljor, mer nederbörd och 
ökad risk för översvämning följer flera negativa 
hälso effekter, bland annat fler värmerelaterade 
dödsfall och en ökad smittspridning.

Landstinget, tillsammans med Länsstyrelsen och 
kommunerna i Stockholm, ansvarar för att ta fram 
gemensamma strategier och planera för en god mil-
jörelaterad hälsa i länet. I detta arbete kan människ-
ors hälsa ses både som en förutsättning och ett mål 
för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Goda 
levnadsvillkor skapar en välmående befolkning som 
i sin tur skapar en stark och konkurrenskraftig 
region, vilket ger förutsättningar för välstånd och 
tillväxt. 

Miljön i Stockholms län
Grönområden och vatten
Stockholms län består av 26 kommuner och sträcker 
sig från Nynäshamn i söder till Norrtälje i norr. Mil-
jön i länet är varierad. Hälften av länets yta täcks av 
skog och Stockholms tio ”gröna kilar” sträcker sig 
från landsbygden i Stockholms ytterområden in mot 
de centrala delarna av staden. Dessa områden har 
viktiga natur- och kulturvärden och ger möjlighet 
till rekreation och fysisk aktivitet. Regionen har 
även en stor andel vatten som också har positiva vär-
den ur hälsosynpunkt. Totalt finns över 1 250 sjöar, 
vikar och vattendrag. Stockholms län hämtar det 
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mesta av sitt vatten från Mälaren men det finns även 
några mindre dricksvattentäkter. 

Föroreningar
Transportsystemet i länet är väl utbyggt 
och består av många vägar, järnvägslin-
jer och annan spårtrafik samt två 
större flygplatser. Allt detta ger dock 
upphov till olika föroreningar i miljön, 
såsom trafikavgaser, partiklar och bul-
ler. Industrier och annan verksamhet 
bidrar också till olika typer av miljöföro-
reningar. Enligt en inventering som gjor-
des år 2013 av Länsstyrelsen i Stockholm är det van-
ligt med markföroreningar. Totalt pekas 11 300 
områden ut som misstänkt förorenade1. Att känna 
till var dessa områden finns har avgörande betydelse 
för var vi bygger nya bostäder, förskolor, skolor, vår-
dinrättningar etc. och för att undvika att människor 
utsätts för farliga ämnen. 

Hur vi bor
Hur vi bor har stor betydelse för välbefinnande och 
hälsa. Av dem som svarade på MHE 15 i Stockholms 
län uppger 37 procent att de bor i småhus, dvs. villa, 
radhus, kedjehus eller gård, och 63 procent att de bor 
i ett flerbostadshus. Den högsta andelen (23 procent) 
bor i hus som byggts mellan åren 1961 till 1975. Att 
ha tillgång till en uteplats och kunna sova med ett 
öppet fönster är för många förenat med en god livs-
kvalitet. I MHE 15 rapporterar cirka 85 procent att 
de har tillgång till en tomt eller avgränsad uteplats 
och en hög andel, 18 procent, sover med sitt fönster 
öppet så gott som dagligen året runt. Andelen som 
aldrig sover med öppet fönster har dock ökat, från  
17 procent 2007 till 26 procent 2015.

Luftkvalitet
Levnadsmiljön i Stockholms län är generellt god. För 

1 Länsstyrelsen Stockholm: http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/fororenade-omraden/ 
 Pages/default.aspx 

2 Luften i Stockholm. Årsrapport 2016. SLB-analys, Miljöförvaltningen i Stockholm, 2017. 

3 Kartläggning av antalet överexponerade för buller.  Sweco/Naturvårdsverket, 2014. 

flera miljöexponeringar ses positiva trender, men på 
andra håll står vi inför stora utmaningar. En positiv 
trend är att luftkvaliteten utomhus generellt sett har 

förbättrats kraftigt. Miljökvalitetsnormerna 
(se kapitel 4 om luftföroreningar) för par-

tiklar (PM10 och PM2,5) klaras i större 
delen av Stockholms län. Områden där 
normerna överskrids är längs de större 
vägarna (till exempel E4 och E18) och 

längs vägar i tätorter med bebyggelse på 
båda sidor. Sot och ultrafina partiklar har 

minskat kraftigt och ligger på rekordlåga 
halter. Till exempel har halterna på Hornsgatan i 

centrala Stockholm minskat med cirka 75 procent 
sedan år 2007. Däremot har de senare årens ökande 
andel av dieseldrivna personbilar och lätta lastbilar 
haft en negativ inverkan på halterna av kvävedioxid, 
NO2. År 2016 överskreds miljökvalitetsmålet för 
NO2 vid alla Stockholms stads mätstationer i gatu-
miljö2. 

Trafikbuller
För trafikbuller (väg-, spår- och flygtrafik samman-
taget) så visar nationella beräkningar att cirka 20 
procent av Sveriges befolkning utsätts för ljudnivåer 
som överstiger Världshälsoorganisationens (WHO) 
riktvärde på 55 dBA i dygnsmedelvärde utomhus vid 
bostadens fasad3. På grund av brister i exponerings-
data för trafikbuller i Stockholms län går det i dags-
läget inte att säga hur stor andelen är i regionen. 
Flera faktorer talar dock för att andelen som utsätts 
för höga ljudnivåer från trafik i länet kommer att öka 
i framtiden, bland annat på grund av fortsatt inflytt-
ning, förtätning av redan bebyggda områden, fler 
transporter och mer tillåtande riktvärden för buller. 

Klimatförändring
Olika klimatscenarion visar på en ökning av års-
medeltemperaturen med 3–5 grader i Stockholms 
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län till nästa sekelskifte4. Under samma tidsperiod 
räknar vi också med att antalet dagar med värme-
bölja kommer öka, att nederbörden ökar med 20–30 
procent och att vegetationsperiodens längd ökar 
med 60–100 dagar. Sammantaget kommer klimat-
förändringarna att innebära stora påfrestningar på 
samhället och riskerar att leda till en rad olika hälso-
effekter, däribland ökad smittspridning i form av till 
exempel badsårsfeber, borrelia och fästingburen 
encefalit (TBE). Positivt är dock att medvetenheten 
om hälsoproblem kopplat till klimatför-
ändringarna har ökat. Många före-
byggande insatser görs nu i länet, 
bland annat för att säkerställa 
vattenreserver och planera för 
översvämningar.

Fler trender
Något som utvecklats positivt är 
till exempel att en lägre andel av 
befolkningen numera solar solarium (från 14 
procent 2007 till 7,6 procent 2015), att andelen som 
köper ekologiska livsmedel i hög utsträckning har 
ökat (från 18 till 33 procent) och att andelen som 
dagligen utsätts för miljötobaksrök har minskat 
(från 8,3 till 3,4 procent). Däremot verkar aller-
gierna i Stockholms län öka. Till exempel har ande-
len som rapporterar pollenallergi ökat från 30 till 35 
procent mellan åren 2007 och 2015. Ökningar ses 
också för pälsdjursallergi och hos kvinnor även för 
födoämnesallergi. Trots att färre personer numera 
solar i solarier så ses fortfarande en uppåtgående 
trend i antalet fall av hudcancer. Beräkningar visar 
till exempel att antalet fall av malignt melanom kom-
mer att öka med 42 procent i regionen fram till år 
2025, under förutsättning att den nuvarande 
ökningstakten fortsätter.

4 Framtidsklimat i Stockholms län - enligt RCP-scenarier. SMHI, 2015. 

5 Statistiska Centralbyrån. Statistikdatabasen. http://www.statistikdatabasen.scb.se 

6 Framskrivningar av befolkning och sysselsättning i östra Mellansverige. Rapport 2017:2. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF),  
 Stockholms läns landsting. 

7 Samlad konsekvensbeskrivning av RUFS 2050. Europas mest attraktiva storstadsregion. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF),  
 Stockholms läns landsting. 

Faktorer som påverkar miljö och hälsa
En ökande befolkning
I januari 2016 hade Stockholms län cirka 2,3 miljo-
ner invånare, vilket motsvarar nästan 23 procent av  
Sveriges totala befolkning5. Stockholms län är därmed 
landets mest tätbefolkade med 348 invånare per km2, 
vilket kan jämföras med riksgenomsnittet på 25 
invånare per km2. Antalet invånare i Stockholms län 
förväntas också växa med 35 000–40 000 personer 
om året och nå över 3 miljoner invånare år 20506. 

