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Sammanfattning 
 
Denna enkätstudie utgör en del i Naturvårdsverkets hälsorelaterade miljöövervakning, och 
syftar till att beskriva hur människor upplever sin omgivningsmiljö med avseende på främst 
luftkvalitet.  
 
Enkäten bestod av 22 frågor främst rörande upplevelsen av olika miljöfaktorer i närheten av 
bostaden. Urvalet av deltagare gjordes slumpmässigt bland befolkningen (16-70 år) i de 
centrala delarna av tre svenska städer (Umeå, Göteborg och Uppsala). Halten av luft-
föroreningar indikerad med avgasmarkören kvävedioxid (NO2) beräknades som vinter-
halvårsmedelhalter för varje stad med detaljerade meteorologiska spridningsmodeller. Med 
hjälp av koordinaterna för den fastighet på vilken respektive deltagare var skriven, kunde 
varje deltagare tillskrivas en beräknad vinterhalvårsmedelhalt. 
 
Ungefär 20 % av nära 2800 deltagare skattade störningen av avgaser från vägtrafik till mer än 
4 på en 11-gradig skala, medan störningen på grund av vedeldning på dessa orter var betydligt 
mindre omfattande. Analysen av den modellerade luftföroreningshalten och andelen mycket 
störda av avgaser från vägtrafik, visade på ett statistiskt säkerställt samband där oddset att 
skatta sig mycket störd ökade med cirka 14 % per µg/m3 ökning av vinterhalvårsmedelhalten 
av NO2. Motsvarande analys av frågan om hur ofta deltagarna upplevde luften som irriterande 
resulterade i ett säkerställt samband med en ökning av oddset med 9 % per µg/m3 ökning av 
NO2-halten. 
 
Resultaten från enkäten visade också att låg temperatur och drag var de inomhusfaktorer som 
störst andel av deltagarna angav som besvärande, medan vägtrafik och grannar var de 
bullerkällor som upplevdes som mest störande. 
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Bakgrund 
 
Den nationella miljöövervakningen är en del i Naturvårdsverkets verksamhet och syftar till att 
studera och dokumentera förändringar i miljön samt följa upp miljöskyddsåtgärder och 
utvärdera de nationella miljömålen (www.naturvardsverket.se). Miljöövervakningen är 
uppdelad i olika programområden där den hälsorelaterade övervakningen är ett av totalt 10 
olika områden. Den hälsorelaterade miljöövervakningen syftar till att beskriva och uppskatta 
människors exponering för miljöfarliga ämnen i omgivningsmiljön samt koppla samman 
exponering och eventuella hälsoproblem. 
 
Att luftföroreningar har effekter på hälsan är idag klart fastslaget genom både epidemiologisk 
och experimentell forskning. En översikt av litteraturen visar att transportrelaterade 
luftföroreningar kan tillskrivas delar av de besvär och den sjuklighet som manifesterad som 
allergisk sjukdom och symptom, lungsjukdom, hjärt-kärlsjukdom, cancer mm, men påverkar 
även mer definitiva effekter som total mortalitet och död i specifika diagnoser (hjärt- och 
kärlsjukdom, lungsjukdom) (1). När det gäller effekter på luftvägarna så har flera studier visat 
på samband mellan prevalensen av luftvägsbesvär och exponering för fordonsavgaser (2,3).  
 
Utöver de ”hårda utfallen” såsom död och sjuklighet, finns även studier av mer subjektiva 
mått på hälsobesvär såsom sambanden mellan avgasexponering och självrapporterad 
besvärsupplevelse (4, 5). Upplevda besvär och irritativa symptom studeras framförallt via 
enkäter, och är trots sin lindriga karaktär högst intressanta att studera i och med att de berör en 
stor del av befolkningen. 1994 genomfördes en enkätstudie inom ramen för den hälso-
relaterade miljöövervakningen i syfte att ”skatta förekomsten av astma och andra 
luftvägsproblem hos vuxna i områden med olika luftföroreningssituation runt om i Sverige” 
(6). Denna studie är till viss del en uppföljning av studien 1994, dock begränsad till endast tre 
städer men med ett större deltagarantal från varje stad.   
 