Samtidigt som befolkningen ökar finns en vision 
för Stockholmsregionen att stärka hållbarheten 

med människan i centrum och att förbättra 
länets miljö och invånarnas hälsa7. Detta iden-
tifieras som en av regionens främsta utma-
ningar under de kommande decennierna. En 
ökande befolkningsmängd ställer stora krav på 

regionen att planera för nya bostäder, god ser-
vice och utbyggnad av transportsystemet, men 
också på att bevara en bra levnadsmiljö med till 

exempel god luftkvalitet, tillgång till gröna ytor 
och tysta områden. 
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Fler bostäder
Bostadsbyggandet i Stockholms län är just nu 
rekordhögt. Under perioden 2016–2017 påbörjas 
över 40 000 nya bostäder och länets mål att bygga  
16 000 inflyttningsklara bostäder om året är där-
med på väg att nås8. Behovet av nya studentbostäder 
är stort och sammantaget under åren 2016–17 byggs 
cirka 5 400 nya lägenheter i länet som är avsedda för 
studenter. På grund av bristen på hyresrätter finns 
det även ett underskott på bostäder för nyanlända 
personer. Under 2016 blev 6 700 personer med uppe-
hållstillstånd kommunanvisade till Stockholms län 
och på grund av bostadsbristen blev majoriteten av 
dessa erbjudna boenden i tillfälliga bostäder.

Den höga takten på bostadsbyggandet i länet ris-
kerar av flera skäl att inverka negativt både på miljön 
och på människors hälsa. Nya bostäder kräver att ny 
mark exploateras vilket kan innebära ett intrång på 
parker och andra grönområden som har stor bety-
delse för natur-, kultur- och fritidsändamål. Ofta 
bebyggs dock mark som redan är tagen i anspråk, i 
centrala lägen och med god tillgång till kollektivtra-
fik och service. I dessa områden kan det istäl-
let finnas problem kopplat till förore-
ningar i marken som riskerar att tränga 
in i byggnaderna (se avsnittet om föro-
renad mark nedan). 

Även om förtätningen av våra städer 
har många fördelar, bland annat ur 
energisynpunkt, riskerar den att leda till 
att fler människor utsätts för höga nivåer av 
luftföroreningar och buller. Som en direkt följd av 
den nya trafikbullerförordningen9 och höjningen av 
gällande riktvärden för trafikbuller (60 dBA gene-
rellt och 65 dBA för bostäder upp till 35 kvm) går det 
idag att bygga bostäder i områden som förut inte 
ansetts lämpliga, till exempel nära högtrafikerade 
vägar och järnvägar. Detta har genomförts trots att 
vi får alltfler bevis för allvarliga negativa effekter av 

8 Länsstyrelsen Stockholm. Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2016. Rapport 2016:10.

9 Sveriges Riksdag, Näringsdepartementet. Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS 2015:216. 

10 Statistiska Centralbyrån. Statistikdatabasen. http://www.statistikdatabasen.scb.se 

långvarig bullerexponering, däribland större risk 
för hjärt- och kärlsjukdom. Det förändrade regel-
verket för buller riskerar dessutom att bryta den 
positiva trenden gällande andelen som utsätts för 
hälsoskadliga luftföroreningar. 

Bostädernas utformning och konstruktion är 
också av avgörande betydelse för att de boende ska 
må bra. Ur bullersynpunkt är till exempel är hus 
med sluten konstruktion att föredra framför punkt-
hus då det blir möjligt att skapa en bullerskyddad 
sida. Snabba och billiga byggnadskonstruktioner, 
till exempel så kallade enstegstätade fasader, kan 
orsaka problem med fukt och mögeltillväxt vilket 
riskerar att påverka de boendes hälsa. Fler faktorer 
som kan påverka hälsan är val av byggnadsmaterial 
och fuktdimensionering. Byggnadsmaterial som 
avger låga halter av kemiska ämnen och hus med god 
ventilering är viktigt för en god inomhusmiljö. 

Ökade transporter
I Stockholms län finns nästan 2 200 mil vägar och 
ett stort antal järnvägslinjer och annan spårtrafik 

samt två större flygplatser (Arlanda och 
Bromma). Vi har ett stort behov av funge-

rande transportsystem i länet och anta-
let transporter förväntas öka kontinuer-
ligt. Mellan åren 2007 och 2015 ökade 
antalet personbilar i trafik i Stockholms 

län med 13 procent, från 783 000 till  
887 00010. Även antalet lätta lastbilar och 
bussar ökade (24 procent respektive 11 

procent) medan antalet tunga lastbilar var i princip 
oförändrat (ökning med 0,9 procent). 

Fordonens drivmedel spelar stor roll för vilka 
utsläpp de genererar i form av avgaser och partiklar 
men också buller. Av de 102 000 nyregistrerade for-
donen i länet år 2015 drevs en majoritet av diesel (62 
procent) eller bensin (30 procent). Endast en mindre 
andel (cirka 6 procent) var elhybrid-/laddhybridbi-
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lar eller elbilar. Jämfört med 2007 har antalet nyre-
gistrerade bensinbilar minskat med cirka 28 procent 
medan dieselbilarna har ökat med 45 procent. Anta-
let nyregistrerade elbilar ökade under samma period 
från 2 till 1 013 stycken. 

Fram till 2025 görs en stor satsning på att för-
bättra infrastrukturen i länet11. I ett samarbete mel-
lan Trafikverket, Länsstyrelsen Stockholm, Stock-
holms stad, SL, Stockholms läns landsting och 
Kommunförbundet Stockholms län genomförs ett 
90-tal olika projekt för att förbättra framkomlig-
heten. Bland dessa kan nämnas Förbifart Stockholm 
som är en ny dragning av E4:an för att binda ihop de 
norra och södra länsdelarna och avlasta de centrala 
delarna av Stockholm, Citybanan, en 6 km lång pen-
deltågstunnel under centrala Stockholm som byggs 
för att avlasta tågtrafiken genom staden, och utbygg-
naden av Stockholms tunnelbana med nära 2 mil 
spår, elva nya stationer och en ny depå. Dessutom 
blir det fler cykel- och gångvägar.

Ur miljö- och hälsosynpunkt är det mycket viktigt 
att nya infrastrukturprojekt planeras utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv där risker för människors hälsa 
minimeras. Att vi minskar bilberoendet genom att 
bygga ut kollektivtrafik, gång- och cykelvägar kan till 
exempel minska utsläpp av luftföroreningar och bul-
ler. Att leda om tung trafik utanför centrala bostads-
områden, sänka hastigheter, begränsa dubbdäcksan-
vändning och främja eldrivna fordon och 
lågbullrande däck är andra åtgärder som kan minska 
konsekvenserna av trafiken. På pendeltågs- och tun-
nelbaneperronger under jord kan plattformsavskil-
jande skärmar och god ventilation minska de resan-
des exponering för partiklar.

Förorenad mark
När nya bostäder byggs exploateras ofta mark som 
tidigare använts för andra ändamål, till exempel 
industriell verksamhet. I många fall kan det finnas 
föroreningar i marken som behöver saneras för att 
undvika att farliga ämnen tränger in i bostäderna. I 

11 Trafiksatsning Stockholm. http://trafiksatsningstockholm.se/ 

Länsstyrelsens sammanställning från 2013 pekas 11 
300 områden i länet ut som misstänkt förorenade1. 
Exempel på ämnen som kan förekomma är dioxiner, 
PCB, PAH, oljebaserade produkter, lösningsmedel, 
bekämpningsmedel, kvicksilver, arsenik, kadmium, 
bly och krom. En del av dessa ämnen stannar kvar i 
ytliga markskick medan andra lakas ut till vatten-
drag och sjöar.

Många av de utpekade områdena kvarstår att 
sanera och har föroreningar i koncentrationer som 
kan göra att människor utsätts för skadliga nivåer, 
till exempel via inandning och genom att svälja jord-
partiklar i luften. Barn är en särskilt utsatt grupp då 
de lättare kan få i sig kontaminerad jord eller grus 
när de vistas på lekplatser och rastgårdar. Vid plane-
ring av nya förskolor och skolor på dessa områden är 
det därför mycket viktigt att undersöka markförhål-
landena och sanera vid behov.

Vatten och avlopp
God dricksvattenkvalitet och tillfredsställande 
avloppshantering är grundförutsättningar för 
människors hälsa. Invånarna i Stockholms län får 
sitt dricksvatten framför allt ifrån Mälaren men 
även från många mindre vattentäkter. För ett 90-tal 
av länets dricksvattentäkter finns fastställda vatten-
skyddsområden som inrättats för att trygga till-
gången på dricksvatten på lång sikt. Fyra större 
kommunala vattenverk ansvarar för produktion av 
dricksvatten: Lovö, Norsborgs, Görvälns och Djup-
dals vattenverk.

Merparten av invånarna i länet har kommunalt 
vatten som är av mycket god kvalitet men cirka 5 
procent har enskilda brunnar där vattenkvaliteten 
kan vara sämre. Grävda brunnar innehåller vatten 
från ytliga skikt som kan påverkas av närliggande 
verksamheter, till exempel jordbruk, industrier, 
deponier och avlopp. Risken finns att vattnet förore-
nas genom avrinning eller läckage från dessa verk-
samheter. Vanliga orsaker till dålig vattenkvalitet i 
grävda brunnar är höga halter av bakterier och blå-
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grönalger. Dricksvatten från grävda eller borrade 
brunnar kan också påverkas genom att olika ämnen 
urlakas från berggrunden eller jordlagren. Till 
exempel kan förhöjda halter av uran, arsenik, fluorid 
och mangan göra vattnet otjänligt.

Normalt sett är tillgången på vatten god i  
Stockholms län men i vissa kustnära områden och i 
skärgården uppstår det ibland vattenbrist bland dem 
med enskilda brunnar. I områden där många fritids-
bostäder görs om till permanenta boenden på kort 
tid kan det uppstå problem med att saltvatten 
tränger in i dricksvattnet om vattenkonsumtionen 
inte anpassas efter de lokala förutsättningarna.

I Stockholms län finns 19 avloppsreningsverk som 
är dimensionerade för mer än 2 000 personer, cirka 
60 avloppsanläggningar för 200–2 000 personer 
och cirka 70 000 små anläggningar för enstaka hus-
håll eller grupper av hushåll. I hushållsavlopp finns 
förutom urin och fekalier även näringsämnen, till 
exempel fosfor, kväve och kalium, föroreningar i 
form av metaller, läkemedelsrester, livsmedelstill-
satser, konserveringsmedel, färgämnen mm, och 
smittspridande ämnen såsom virus och bakterier12. 
Det är därför av stor betydelse att avloppsvattnet 
hanteras och renas på rätt sätt så att det inte ger upp-
hov till sjukdomar hos människor och djur. 

Varor och avfall
Invånarna i Stockholms län använder varje dag 
mängder av produkter som kan innehålla miljö-
farliga ämnen. Bland dessa kan nämnas livsmedel, 
förpackningar, textilier, hygienprodukter, kosme-
tika, tvätt- och rengöringsmedel, elektronik, möbler 
och byggvaror.  Via maten kan vi till exempel få i oss 
små mängder av bly, arsenik, kvicksilver, kadmium, 
dioxiner, och bekämpningsmedel som kan påverka 
vår hälsa. Plastförpackningar och kosmetika kan 
innehålla hormon- och reproduktionsstörande 
ämnen såsom ftalater och bisfenol A, och elektronik-

12 Naturvårdsverket. Vad innehåller avlopp från hushåll? Stockholm 1995. 

13  Länsstyrelsen Stockholm. Avfallshantering i länet. www.lansstyrelsen.se/Stockholm 

14  IVL. Etappmål Textil, Samhällsekonomisk analys. IVL rapport 2132. 2013. 

produkter och möbler kan innehålla bromerade 
flamskyddsmedel som bland annat påverkar lever 
och immunförsvar.

Det vi förbrukar blir avfall som måste tas om 
hand på rätt sätt för att inte skada miljö och hälsa.  
I Stockholms län har vi sex deponier för icke farligt 
avfall, två deponier för farligt avfall, en förbrän-
ningsanläggning för hushållsavfall, fem anlägg-
ningar för förorenade massor och 54 andra till-
ståndspliktiga avfallsverksamheter13. Miljöpåverkan 
från avfallshantering innefattar till exempel utsläpp 
av olika ämnen till luft och vatten, lukt, buller och 
transporter till och från anläggningarna. 

För att klara den befolkningsökning vi står inför i 
länet är det av stor vikt att avfallshanteringen 
utvecklas och förbättras i takt med att avfallet ökar. 
Det behöver också vara enkelt för varje enskilt hus-
håll att sortera sina sopor och att lämna mer avfall 
till återvinning. Genom informationsinsatser kan 
kunskapen och medvetenheten om kemikalier i klä-
der och andra textilier, hygienprodukter, kosmetiska 
och elektronik ökas hos befolkningen. Det köps och 
slängs allt mer. Under 2010 konsumerades till exem-
pel mer än 15 kilo textilier per person, varav minst 8 
kg gick till förbränning. Över hälften av de textilier 
som köps slängs varje år medan endast 3 kg går till 
återanvändning14. Här finns en klar potential att 
göra avfallshanteringen mer resurseffektiv genom 
att styra mer textilavfall mot återanvändning och 
materialåtervinning. 

Klimatförändringar och grönstruktur
En stor utmaning som stockholmsregionen ställs 
inför är att motverka klimatförändringarnas inver-
kan på hälsan. De mest troliga effekterna på invån-
arnas hälsa till följd av klimatförändringarna kan 
kopplas till fler perioder av extrem värme, ökad 
nederbörd, en längre vegetationsperiod och ökad 
smittspridning. 
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Värmeböljor kan leda till fler 
förtida dödsfall bland känsliga 

grupper såsom kroniskt sjuka, 
hjärtsjuka och äldre personer. 
Ökad nederbörd kan orsaka 
översvämningar och leda till 

ett ökat antal fukt- och mögel-
skador i byggnader. Det finns 
också en risk att antalet fall av 

breddning, det vill säga när orenat avloppsvatten 
släpps direkt ut i miljön, kan öka. Detta ökar risken 
för att dricksvatten kontamineras med sjukdoms-
framkallande mikroorganismer och leder även till 
förorenat badvatten. 

Klimatförändringarna har också en direkt in ver-
kan på vegetationsperiodens längd, vilket kan 
påverka smittspridning (till exempel borrelia och 
TBE) och orsaka en ökning av allergiska besvär till 
följd av pollen. Mildare vintrar med fler så kallade 
noll-genomgångar, dvs. när temperaturen växlar 
från plus till minusgrader, kan också leda till halka 
och därmed en större risk för olyckor.

De senaste årens forskning om grönstruktur i  
städer, det vill säga parker och andra gröna ytor, 
visar samband med ökad trivsel och bättre psykisk 
hälsa, men även med ökad fysisk aktivitet, minskad 
förekomst av fetma och förbättrad överlevnad och 
återhämtning efter sjukdom. Dessutom bidrar gröna 
områden till att minska risken för att det uppstår 
värmeöar (se kapitel 6 om klimat) och hjälper till att 
kyla ned staden under värmeböljor, vilket har en 
direkt positiv effekt på överlevnaden hos känsliga 
befolkningsgrupper.

Framtiden
Redan idag görs många insatser i Stockholms län för 
att göra miljön mer hälsosam och för att ställa om till 
ett klimatsmart och hållbart samhälle. Bland de 
goda exemplen finns de satsningar som görs på kol-
lektivtrafik och gång- och cykelbanor som på sikt 
kan minska bilberoendet och därmed utsläppen av 
koldioxid. Ett annat exempel är de åtgärder som 
gjorts för att minska halterna av partiklar i Stock-

holmsluften. Tack vare bland annat begränsningar i 
dubbdäcksanvändningen samt förbättrad vårstäd-
ning och dammbindning vintertid har partikel-
halterna kunnat minskas avsevärt. Det finns även 
förslag på att införa miljözoner för bilar i Stockholm 
vilket skulle kunna bidra till en bättre innerstads-
miljö. Ytterligare ett gott exempel är utvecklingen av 
Norra Djurgårdsstaden som är ett av världens mest 
omfattande projekt när det kommer till att skapa en 
miljövänlig stad och hållbar livsstil. Målet är en 
stadsdel som är fri från användning av fossila bräns-
len och där utsläppen av koldioxid ska understiga  
1,5 ton per person och år. Erfarenheter från detta 
projekt kan förhoppningsvis komma till nytta i 
andra delar av länet.