Syfte 
Syftet med denna enkätstudie är att studera hur ett slumpmässigt urval av deltagare från tre 
olika orter i Sverige (Göteborg, Umeå, Uppsala) upplever sin omgivningsmiljö med avseende 
på främst luftkvalitet. Vidare skall resultaten ligga till grund för en analys av sambandet 
mellan självrapporterad besvärsupplevelse av fordonsavgaser och den modellerade vinter-
halvårshalten av NO2 vid bostaden. Enkätstudien är en uppföljning av en liknande enkät som 
genomfördes 1994/1995 och en del av den nationella miljöövervakningen. Enkäten berör även 
bullerstörning och inomhusmiljö. 
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Metod 

Befolkningsurval och enkät 
Ett urval av 1500 personer i åldrarna 16-70 år slumpades fram för varje stad med hjälp av 
kommunens innevånarregister (KIR). Inom varje stad begränsades urvalet till ett antal 
postnummerområden vilka initialt valdes ut för att representera de mer centrala delar av 
staden. För att urvalet i alla städer skulle ge tillräckligt stor andel deltagare med förväntat hög 
exponering, valdes 600 av deltagarna inom varje stad ur postnummerområden vilka låg 
centralt och som baserat på tidigare spridningsberäkningar förväntades vara högt exponerade. 
Det slumpmässiga urvalet gjordes av respektive kommun, vilka samtidigt som de slumpade 
fram deltagare även kopplade varje deltagares adress till fastighetens geografiska koordinat.    
 
Enkäten omfattade totalt 22 frågor vilka bygger på de centrala frågorna från enkätstudien 
1994 samt för jämförbarhet även på vissa nyckelfrågor från den nationella miljö-hälsoenkäten 
(NMHE) samt från ECRHS (European Community Respiratory Health Survey) luftvägsenkät 
(se bilaga 1). Eftersom studien kan betraktas som kvantitativ med syftet att studera före-
komsten av besvär och symptom relaterat till framförallt fordonsavgaser, bygger frågorna i 
enkäten på fasta svarsalternativ, med undantag för den sista frågan. Detta möjliggör 
jämförelser mellan orterna men även med tidigare liknande enkätstudier då resultaten på 
frågorna presenteras som procentuella andelar. 
 
Enkäten skickades ut samtidigt till samtliga deltagare under november 2004. För att få så 
många som möjligt att besvara enkäten skickades ett påminnelsekort ut efter ca 2 veckor, efter 
ytterligare en tid sändes dessutom en till enkät till de som ännu inte svarat. 

Befolkningsexponering 
För att beskriva varje deltagares exponering för fordonsavgaser användes meteorologiska 
spridningsmodeller för att beräkna vinterhalvårsmedelhalten vid varje deltagares bostad. 
Spridningsberäkningarna gjordes i 50*50 meters rutor över de centrala delarna av respektive 
stad (50*60 i Göteborg). Beräkningarna för Göteborg gjordes av Miljöförvaltningen i 
Göteborg, i Uppsala av Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund/SLB (Stockholm Luft 
och Buller) samt i Umeå av Svenska miljöinstitutet IVL AB. Beräkningarna för Uppsala och 
Umeå byggde på ett meteorologiskt normalår baserat på 10 års meteorologiska data, medan 
för de utförda i Göteborg användes meteorologi från år 2000. I tabellen nedan ges en kort 
sammanfattning av modellberäkningarna för respektive stad. 
 

Stad Förorening Modell Meteorologi Emissionsfaktorer 
Uppsala NO2/NOx 

Årsmedelvärden 
Airviro Normalår 

(10 års data) 
2003 

Göteborg NO2 
Vinterhalvårsmedelvärden 

Enviman År 2000 2000 

Umeå NO2 
Årsmedelvärden 

TAPM Normalår 
(10 års data) 

2000 

 
Beräkningarna för Umeå och Uppsala levererades som årsmedelvärden av NO2, men räknades 
om till vinterhalvårsmedelvärden baserat på tidigare mätningar från respektive ort. 
Omräkningsfaktorn i Umeå var 1.35 och i Uppsala 1.12, vilka multiplicerades med de 
modellerade årsmedelhalterna för att få vinterhalvårsmedelvärden. 
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Varje deltagares adress koordinatsattes i samband med det slumpmässiga urvalet genom att 
adressen matchades mot kommunernas fastighetsregister. Den geografiska punkten som 
representerar varje deltagare är således mittpunkten på den fastighet till vilken deltagaren är 
skriven. De geografiska koordinaterna lades sedan samman med spridningsberäkningarna för 
respektive stad, vilket resulterade i att varje deltagare fick en modellerad halt tillskriven 
fastighetens mittkoordinat. 
 