Stockholms län har goda möjligheter att skapa en 
hälsosam levnadsmiljö för sina invånare, under för-
utsättning att de resurser vi har utvecklas och tas om 
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hand på rätt sätt. En stor utmaning ligger i den 
snabba befolkningstillväxten som kommer att ställa 
höga krav på god samhällsplanering. Nya bostäder 
behöver byggas så att de inte inverkar negativt på de 
boendes hälsa. Möjligheterna att åka kollektivt, gå 
eller cykla behöver förbättras så att antalet bilresor 
minskar. Omställning till fossilfria fordon och helt 
bilfria områden kan minska störningar och hälsoef-
fekter av buller och luftföroreningar. Parker och 
annan naturmark behöver skyddas och bevaras så 
att invånarna har tillgång till tysta och gröna miljöer 
som stimulerar till fysisk aktivitet och rekreation. 
Slutligen kommer det även att behövas omfattande 
insatser för att motverka de effekter klimatföränd-
ringarna har på vår hälsa.
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Det finns idag stora skillnader i hälsa och livslängd mellan olika befolk-

ningsgrupper i Stockholms län. Länets fysiska och ekonomiska tillväxt 

kan öka möjligheterna att förbättra befolkningens miljö och hälsa.  

Det är dock viktigt att de goda effekterna av den ekonomiska tillväxten 

kommer hela befolkningen till del så att också de med sämre socio-

ekonomiska förutsättningar gynnas.

1 Folkhälsorapport 2015, Folkhälsan i Stockholms län, Stockholms läns landsting, 2015. 

2 Folkhälsorapport 2015, Folkhälsan i Stockholms län, Stockholms läns landsting, 2015. 

3 Kölegård 2012. Boendesegregation, grannskap och hälsa. I: Rostila, M. och Toivanen, S. (red.) Den orättvisa hälsan: Om socioekonomiska skillnader  
 i hälsa och livslängd. Stockholm: Liber. 

Bostadens och omgivningens  
betydelse för en jämlik hälsa
Mätt som medellivslängd, och i likhet med övriga 
Sverige, är folkhälsan i Stockholms län mycket god. 
Den förväntade livslängden på 85 år för kvinnor och 
81 år för män är den högsta någonsin i Stockholms 
län1. Trots detta förekommer fortfarande stora skill-
nader i både hälsa och livslängd mellan olika befolk-
ningsgrupper. Eftersom länet är segregerat, och seg-
regationen ökar, uppstår även tydliga geografiska 
skillnader i hälsa2. Mer kan och behöver göras för att 
motverka dessa skillnader. Hur våra städer och 
bostadsområden utformas är en viktig del i sam-
manhanget. Tillgång till god inomhus- och utom-
husmiljö, rent vatten och frisk luft är avgörande för 
befolkningens miljörelaterade hälsa. Länets 
fysiska och ekonomiska tillväxt kan ge för-
utsättningar att påverka befolkningens 
miljö och hälsa positivt men de goda 
effekterna måste komma hela befolk-
ningen till del så att alla gynnas av de 
hälsoförbättrande åtgärderna. 

Omgivningsmiljön och miljön i bosta-
den har en stor betydelse för folkhälsan. 

Dessa miljöer ser olika ut för olika grupper i befolk-
ningen vilket skapar ojämlika förutsättningar för en 
god hälsa. Nedan beskrivs några miljöfaktorer som 
bedöms vara särskilt viktiga vad gäller jämlik hälsa i 
Stockholms län. 

 
Bostaden
Bostadsbristen och brister i bostadens underhåll, 
trångboddhet, bullerstörning och exponering för 
andras tobaksrök är faktorer som skiljer sig mycket 
mellan olika socioekonomiska grupper.

Bostadsbrist
En integrerad och trygg boendemiljö främjar hälsan 
och på motsatt sätt påverkar otrygga boendeförhål-

landen, trångboddhet eller en segregerad boen-
demiljö hälsan negativt3. Vid bostadsbrist 

och mindre tillgång till hyresbostäder, 
som framförallt efterfrågas av 
människor med begränsade ekono-
miska möjligheter, blir konsekvenserna 
större för grupper som är nya på 

bostadsmarknaden såsom unga eller 
nyanlända. Även grupper i särskilt utsatta 
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situationer som de som saknar anställning, har låga 
inkomster, är skuldsatta eller har hälsoproblem som 
psykisk ohälsa och missbruksproblem blir hårt 
drabbade vid bostadsbrist4. Bostadsbristen gör dess-
utom att boendet blir mer segregerat. I nästan alla 
kommuner i länet finns områden som präglas av att 
en hög andel av de boende har en svag socioekono-
misk position. I dessa områden skapas en social 
miljö som i sin tur försämrar de boendes möjlighe-
ter till utveckling, resurser och god hälsa5. 

Bostadens underhåll
Dåligt underhållen bostadsmiljö kan 
påverka människors hälsa på olika sätt.  
Bristfällig ventilation kan leda till för-
sämrad luftkvalitet med damm och 
skadliga emissioner från byggnads-
material och bostadsinredning, vilket kan 
resultera i allergiska besvär och besvär från and-
ningsorganen. Skadedjur såsom kvalster och på 
senare tid kackerlackor orsakar obehag och påverkar 
trivseln och livskvaliteten negativt. De kan också 
orsaka allergier. Problem i inomhusmiljön är ofta 
relaterade till varandra, exempelvis kan för dålig 
ventilation leda till både problem med fukt och 
inomhustemperatur. 

Fuktskador är kopplade till en ökad risk för astma 
och allergi hos små barn (se vidare kapitlet om inom-
husmiljö6). Eftersatt underhåll i socialt utsatta 
områden som har en mycket hög förekomst av 
fuktskador och skadedjur har i internationella stu-
dier tydligt kopplats till en ökad risk för astma och 
eksem7 8. Hur brister i bostäders underhåll ser ut i 
relation till socioekonomi i Sverige är dock betydligt 

4 SOU 2017:47. Slutbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa. Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa. Förslag för ett långsiktigt arbete för  
 en god och jämlik hälsa. 2017. 

5  Diez Roux AV, Mair C. Neighbourhoods and health. Annals of the New York Acedemy of Science. 2010;1186:125–145. 

6 Miljöhälsorapport 2017, Folkhälsomyndigheten, 2017. 

7 Sheehan WJ, Rangsithienchai PA, Wood RA et al. Pest and allergen exposure and abatement in inner-city asthma: a work group report of the  
 American Academy of Allergy, Asthma & Immunology Indoor Allergy/Air Pollution Committee. J Allergy Clin Immunol. 2010;125:575-81. 

8 Krieger J, Higgins DL. Housing and health: time again for public health action. Am J Public Health. 2002; 92:758–68. 

9 Trångboddheten i storstadsregionerna. Rapportnummer: 2016:28. Boverket, 2016. 

mindre välstuderat än hur det ser ut i USA och  
Storbritannien.

Trångboddhet
Trångboddhet var ett betydande problem i Sverige 
fram till 1970-talet men har nu åter börjat uppmärk-
sammas. Den är relativt utbredd i Sveriges tre ”stor-
stadsregioner” (Stockholm, Malmö och Göteborg). 
Stockholms län är dock regionen med högst andel 

trångbodda, både antalsmässigt och procen-
tuellt. Det finns också skillnader inom 

regionen med en majoritet av de trång-
bodda församlingarna i de sydvästra 
delarna av länet9. Trångboddheten är 
kopplad till inkomst, utbildning och 

etnicitet. Den är allra mest uttalad för 
ensamstående med barn. Det ligger också i 
sakens natur att det är vanligare bland 

barnfamiljer. Trångboddhet är fyra gånger så vanligt 
bland låginkomsthushåll jämfört med hushåll med 
höga inkomster (i Stockholms innerstad finns dock 
ett kluster med hög medianinkomst) och är vanli-
gare bland dem som bor i hyresrätt eller är ensam-
stående med barn och bland utrikesfödda. I länets 
mest trångbodda församlingar (Spånga-Tensta och 
Flemingsberg) är över 50 procent av barnen trång-
bodda och i ytterligare fyra församlingar (Valsta, 
Skärholmen, St: Mikaels och Botkyrka) är andelen 
trångbodda barn och unga över 40 procent. Konse-
kvenserna påverkar särskilt barn- och ungas upp-
växtvillkor, med till exempel sämre möjligheter att 
sköta skolarbetet och upprätthålla sociala kontakter. 
Här kan åtgärder som tillgång till mötesplatser,  
fritid- och kulturaktiviteter, läxhjälp med mera 
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spela en viktig roll10. Generellt i landet beräknas 10 
procent av dem som bor i bostadsrätt och 16 procent 
av dem som bor i hyresrätt vara trångbodda.

Trångboddhet är i vissa områden också förknip-
pad med undermåligt underhåll av bostäderna, pro-
blem med bristande ventilation, dålig luftkvalitet, 
fukt, mögel, skadedjur med mera. Det påverkar häl-
soaspekter som astma, allergi, trötthet och huvud-
värk11. Enligt MHE 15 finns den högsta andelen som 
rapporterar dålig inomhusluft (15 procent) bland  
de som bor i hyreslägenhet, som är den vanligaste 
boende formen bland trångbodda. Det är mer än 
dubbelt så högt som bland dem som bor i bostadsrätt 
(7,3 procent) och fem gånger högre än bland dem 
som bor enfamiljshus (3,1 procent). 

Störande buller från grannar
Störande buller från grannar är efter störning från 
vägtrafik den vanligaste bullerstörningen enligt 
MHE 15. Enligt resultat från MHE 15 är andelen som 
störs av buller från grannar högre bland dem som 
bor i hyreslägenhet (15 procent) jämfört med de som 

10 Albin M, Jakobsson K, Djurfeldt A. Miljöns betydelse för sociala skillnader i hälsa. Malmö stad: Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommission för 
 ett socialt hållbart Malmö. 2012. 

11 Oudin A, Richter JC, Taj T et all. Poor housing conditions in association with child health in a disadvantage immigrant population – a cross sectional  
 study in Rosengård Malmö, Sweden, BMJ Open. 20166;6: e007979. 

bor i bostadsrätt (6,6 procent) eller enfamiljshus (1,7 
procent). Det kan vara intressant ur jämlikhetssyn-
punkt eftersom människor i de socioekonomisk  
svagaste grupperna (har grundskoleutbildning som 
högsta utbildningsnivå eller är födda utanför Nor-
den) oftast bor i hyresrätt (Tabell15.1). Resultaten 
visar också att hos dem som bor i hyreslägenhet är 
andelen som besväras av buller från grannar högst 
bland dem som enbart har grundskoleutbildning (17 
procent) jämfört med dem som har gymnasieutbild-
ning (15 procent) eller universitetsutbildning (13 
procent) som högsta utbildningsnivå. Varken den 
socioekonomiska fördelningen av störande buller 
från grannar eller dess eventuella hälsoeffekter har 
dock studerats tillräckligt.  

Miljötobaksrök
Förekomsten av tobaksrökning har minskat över tid 
och Sverige tillhör de länder som har lägst andel 
rökare vilket även gäller för Stockholms län. Den 
minskade andelen rökare i länet har också lett till en 
minskning av andelen som utsätts för miljötobaks-

Tabell 15.1. Boende i hyreslägenhet
Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län som bor  
i hyreslägenhet uppdelat på utbildningsnivå respektive  
födelseland.

Grundskola 42

Gymnasieskola 31

Högskola 25

Sverige 26

Övriga Norden 33

Övriga Europa 36

Övriga världen 54
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rök. Sedan 1997 har andelen som utsätts för andras 
tobaksrök minskat från 21 procent till 3,4 procent. 
Denna positiva utveckling störs dock av att det finns 
mycket stora skillnader mellan olika geografiska 
områden i länet och mellan olika grupper i befolk-
ningen. Särskilt utsatta grupper är till exempel per-
soner födda utanför Norden och personer med 
grundskoleutbildning som högsta utbildningsnivå. 
Resultaten från MHE 15 visar att de som är födda 
utanför Norden oftare utsätts för andras tobaksrök 
(6,9 procent) jämfört med de som är födda i Norden 
(2,6 procent). Bland befolkningen med universitets-
utbildning är andelen som utsätts för andras tobaks-
rök betydligt lägre (1,5 procent) jämfört med grup-
perna som har gymnasieutbildning (4,2 procent) 
eller grundskoleutbildning (6,1 procent) som högsta 
utbildningsnivå (Se kapitel 10 om miljötobaksrök).

Ett av delmålen för folkhälsopolitiken som riks-
dagen beslutat och som skulle ha uppfyllts år 2014 är 
att ingen i Sverige ska behöva utsättas för passiv rök-
ning. Rökförbuden i tobakslagen omfattar dock inte 
privata bostäder eller platser som hör till bostaden 
som till exempel balkonger och uteplatser. Det finns 
alltså i lagens mening inget som förbjuder rökning 
på balkonger eller altaner. Det är därför i eller nära 
bostäder som miljötobaksrök fortfarande är vanligt. 

Bostadens omgivning
Luftföroreningar och trafikbuller
Luftföroreningar och buller ökar risken för vanliga 
folksjukdomar som hjärtinfarkt och blodtryckssjuk-
dom, sannolikt även stroke. Trafik är en källa till 
såväl luftföroreningar som buller och effekterna av 
exponeringen riskerar att adderas till varandra12.  
I internationella studier finns ett samband mellan 
svag socioekonomi och högre exponering för luft-
föroreningar och trafikbuller. Detta är dock inte  
tillräckligt studerat i Sverige.

Ett första steg för att få mer kunskap kring den 

12 Stansfeld SA. Noise Effects on Health in the Context of Air Pollution Exposure. International Journal of Environmental Research and Public Health.  
 2015;12:12 735-12 760. 

13 Björk J, Albin M, Grahn P et al. Recreational values of the natural environment in relation to neighbourhood satisfaction, physical activity,  
 obesity and wellbeing. Journal of Epidemiology and Community Health. 2008;62: e2. 

här frågan skulle kunna vara att följa befolkningens 
exponering för riskfaktorer som buller och luftföro-
reningar baserat på socioekonomisk tillhörighet 
(inkomst, utbildning, bostadstyp) och etnicitet i de 
större städerna. Konsekvenserna av de högre nivåer 
som nu tillåts för trafikbuller vid bostadens fasad är 
särskilt viktiga att följa. Det är viktigt inte bara på 
grund av de hälsorisker som följer av bullerexpone-
ringen men även med tanke på hälsorisker på grund 
av luftföroreningar. Det finns en överhängande risk 
för att det i och med de högre tillåtna bullernivåerna 
kommer att byggas bostäder intill högtrafikerade 
vägar där de högsta halterna av luftföroreningar 
förekommer. Det skulle i så fall innebära att en högre 
andel av befolkningen kommer att bo i områden där 
mängden partiklar och kvävedioxid överskrider 
riktvärdena och att senare års positiva trend mot 
lägre exponering bryts. Halten av luftföroreningar 
kommer också att blir högre inomhus eftersom luft-
föroreningar från vägtrafiken tränger in i närlig-
gande byggnader.

Grönstruktur och blå miljöer
Om grönområden finns inom gångavstånd från 
människors bostäder ökar sannolikheten att fler 
människor vistas i närheten till grönska. Enligt 
MHE 15 besöker 80 procent av de svarande som har 
ett grönområde inom gångavstånd från bostaden ett 
grönområde varje vecka, jämfört med 33 procent av 
de som inte har ett grönområde inom gångavstånd. 
Närhet till grönområden och natur nära bostaden 
(inom cirka 300 m) tycks vara en skyddande faktor 
för hälsan. Det finns troligen flera förklaringar till 
detta. Trivseln i bostadsområdet ökar och den skill-
nad som annars finns i rapporterad trivsel i bostads-
området mellan boende i eget hus (högre trivsel) och 
i flerfamiljshus (lägre trivsel) jämnas ut när man har 
tillgång till sådana värden13. Att ha tillgång till grön-
områden tillsammans med trygga och säkra cykel- 
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och gångvägar är förknippat med mer vardags-
motion och har en gynnsam effekt på hälsan14. För 
att de gröna miljöerna skall ha den effekten krävs 
dock att de upplevs som trygga15. En jämnare fördel-
ning av tillgång till god grönstruktur har sannolikt 
en stor effekt på sociala skillnader i hälsa16. I en 
svensk studie såg man att en del av sambandet mel-
lan tillgång till grönstruktur och hälsa kan förklaras 
av att den som redan hade god hälsa i större 
utsträckning sökte sig en bostad nära god grönstruk-
tur men också att tillgång till grönstruktur hade en 
positiv effekt på hälsans utveckling, framför allt för 
dem som annars hade en dålig prognos17. 