Databearbetning 
De ifyllda enkäterna lästes in optiskt av datacentralen UMDAC vid Umeå universitet. 
All statistisk bearbetning gjordes i programmet SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences), enklare bearbetning gjordes även i excel. Procenttal från enkäten presenteras som 
valida procentandelar, dvs andelen av de som besvarat frågan vilka givit ett visst svar.  
 
Multipel logistisk regression användes för att studera sambanden mellan modellerade NO2- 
halter och besvär. Analyserna fokuserade på frågorna om störning av avgaser från vägtrafik 
och hur ofta upplevs luften som irriterande, vilka dikotomiserades inför analyserna. Relativ 
risk beskrivs med oddskvoter (eng. odds ratio; OR) dvs hur oddset förändras med ändrad 
exponering. Oddset är antal med besvär/antal utan besvär. Gruppindelningen gjordes med 
utgångspunkt från tidigare liknande studier (4,5). I samtliga analyser togs hänsyn till kön, 
ålder, rökning, stad samt huruvida man hade läkardiagnostiserad astma. Medelvärdesjäm-
förelser gjordes med Student´s t-test.  
 
Utifrån resultaten från regressionsanalysen beräknades även sannolikheten för att vara 
besvärad vid en specifik NO2-halt. Eftersom sambanden skall gälla generellt så bygger de 
gemensamma beräkningarna på de ingående variablernas fördelning i hela materialet. Ålder 
sattes således till medelåldern för samtliga deltagare, koefficienten för astma multiplicerades 
med andelen astmatiker, koefficienten för rökning multiplicerades med andelen rökare osv. 
Samtliga variabler och dess fördelningar sattes sedan in i den logistiska modellen från vilken 
logit(p) kunde skattas för det aktuella haltintervallet av NO2. Sannolikheten för ett utfall vid 
en viss halt kan sedan beräknas som P(x)=1/(1+e(-z)), där z symboliserar logit(p). Sambanden 
beskrevs för hela materialet och gjordes separat för var och en av de två frågorna.  



 

 7 

Resultat 
 
Nedan presenteras resultaten från de frågor i enkäten som antas vara intressanta för den 
nationella miljöövervakningen. Byggnadstekniska frågor som typ av ventilation redovisas inte 
i denna rapport. Uppsala och Göteborg ingick även i 1994 års enkät vilket gör att vissa frågor 
kan jämföras med avseende på svarsfördelning. Eftersom Umeå inte ingick i enkäten 1994 
återges inte siffror från 1994 års enkät med i tabeller och figurer utan diskuteras endast i 
texten. 

Antal svar och svarsfrekvens 
Av 4500 utskickade enkäter returnerades 2766 i sådant skick att de kunde inkluderas i 
sammanställning och analys. Den geografiska fördelningen av deltagare inom varje stad 
redovisas i bilaga 2. Svarsfrekvenserna redovisas i tabell 1. Sett över hela materialet blev 
svarsfrekvensen 62% vilket kan jämföras med studien 1994 där svarsfrekvensen var 81%. 
Andelen besvarade enkäter var högst i Umeå med 67% och lägst i Göteborg med 56%. 
Svarsfrekvensen är korrigerad för de totalt 56 enkäter vilka returnerades på grund av ändrad 
adress eller liknande.  
 
Tabell 1. Målpopulation, antal utvalda, reducerat urval, antal svar och svarsfrekvens. 
 Urval Reducerat  

Urval 
Bearbetnings-  

bara svar 
Svars- 

frekvens 
(%) 

     
Totalt 4500 4444 2766 62 
     
Umeå 1500 1480 989 67 
Göteborg 1500 1474 819 56 
Uppsala 1500 1490 958 64 
 
Fördelningen mellan könen var inte helt jämn med en viss övervikt av svar från kvinnor i det 
totala materialet (54% kvinnor), vilket även var fallet i studien 1994 (53%). Fördelningen var 
nästan samma i Umeå (55%) och Uppsala (57%) medan fördelningen mellan män och 
kvinnor i Göteborg var i stort sett jämn.  Medelåldern sett över hela materialet var 42 år bland 
männen och 41 år bland kvinnorna. Högst medelålder hade deltagande män och kvinnor i 
Umeå (44 resp 43 år) medan medelåldern var något lägre i Göteborg och Uppsala (41 resp 39 
år). 
 

Besvär och olägenheter  
I enkäten ställdes frågor om deltagarna under de senaste tre månaderna känt sig besvärade av 
olika faktorer relaterade till inomhusmiljön. Resultaten redovisas i figur 1 som andelen av 
dem som besvarat frågan både för hela materialet och separat för respektive stad.  
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Figur 1. Andelen som de senaste tre månaderna känt sig besvärade av olika inomhusfaktorer. 
Figuren visar andelen av de som besvarat frågan för hela materialet samt separat för 
respektive stad. 
 
Ur figuren framgår att låg temperatur och drag i bostaden är de av alternativen som orsakar 
mest obehag, medan för hög temperatur och andras tobaksrök uppfattas som mindre problem. 
Torr luft och damm upplevs besvärande hos i ca 10% av deltagarna, där damm ser ut att vara 
ett något större problem bland deltagarna i Göteborg och Uppsala jämfört med deltagarna i 
Umeå. Kvinnor tenderar att i varierande utsträckning rapportera sig mer besvärade av 
ovanstående faktorer än män. Dubbelt så stor andel av kvinnorna (20%) anger exempelvis att 
de minst en gång i veckan känner sig besvärade av drag jämfört med männen (10%). 
 
Vidare i enkäten fick deltagarna på en skala från 1-11 skatta hur störande de har upplevt ett 
antal faktorer i eller utanför sin bostad den senaste månaden. De efterfrågade miljöfaktorerna 
var ljud/buller från grannar, flygbuller, industribuller, buller från vägtrafik, buller från 
järnvägstrafik, vibrationer från vägtrafik, vibrationer från järnvägstrafik, föroreningar från 
vedeldning samt avgaser från vägtrafik. I tabell 2 redovisas antalet deltagare som skattat sin 
störning för ovanstående miljöfaktorer samt medianen av skattningarna. 
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Tabell 2. Antalet deltagare som på en skala från 1-11 skattat sin störning för ett antal 
miljöfaktorer samt medianen av skattningarna för varje enskild faktor. 
 N Median Max-min 
Buller    
Grannar 2718 2 1-11 
Flyg 2708 1 1-11 
Industri 2696 1 1-11 
Vägtrafik 2720 3 1-11 
Järnvägstrafik 2695 1 1-11 
    
Vibrationer    
Järnvägstrafik 2707 1 1-11 
Vägtrafik 2700 1 1-11 
    
Föroreningar    
Vedeldning 2693 1 1-11 
Fordonstrafik 2713 2 1-11 
 
Ur tabell 2 är det tydligt att föroreningar från fordonstrafiken tillsammans med buller från 
grannar och vägtrafik är de faktorer som deltagarna uppfattar som mest störande. Median 
skattningen av störning av buller från vägtrafik var 3 vilket kan jämföras med buller från 
industri och flyg där medianen var 1 dvs den lägsta graden av störning. Figur 2 visar hur 
andelen svar fördelar sig längs störningsskalan med avseende på olika bullerkällor.  
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Figur 2. Graden av upplevd störning av olika bullerkällor på en skala från 1-11. Figuren 
baseras på samtliga deltagare. 
 
Grannar och vägtrafik är de bullerkällor som upplevs som mest störande medan flyg-, 
industri- och järnvägsbuller upplevs som mindre störande. Skillnaden mellan städerna vad 
gäller störning av buller från grannar är marginell, medan buller från vägtrafik upplevs något 
mer störande i Göteborg jämfört med i Umeå och Uppsala, figur 3 och 4. Andelen kvinnor 
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som upplever vägtrafikbuller som mycket störande (9-11 på skalan) var 9.4% medan samma 
siffra för männen var 4.1%. Vad gäller buller från grannar var skillnaden mellan könen 
mindre påtaglig. 
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Figur 3 och 4. Störningsgrad av buller från grannar respektive vägtrafik. Fördelningen 
redovisas separat för varje stad. 
 