14 Maas J, Verheij RA, Groenewegen et al. Green space, urbanity, and health: how strong is the relation? Journal of Epidemiology & Community Health.  
 2006;60:587–592. 

15 Weiman H, Rylander L, Van den Bosch M et al. Perception of safety is a prerequisite for the association between neighbourhood green qualities and  
 physical activity: Results from a cross-sectional study in Sweden. Health and Place. 2017;45:124-130. 

16 Mitchell R och Popham F. Effect of exposure to natural environment on health inequalities: an observational population study. The Lancet. 2008;372:1  
 655-1 660. 

17 Weiman H, Björk J, Rylander L et al. Effects of changing exposure to neighbourhood greenness on general and mental health: A longitudinal study.  
 Health and Place. 2015;33:48-56. 
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SVERIGES MILJÖKVALITETSMÅL beslutas av Sveriges 
Riksdag och ska ge riktlinjer och mål för miljöarbe-
tet i Sverige. Miljömålen följs upp med en årlig rap-
port och en fördjupad utvärdering vart fjärde år. 
Uppföljningen av de olika miljömålen görs bland 
annat med hjälp av indikatorer1. 

För närvarande finns det totalt ett hundratal  
miljömålsindikatorer. Nio av dessa har valts ut av 
Folkhälsomyndigheten i syfte att följa befolkningens 
miljörelaterade hälsa och flera av frågorna i MHE 15 
ligger till grund för dessa indikatorer. Eftersom 
samma frågor har förekommit även i tidigare enkät-
undersökningar (1999 och 2007) har jämförelser 
över tid kunnat göras.

Detta kapitel beskriver alltså utvecklingen inom 
miljörelaterad hälsa baserat på de nio miljömåls-
indikatorer som valts ut av Folkhälsomyndigheten: 
För hela Sverige, specifikt för Stockholms län och 
sammantaget för övriga län. För att underlätta jäm-
förelser mellan olika regioner är kapitlet utformat på 
liknande sätt i alla regionala rapporter. De miljömål 
som berörs är Frisk luft, God bebyggd miljö och  
Giftfri miljö.

Frisk luft
Besvär av bilavgaser  
Kvaliteten på luften vi andas är av stor 
betydelse för folkhälsan och kan bidra 

till förekomsten av luftvägssjukdomar som astma, 

1  www.miljomal.se 

allergier, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar.  
Globalt sett ligger luftföroreningarna bakom en 
betydande del av den totala sjukdomsbördan.  
Vägtrafiken är en av de största utsläppskällorna  
till lokala luftföroreningar i Sverige och luftförore-
ningshalterna är därför särskilt höga i tätorter,  
i synnerhet under rusningstrafik (läs mera om luft-
föroreningar i kapitel 4). 

Med hjälp av underlaget från MHE 1999, 2007 
och 2015 har vi kunnat skatta andelen vuxna i 
befolkningen som känner sig besvärade av bilavgaser 
i eller i närheten av sin bostad minst en gång per 
vecka under en tremånadersperiod (figur 16.1). Sett 
till hela Sverige ökade andelen personer som besvä-
ras av bilavgaser mellan 1999 och 2007, men har sen 
dess visat en tendens till minskning (5,2 procent i 
MHE 99, 6,2 procent i MHE 07 och 5,8 procent i 
MHE 15). I Stockholms län hittades inga trender i 
andelen besvärade mellan 1999–2007–2015. Ande-
len personer som känner sig besvärade av bilavgaser 
är dock högre i Stockholms län (cirka 9 procent 2015) 
i jämförelse med resten av landet (cirka 5 procent). 

Besvär av vedeldningsrök
Småskalig förbränning av ved och pellets är en källa 
till utsläpp av miljö- och hälsoskadliga luftförore-
ningar som kan bidra till problem i andningsvägarna 
och hjärt-kärlsystemet samt till förekomsten av  
cancer (läs mera om vedeldningsrök i kapitel 4). 

16. Hälsorelaterade 
miljömålsindikatorer
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Indikatorn ”Besvär av vedeldningsrök” definieras 
som andelen vuxna i befolkningen som känner sig 
besvärade av vedeldningsrök i eller i närheten av sin 
bostad minst en gång per vecka under en tremåna-
dersperiod (figur 16.2). För Stockholms län fanns det 
för få som svarade på dessa frågor 1999 och därför 
visas data enbart för åren 2007 och 2015. Besvär av 
vedeldningsrök minskade för hela Sverige mellan 
1999 och 2007, och ökade mellan 2007 och 2015 (3,2 
procent i MHE 99, 2,2 procent i MHE 07 och 2,7 pro-
cent i MHE 15). I Stockholms län är andelen perso-
ner som har besvär av vedeldningsrök generellt lägre 
än i resten av Sverige, men visar en liten ökning från 
1,1 procent 2007 till 1,7 procent 2015. 

Allergiker/astmatiker och luftföroreningar
Hos personer med astma, kronisk snuva eller andra 
kroniska luftvägsproblem är luftvägarnas slem-
hinnor mer känsliga för yttre påverkan än normalt. 
Dessa personer påverkas därför lättare av miljö-
faktorer än friska människor (läs mera om astma 
och allergi i kapitel 12). 

Utifrån MHE 1999, 2007 och 2015 har vi skattat 
andelen vuxna i befolkningen med astma eller allergi 
som känner sig besvärade av bilavgaser och/eller 
vedeldningsrök i eller i närheten av sin bostad minst 
en gång per vecka under en tremånadersperiod 
(figur 16.3). Resultaten visar en tendens till minsk-
ning mellan åren 2007 (cirka 15 procent) och 2015 
(cirka 12 procent). Jämfört med övriga landet är 
andelen i Stockholms län generellt högre över tid än i 
resten av landet (cirka 12 procent i Stockholm 2015 
jämfört med cirka 10 procent i övriga landet).

God bebyggd miljö
Besvär av inomhusmiljön
Sveriges befolkning tillbringar 
huvuddelen av sina liv inomhus och 

därför påverkas deras hälsa i stor utsträckning av 
inomhusmiljöfaktorer. Byggnadens utformning, 
material, användning och underhåll påverkar egen-
skaperna hos inomhusmiljön. (Läs mer om inom-
husmiljön i kapitel 11).

Indikatorn ”Besvär av inomhusmiljön” definieras 

Figur 16.1. Besvär av bilavgaser
Andel (procent) i befolkningen som besväras av bilavgaser i  
eller i närheten av sin bostad minst en gång per vecka under  
en tremånadersperiod, Stockholms län jämfört med övriga län 
och Sverige som helhet, 1999, 2007 och 2015.

Figur 16.2. Besvär av vedeldningsrök
Andel (procent) i befolkningen som besväras av vedeldningsrök  
i eller i närheten av sin bostad minst en gång per vecka under  
en tremånadersperiod, Stockholms län jämfört med övriga län 
och Sverige som helhet, 1999 (ej Stockholm), 2007 och 2015.
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som andelen vuxna i befolkningen som minst en 
gång per vecka under en tremånadersperiod känner 
sig besvärade av symptom som de anser beror på 
inomhusmiljön i hemmet, skolan eller arbetet (figur 
16.4). Symptomen innefattar trötthet, huvudvärk, 
klåda/sveda/irritation i ögonen och irriterad/täppt/
rinnande näsa. Inga signifikanta trender i antalet 
besvärade finns varken i Stockholms län eller natio-
nellt. Andelen besvärade är dock åter igen lite högre i 
Stockholms län än i resten av landet. 