Vibrationer från vägtrafik upplevs något mer störande än vibrationer från järnvägstrafik, dock 
skattar mindre än 10% av deltagarna störningen av vibrationer som mer än tre på 
störningsskalan, figur 5. Ur figur 6 framgår inte helt oväntat att vägtrafikens luftföroreningar 
på dessa platser är ett större problem än föroreningar från vedeldning. Mer än 10% av 
deltagarna skattar störningen av föroreningar från vägtrafik som mellan 4 och 5 på den elva 
gradiga skalan, medan ca 85% av deltagarna skattar störningen från vedeldning mellan ett och 
två.   
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Figur 5 och 6. Störningsgrad av vibrationer från väg- och järnvägstrafik samt avgaser från 
vägtrafik och vedeldning. Redovisas för samtliga deltagare. 
 
Avgaser från vägtrafiken är i frånsett buller från grannar det som deltagarna upplever som 
mest störande. I figur 7 visas den kumulativa fördelningen av störningsskattningen för 
avgaser från vägtrafik för respektive stad. Ur figuren är det tydligt att deltagarna i Göteborg 
upplever avgaser från vägtrafik som något mer störande jämfört med deltagarna från Umeå 
och Uppsala. I Göteborg skattar ca 20% av deltagarna störningen till 1, dvs den lägsta graden 
av störning, medan i Uppsala och Umeå är andelen ca 40%. Ungefär 10% av kvinnorna 
rapporterar att de upplever sig mycket störda (9-11 på störningsskalan) av fordonsavgaser 
medan männen rapportera detta något mindre frekvent, 5.7%. Sett över hela materialet 
rapporterar även en något större andel astmatiker sig mycket störda av avgaser (11.3%) 
jämfört med ickeastmatiker (7.7%). 
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Avgaser från vägtrafik som störande, kummulativ fördelning av 
andelen svar per enhet på störningsskalan.
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Figur 7. Kumulativ fördelning av hur deltagare skattat störning av avgaser från vägtrafik på 
en skala 1 (lägst) till 11 (högst).  
 
På frågan om hur ofta deltagarna vintertid upplever luften i sitt bostadsområde som irriterande 
svarar nästan 5% av deltagarna att de dagligen eller nästan dagligen upplever luften som 
irriterande och ca 80% att de sällan eller aldrig upplever luften som irriterande (figur 8). 
Bland astmatikerna var det ca 6% som uppgav sig uppleva luften som dagligen eller nästan 
dagligen irriterande medan samma andel bland icke astmatiker var ca 4%. Totalt sett upplever 
en något större andel av deltagarna luften som dagligen eller nästan dagligen sotig eller 
smutsig jämfört med irriterande (figur 9). Ur figurerna 8 och 9 framgår att deltagarna i 
Göteborg tenderar att uppleva luften som något mer besvärande jämfört med deltagarna i 
Umeå och Uppsala. Sett som andelen vilka anger att de upplever luften som irriterande är 
skillnaden mellan män och kvinnor marginell, medan skillnaden är något större vad gäller 
upplevelsen av luften som sotig/smutsig (7 resp 10%).   
 
 

Luften som irriterande

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Dagligen eller nästan
dagligen

Ibland eller periodvis Sällan eller aldrig

A
nd

el
en

 a
v 

de
 s

om
 b

es
va

ra
de

 fr
åg

an
 (%

)

Totalt
Umeå
Göteborg
Uppsala

Luften som sotig/smutsig

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Dagligen eller nästan
dagligen

Ibland eller periodvis Sällan eller aldrig

A
nd

el
en

 a
v 

de
 s

om
 b

es
va

ra
de

 fr
åg

an
 (%

)

Totalt
Umeå
Göteborg
Uppsala

 
Figur 8 och 9. Andelen deltagare av de som besvarat frågorna som upplever luften som 
irriterande eller sotig/smutsig. 
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I figur 10 redovisas andelen totalt samt på respektive ort som spenderar mer än 10 timmar en 
normal vardag utanför hemmet samt mer än 4 timmar i trafiken. Sett över samtliga deltagare 
som besvarat frågorna så tillbringar 15% mer än 10 timmar utanför hemmet och ca 3% mer än 
4 timmar i trafiken. Göteborg har störst andel deltagarna med mycket tid i trafiken och tid 
utanför hemmet medan Umeå ligger lägst av de studerade städerna. Skillnaden mellan Umeå 
och Uppsala är marginell när det gäller andelen deltagare med mer än 4 timmar i trafiken 
medan andelen med mer än 10 timmar utanför hemmet är större i Uppsala.    
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Figur 10. Andelen deltagare (%) av de som besvarat frågorna som uppger att de spenderar 
mer än 10 timmar utanför hemmet och mer än 4 timmar i trafiken en normal vardag. 
 
I enkäten fanns frågor om deltagarnas allmänna hälsotillstånd samt frågor om mer specifika 
besvär, framförallt rörande luftvägarna. Andelen deltagare som uppgav sig ha diagnostiserad 
astma var högst i Umeå (12.3%) medan andelen i Göteborg och Uppsala var något lägre och i 
stort sett lika (ca 8%). Andelen astmatiska besvär de senaste 12 månaderna var mer jämt 
fördelat mellan orterna, liksom förekomsten av hösnuva och allergi. Majoriteten av samtliga 
deltagare som besvarade frågan om hur de upplever sitt hälsotillstånd svarade bra, medan 
endast ca 1% svarade att det var dåligt. Skillnaderna mellan män och kvinnor var små.   
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Tabell 3. Prevalensen av luftvägsproblem, medicinering samt rapporterat hälsotillstånd. 
Resultaten redovisas separat för respektive stad.  
 Umeå (%) Göteborg (%) Uppsala (%) 
Diagnostiserad astma 12.3 7.9 8.0 
Använder medicin mot astma 10.0 7.4 8.2 
Har de senaste 12 månaderna haft astma besvär1 11.8 12.9 11.3 
Hösnuva eller allergi 21.1 23.0 25.0 
    
Hur är ditt hälsotillstånd    

Bra 62.5 64.6 67.2 
Ganska bra 32.8 28.0 28.8 
Ganska dåligt 3.6 5.9 2.8 
Dåligt 1.1 1.5 1.2 

1
Periodvisa eller anfallsvisa andningsbesvär eller andfåddhet    

 
Andelen rökare var högst i Göteborg där 12% av de svarande angav att de rökte dagligen 
medan samma siffra i Umeå och Uppsala var 8%. Sett över hela materialet angav 10% av 
kvinnorna och 8% av männen att de var rökare.  
 
Tabell 4. Fördelningen av andelen svar på frågan om rökvanor. Resultaten redovisas separat 
för respektive stad. 
 Umeå (%) Göteborg (%) Uppsala (%) 
Icke rökare 78 67.7 74.1 
Röker inte men har varit rökare 5.3 6.9 6.4 
Röker men inte dagligen 9.2 13.2 11.5 
Röker dagligen 7.6 12.2 8 
 

Exponering 
För att beskriva exponering användes modellerade vinterhalvårsmedelhalter för respektive 
stad. Fördelningen av halter inom städerna redovisas i figur 11. Av figuren framgår att 
fördelningen och nivåerna av halter är relativt lika i Umeå och Uppsala medan Göteborg 
ligger högre. Figuren visar också att haltintervallet var störst i Göteborg (9-55 µg/m3) medan 
det var betydligt snävare i Umeå (11-25 µg/m3). I och med att olika meteorologiska 
spridningsmodeller fick användas för de tre olika städerna har haltjämförelser mellan städerna 
mindre intresse än samband mellan halterna inom respektive stad.    
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Figur 11. Fördelningen av modellerade vinterhalvårsmedelhalter av NO2 inom respektive stad 
i haltintervall om 5 µg/m3. Figuren visar antalet deltagare inom respektive haltintervall. 
 
I enkäten efterfrågades även hur ofta under de senaste två veckorna som det passerade bilar 
respektive lastbilar utanför deltagarnas köksfönster, vilket kan ses som ett alternativt mått på 
avgasexponering. I tabell 5 finns medelhalterna av NO2 beräknat för samtliga deltagare utifrån 
hur de besvarat frågorna om fordonstrafik utanför bostaden. Ur tabellen framgår att de som 
rapporterat att det hela tiden eller ofta passerar fordon utanför bostaden även har signifikant 
högre modellerade vinterhalvårsmedelhalter av NO2 utanför sin bostad jämfört med de som 
svarat sällan eller aldrig. 
 