Bostäder med fukt och mögel  
Inomhusmiljön påverkas av hur byggnaden är utfor-
mad och av installationer och material. När bygg-
materialet inte har fått tillräcklig tid att torka ut 
under byggnationer eller när ventilationen i bosta-
den är otillräcklig kan fukt stanna kvar i materialen 
och leda till en högre fuktbelastning och eventuellt 
mögelangrepp. De hälsoeffekter som har kopplats 
samman med fukt och mögel är framför allt astma 
och andra symptom från de nedre luftvägarna,  

ospecifika symptom som hudirritation, ögonirrita-
tion, näsbesvär, heshet och infektionskänslighet. 
Utifrån resultat från miljöhälsoenkäterna har man 
beräknat andelen vuxna i befolkningen som rappor-
terar att de har eller har haft en synlig fuktskada, 
synlig mögelväxt och/eller känt lukt av mögel i 
bostaden under de senaste 12 månaderna (figur 
16.5). Andelen svarande som rapporterar fukt och 
mögel har minskat signifikant sedan år 1999, både i 
Stockholms län och i resten av landet. Mellan åren 
2007 och 2015 ses dock en tendens till ökning igen, i 
synnerhet i Stockholms län. Enligt MHE 99 var 
andelen fall av fukt/mögel i Stockholms län lite högre 
än i resten i landet, men i den senaste undersökningen 
var denna andel jämförbar med övriga Sverige. 

Besvär av trafikbuller  
Trafikbuller är den miljöexponering som berör flest 
människor i Sverige. Några exempel på bullers effek-
ter på människors välbefinnande och hälsa är för-
sämrad talförståelse, allmän störning, sömnstör-

Figur 16.4. Besvär av inomhusmiljö
Andel (procent) i befolkningen som minst en gång per vecka 
under en tremånadersperiod känner sig besvärade av symptom 
som de anser beror på inomhusmiljön i hemmet, skolan eller 
arbetet, Stockholms län jämfört med övriga län och Sverige som 
helhet, 1999, 2007 och 2015.
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Figur 16.3. Besvär av bilavgaser eller vedeldningsrök 
hos personer med astma eller allergi
Andel (procent) i befolkningen med astma eller allergi som  
besväras av bilavgaser och/eller vedeldningsrök i eller i närheten 
av sin bostad minst en gång per vecka under en tremånaders-
period, Stockholms län jämfört med övriga län och Sverige som 
helhet, 1999, 2007 och 2015.
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ning, försämrad inlärning och prestation samt 
fysiologiska stressreaktioner (läs mer om buller i 
kapitel 5).

Indikatorn ”Besvär av trafikbuller” definieras 
som andelen vuxna i befolkningen som under de 
senaste tolv månaderna har känt sig antingen 
mycket eller väldigt mycket besvärade av trafikbuller 
(väg-, tåg- och flygtrafik sammantaget) (figur 16.6). 
Indikatorfrågor i MHE 99 var ställda på ett annor-
lunda sätt, vilket gör att data från 1999 inte går att 
jämföra med resultaten från 2007 och 2015. Andelen 
personer som besväras av trafikbuller är något lägre 
2015 jämfört med 2007, både i Stockholm och i res-
ten av landet. Andelen som besväras av trafikbuller 
är dock högre i Stockholms län (11 procent) än i  
Sverige som helhet (8,0 procent). 

Sömnstörda av trafikbuller
Ostörd sömn är viktigt för att människan ska fung-
era bra både fysiskt och mentalt. Buller nattetid kan 
försämra kroppens återhämtning, bland annat 

genom att man får svårare att somna, vaknar flera 
gånger under natten eller vaknar för tidigt. Även 
sömnkvaliteten kan påverkas på så sätt att de olika 
sömnstadierna, till exempel djup- och drömsömn, 
hackas upp och blir mer oregelbundna. Långvariga 
sömnstörningar kan öka risken för en rad allvarliga 
sjukdomar, däribland typ 2 diabetes och hjärt- och 
kärlsjukdom (läs mer i kapitel 5).

Från svaren i miljöhälsoenkäterna har man upp-
skattat andelen vuxna i Sverige som dagligen eller 
varje vecka året runt uppgivit att de har svårt att 
somna eller blir väckta av trafikbuller från väg-, tåg- 
och/eller flygtrafik (figur 16.7). Andelen av befolk-
ningen i Stockholms län som blir sömnstörda på 
grund av trafikbuller visar en uppgående trend från 
1999–2015 och är högre i Stockholms län (cirka 4 
procent) än i resten av Sverige (2,8 procent). 
Ökningen mellan 2007 och 2015 kan dock till viss 
del bero på att frågan har utökats med ett svarsalter-
nativ (från fyra till fem alternativ) och ska därför  
tolkas med försiktighet.

Figur 16.6. Besvär av trafikbuller
Andel (procent) i befolkningen som rapporterar att de är mycket 
eller väldigt mycket störda av trafikbuller (väg-, tåg- och flygtrafik 
sammantaget), Stockholms län jämfört med övriga län och  
Sverige som helhet, 2007 och 2015.
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Figur 16.5. Bostäder med fukt och mögel
Andel (procent) i befolkningen som rapporterar att de har eller 
har haft en synlig fuktskada, synlig mögeltillväxt och/eller känt 
lukt av mögel i bostaden under de senaste 12 månaderna,  
Stockholms län jämfört med övriga län och Sverige som helhet, 
1999, 2007 och 2015.
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Exponering för miljötobaksrök  
Miljötobaksrök är främst ett inomhusproblem. 
Röken består av tusentals olika ämnen som vid för-
bränning frisätts i form av gaser eller partiklar. Mer 
än 50 av dessa ämnen misstänks bidra till utveckling 
av cancer (läs mer om miljötobaksrök i kapitel 10). 

Indikatorn ”Exponering för miljötobaksrök”  
definieras som andelen vuxna i befolkningen som 
uppger att de dagligen utsätts för andras tobaksrök  
i hemmet, på arbetet och/eller på andra platser  
(figur 16.8). Andelen svarande som utsätts för miljö-
tobaksrök har minskat mellan 1999 och 2015, både i 
Stockholms län och i resten av Sverige. Andelen som 
utsätt för miljötobaksrök har över åren varit något 
högre i Stockholms län (cirka 13 procent 1999, cirka  
8 procent 2007 och cirka 3,5 procent 2015) än i res-
ten av Sverige (cirka 11 procent 1999, cirka 7 procent 
2007 och cirka 3 procent 2015), men skillnaderna 
jämfört med övriga landet visar en tendens till 
minskning.

Giftfri miljö
Nickelallergi
Nickelallergi orsakas av långvarig 
hudkontakt med föremål som avger 

nickel, exempelvis smycken, klockor, glasögon eller 
liknande, och är den vanligaste typen av kontakt-
allergi både hos barn och vuxna (läs mer om allergi i 
kapitel 12). 

Från svaren i MHE 1999, 2007 och 2015 har man 
uppskattat andelen vuxna i Sverige som uppger att 
de besväras av nickelallergi (figur 16.9). Eftersom 
andelen kvinnor som lider av nickelallergi är mycket 
högre än andelen män anges resultaten uppdelat på 
kön. Andelen kvinnor med nickelallergi i hela  
Sverige uppvisar en svagt men signifikant ökande 
trend (21 procent i MHE 99, 23 procent i MHE 07 
och 25 procent i MHE 15). Även i Stockholms län 
tycks andelen med nickelallergi öka, men trenden är 
inte statistiskt säkerställd. Det finns dock i genom-
snitt en större andel kvinnor som uppger sig att lida 

Figur 16.8. Exponering för miljötobaksrök
Andel (procent) i befolkningen som dagligen utsätts för andras 
tobaksrök i hemmet, på arbetet och/eller på andra platser, 
Stockholms län jämfört med övriga län och Sverige som helhet, 
1999, 2007 och 2015.
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Figur 16.7. Sömnstörda av trafikbuller
Andel (procent) i befolkningen som rapporterar att de dagligen 
eller varje vecka året runt är sömnstörda av trafikbuller (väg-,  
tåg- och flygtrafik sammantaget), Stockholms län jämfört med 
övriga län och Sverige som helhet, 2007 och 2015 (frågan 2015 
har utökats med ett svarsalternativ).
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av nickelallergi i Stockholm (cirka 24 procent 1999,  
cirka 25 procent 2007 och cirka 27 procent 2015) 
som rapporterar nickelallergi än i resten av landet 
(cirka 21 procent 1999, cirka 22 procent 2007 och 
cirka 24 procent 2015). För män ses inga signifikanta 
trender mot varken ökning eller minskning i före-
komsten av nickelallergi (siffran för män i Stockholms 
län år 1999 ska tolkas med försiktighet då den är 
baserad på få observationer).