Tabell 5. Medelhalten av NO2 för de som svarat att det hela tiden/ofta eller sällan/aldrig 
passerar bilar eller lastbilar utanför köksfönstret.  
Hur ofta har personbilar  
passerat utanför köksfönstret 

NO2 
(µg/m3) 

P-värde1 

   
Hela tiden/Ofta 21.0 
Sällan/Aldrig 19.9 <0.00 

   
Hur ofta har tung trafik  
passerat utanför köksfönstret 

  

   
Hela tiden/Ofta 22.5 
Sällan/Aldrig 19.8 <0.00 

   
1 Student´s t-test   
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Sambandsanalyser 

Störd av avgaser från vägtrafik 
I frågan om upplevd störning från vägtrafik ombads deltagarna skatta graden av störning på 
en skala från 1-11. Inför analysen av sambandet mellan NO2 och upplevd störning av avgaser 
delades svaren upp i två kategorier baserat på besvärsskalan, som mycket störd klassades den 
som valt värdena 9-11 på skattningsskalan. Sett över hela materialet klassades där med 8% av 
deltagarna som mycket störda. I figur 12 visas resultaten från analysen av sambandet mellan 
andelen som upplever sig störda av avgaser från trafik och den modellerade NO2-halten vid 
bostaden. I figuren presenteras oddskvoten beräknad för samtliga deltagare samt separat för 
respektive stad. Oddsskvoten (odds-ratio, OR) anger den relativa ökningen av oddset att vara 
mycket störd av fordonsavgaser för varje enhetsökning av NO2-halten, dvs varje µg/m3 
ökning.    
 

Oddskvoten (ökningen av oddset) att uppleva avgaser som mycket störande (9 eller högre på skalan) per 1 
µg/m3 ökning av NO2-halten. Resultaten presenteras för varje stad samt sammanvägt.
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Figur 12. Sambandet mellan att uppleva avgaser som mycket störande och den modellerade 
NO2-halten vid bostaden, presenterat som ändringen av oddskvoter vid 1 µg/m3 haltökning 
med 95%-iga konfidensintervall. Figuren visar resultaten från analyser med samtliga 
deltagare samt separat för respektive stad. 
  
Ur figuren framgår att ökningen av oddset med halten NO2

 vid bostaden var något högre i 
Uppsala (OR= 1.28) jämfört med den totala skattningen (OR=1.14), medan den i Göteborg 
(OR=1.12) var något lägre. Dock skiljer sig ingen av städerna signifikant från den totala 
skattningen. En separat analys gjordes även för ökningen bland astmatiker baserat på samtliga 
orter, dock utan signifikant samband (OR=1.06, p=0.20).   
 
Sambanden kan även beskrivas som sannolikheten att uppleva avgaser från trafik som mycket 
störande vid olika halter av NO2 om man tar hänsyn till andra faktorer. Figur 13 visar hur 
sannolikheten att ange sig mycket störd, beskriven som procentuell andel, förändras med 
NO2-halten baserat på analysen av samtliga deltagare. Exempelvis kan man med hjälp av 
figuren uppskatta andelen mycket störda av fordonsavgaser till ca 20% vid en vinterhalvårs-
medelhalt av NO2 på ca 32 µg/m3. Sambanden skattades även separat för kvinnor och män, 
där kvinnorna uppvisade ett något starkare samband jämfört med männen. 
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Figur 13. Andelen mycket störda av avgaser från trafik i relation till den modellerade 
vinterhalvårsmedelhalten av NO2 när man korrigerat för andra faktorer. Figuren baseras på 
samtliga deltagare, och visar även det 95%-iga konfidensintervallet (95% KI). 
 