Figur 16.9. Nickelallergi
Andel (procent) i befolkningen som uppger att de besväras av nickelallergi, Stockholms län jämfört med övriga län 
och Sverige som helhet, 1999, 2007 och 2015.
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VERKSAMHETER OCH AKTIVITETER som påverkar miljö 
och hälsa regleras ytterst av lagstiftning, till exempel 
miljöbalken och hälso- och sjukvårdslagen. Andra 
regelverk som utgör grund för riktlinjer och ställer 
krav på hänsyn till miljön och människors hälsa är 
miljömål, folkhälsomål, miljökvalitetsnormer, rikt-
värden, miljökonsekvensbeskrivningar och politiska 
målsättningar. 

Nedan följer exempel på aktörer som är betydel-
sefulla för hälsofrämjande insatser inom miljön i 
Stockholms län.

Lokala aktörer
Kommunerna inom Stockholms län ansvarar bland 
annat för stadsplanering och hållbar stadsutveck-
ling, underhåll av vägnätet och offentliga lokaler 
samt lokal tillsyn. Kommunernas politiska beslut 
och lokala bestämmelser påverkar därför männis-
kors miljö och hälsa på en mängd olika sätt.

Regionala aktörer
Stockholms läns landsting (SLL) ansvarar för hälso- 
och sjukvården, kollektivtrafiken, den långsiktiga 
planeringen för och tillväxten i regionen, samt 
bidrar till kulturen i länet. 
www.sll.se

Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) är 
en kunskapsorganisation som fungerar som miljö-
medicinskt samhällsstöd i Stockholmsregionen. 
CAMM samordnar aktiviteter och bidrar till forskning 

och utbildning inom miljö och hälsa samt till utveck-
lingen av det strategiska folkhälsoarbetet i länet. 
www.camm.sll.se

Länsstyrelsen samordnar miljöarbetet i länet, arbe-
tar med miljömål och miljöövervakning, vattenför-
valtning samt klimat- och energifrågor. Dessutom 
beslutar länsstyrelsen om tillstånd till och ansvarar 
för tillsyn av verksamheter som påverkar miljön. 
www.lansstyrelsen.se/Stockholm

STORSTHLM (f.d. Kommunförbundet Stockholms 
län, KSL) bevakar och tar tillvara kommunernas 
intressen och främjar samverkan mellan kommu-
nerna. En viktig uppgift är att förmedla kunskap om 
regionen och de speciella förutsättningar som råder i 
ett storstadsområde. 
www.storsthlm.se/

Östra Sveriges Luftvårdsförbund är en ideell fören-
ing som på kommunernas uppdrag övervakar,  
analyserar och beskriver luftkvaliteten i fyra län  
i östra Sverige, från Gävleborgs län i norr till  
Sörmlands län i söder. 
www.oslvf.se

Nationella aktörer
Regeringen har det övergripande ansvaret för miljö- 
och hälsofrågor samt frågor som gäller hållbar 
utveckling. 
www.regeringen.se

Viktiga aktörer 
inom miljö och hälsa
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Institutet för miljömedicin (IMM) är en forsknings- 
och utbildningsinstitution vid Karolinska Institutet 
samt ett nationellt expertorgan inom miljömedicin. 
IMM agerar för att på vetenskaplig grund skydda 
befolkningen från skadliga miljöfaktorer och främja 
en god folkhälsa. 
www.ki.se/imm

Socialstyrelsen har det övergripande ansvaret för 
hälso- och sjukvård och hälsoskydd. De ansvarar 
även för hälsofrågor i arbetet med de nationella  
miljömålen. 
www.socialstyrelsen.se

Naturvårdsverket är en central myndighet inom 
miljöområdet och har bland annat överblick över 
den rådande miljösituationen och över miljöarbetet i 
Sverige. Naturvårdsverket har också till uppgift att 
samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sve-
riges miljömål där många myndigheter samverkar. 
www.naturvardsverket.se

Kemikalieinspektionen är en central tillsynsmyn-
dighet som har ansvar för kemikaliekontroller och 
miljömålet Giftfri miljö. 
www.kemi.se

Folkhälsomyndigheten är ett nationellt kunskaps-
centrum för folkhälsa som följer upp den nationella 
folkhälsopolitiken och utövar tillsyn. 
www.folkhalsomyndigheten.se

Boverket är den myndighet som ansvarar för sam-
hällsplaneringsfrågor och boendemiljö. 
www.boverket.se

Livsmedelsverket samordnar arbete för säkra livs-
medel, inkluderat dricksvatten, och har ett särskilt 
ansvar för miljömålsarbete inom livsmedelssektorn. 
www.livsmedelsverket.se

Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar 
inom områdena strålskydd och kärnkraftsäkerhet 

och arbetar pådrivande och förebyggande för att 
skydda människor och miljö från oönskade effekter 
av strålning. 
www.stralsakerhetsmyndigheten.se

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god till-
gänglighet, hög kvalitet och säkra och miljövänliga 
transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg-
trafik. Transportstyrelsen tar fram regler, jobbar 
med tillstånd och följer upp interventioner. 
www.transportstyrelsen.se

Trafikverket ansvarar för långvarig planering,  
byggande, drift och underhåll av transportsystemet 
för väg- och järnvägstrafik samt sjö- och luftfart.  
www.trafikverket.se

Sveriges geologiska undersökningar (SGU) är en 
central myndighet för geologi- och mineralfrågor. 
SGU undersöker, dokumenterar och informerar om 
berggrund, jordarter och grundvatten i Sverige. 
www.sgu.se

Internationella aktörer
EU bedriver tillsammans med medlemsländerna 
arbete för en bättre miljö och folkhälsa. 
www.ec.europa.eu  

Världshälsoorganisationen (WHO) är FN:s organ  
för hälsofrågor. WHO:s mål är att uppnå bästa  
möjliga hälsa hos alla människor. De fyra huvud-
strategierna är att bekämpa fattigdom, utveckla 
hälso- och sjukvårdssystem, påverka de viktiga fak-
torerna bakom ohälsa samt att lyfta fram betydelsen 
av hälsa i utvecklingspolitiken. WHO tar också fram 
internationella riktlinjer som syftar till att skydda 
människors hälsa. 
www.who.int



Miljöhälsorapport
Stockholms län

2017

Miljön vi lever i påverkar vår hälsa på många olika sätt. Det kan till exempel  
handla om luften vi andas, kemikalier och föroreningar i vår mat och vår  
omgivning, buller och hur vårt klimat förändras. Miljöhälsorapport Stockholms 
län 2017 beskriver olika miljöfaktorers betydelse för hälsan och livskvaliteten hos 
befolkningen i länet. Innehållet bygger på en omfattande miljöhälsoenkät som 
besvarats av 14 500 personer. I rapporten beskrivs både nuläge och förändringar 
över tid och också skillnader mellan olika grupper baserat på till exempel ålder, 
socioekonomi och geografi. Dessutom ges exempel på möjliga åtgärder som kan 
förbättra regionens miljö ur ett hälsoperspektiv och förebygga framtida risker.

Är du beslutsfattare eller handläggare inom stadsplanering, miljö- och hälso-
skydd eller hälso- och sjukvård? Eller jobbar du på något annat sätt med frågor 
kring miljö och hälsa? Då innehåller den här rapporten viktig kunskap för ditt 
fortsatta arbete. 

Miljöhälsorapport Stockholms län 2017 har tagits fram och publicerats av miljö-
medicinska enheten vid centrum för arbets- och miljömedicin, som är en del av 
Stockholms läns landsting. Centrum för arbets- och miljömedicin är en kunskaps-
organisation som arbetar för god hälsa, hälsosam miljö och goda arbetsförhål-
landen i Stockholms län.

Rapporten kan beställas och laddas ned som PDF på camm.sll.se/miljohalsorapport2017.

WEBBVERKTYGET MILJÖHÄLSA ONLINE

Miljöhälsa online är ett webbaserat komplement till Miljöhälsorapporten.  
Där hittar du uppdaterad information och har också möjlighet att se hur  
de olika miljöfaktorerna är fördelade över länet genom en interaktiv  
kartfunktion. Gå in på camm.sll.se/miljohalsaonline