Luften som irriterande vintertid 
På frågan om hur ofta deltagarna vintertid upplever luften i bostadsområdet som irriterande 
fanns tre svarsalternativ, dagligen eller nästan dagligen, ibland eller periodvis och sällan 
eller aldrig. I analysen aggregerades alternativen ibland eller aldrig samt sällan eller aldrig 
till en referenskategori mot vilken kategorin dagligen eller nästan dagligen jämfördes. I figur 
14 presenteras oddskvoten, dvs förändringen av oddset, att uppleva luften som irriterande per 
1 µg/m3 förändring av NO2-halten. Beräkningen som baserades på hela materialet gav en 
oddskvot på 1.09 vilket innebär att oddset att deltagare uppger sig uppleva utomhusluften som 
dagligen eller nästan dagligen irriterande ökar med ca 9% per 1 µg/m3 ökning av NO2-halten. 
En jämförelse mellan städerna visar att ökningen är starkast i Uppsala (OR= 1.14) medan 
Göteborg uppvisar den lägsta oddskvoten (OR=1.08). I Umeå var oddskvoten nära den som 
skattades för hela materialet. Den separata analysen av sambandet bland astmatiker baserat på 
hela materialet gav en ökning av oddset per haltökning identiskt med den för det totala 
materialet (OR=1.09, p=0.01).  
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Oddskvoten (ökningen av oddset) att dagligen eller nästan dagligen uppleva luften som irriterande vid 1 
µg/m3 ökning av NO2 halten. Resultaten presenteras för varje stad samt sammanvägt.
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Figur 14. Andelen som dagligen eller nästan dagligen upplever luften som irriterande i 
relation till den modellerade vinterhalvårsmedelhalten av NO2 när man korrigerat för andra 
faktorer. Figuren visar resultaten separat för respektive stad samt baserat på samtliga 
deltagare, och visar även det 95%-iga konfidensintervallet (95% KI). 
 
I figur 15 visas andelen som dagligen eller nästan dagligen upplever luften som irriterade vid 
olika vinterhalvårsmedelhalter av NO2, baserat på den gemensamma analysen med samtliga 
deltagare. Vid 10 µg/m3 är andelen 1.5%, vid 20 µg/m3 3.2% och vid 50 µg/m3 hela 29.1%.  
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Figur 15. Andelen som dagligen eller nästan dagligen upplever utomhusluften som irriterande 
i relation till den modellerade vinterhalvårsmedelhalten av NO2 när man korrigerat för andra 
faktorer. Figuren baseras på samtliga deltagare, och visar även det 95%-iga 
konfidensintervallet (95% KI). 
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Diskussion 

Befolkningsurval och svarsfrekvens 
Urvalet av inbjudna deltagare begränsades till de mer centrala delarna av städerna för att 
säkerställa tillräcklig bredd på exponeringen samt möjliggöra modellering av 
luftföroreningshalter. I viss mån begränsar detta resultaten till att framförallt gälla i 
tätbebyggda områden. Dock bidrar det faktum att studien inkluderade en större och två något 
mindre städer med helt skilda geografiska lägen att göra resultaten mer allmängiltiga.  
 
Svarsfrekvensen sett över hela materialet blev 62%, med högst andel svarande i Umeå och 
lägst i Göteborg. I motsvarande studie 1994 var svarsfrekvensen i Göteborg 78% och i 
Uppsala 83% vilket gör att svarsfrekvensen i denna studie måste ses som relativt låg. Orsaken 
till den låga svarsfrekvensen är svår att ange, dock har trenden med sjunkande svarsfrekvens 
setts i liknande studier under de senaste åren (7,8). 
 
Bland de som besvarade enkäten fanns en viss överrepresentation av kvinnor, vilket är det 
normala i denna typ av studier. Fördelningen mellan kvinnor och män var identiskt med 
fördelningen i studien 1994. Inom städerna varierade dock könsfördelningen något där 
Uppsala hade störst andel kvinnor (57%) medan fördelningen mellan män och kvinnor i 
Göteborg var helt jämn.  
 
Medelåldern bland de svarande låg i samtliga städer något högre jämfört med medelåldern i 
respektive urval, vilket indikerar att den yngre delen av befolkningen verkar mindre villiga att 
besvara enkäten. Att de yngre åldersgrupperna är mindre villiga att besvara olika 
enkätundersökningar är ett rätt vanligt fenomen. Även i NMHE99 var svarsfrekvensen lägst i 
den yngsta åldersgruppen samtidigt som den var högst i åldersgruppen 60-69 år (8). 
Begränsningen av urvalet till de centrala delarna inom respektive stad har sannolikt även en 
viss betydelse för skillnaden i medelålder. I Umeå omfattade urvalsområdet tex inte ett av de 
större områdena med studentbostäder vilket är en förklaring till den något högre medelåldern 
bland deltagarna i Umeå.  

Besvär och olägenheter 
Vägtrafik och grannar var de bullerkällor som flest deltagare angav som störande, medan 
industri- och flygbuller utgjorde mindre problem. I NMHE99 angav 9% av de tillfrågade att 
de minst en gång i veckan upplevde buller från grannar eller vägtrafik som störande vilket är i 
nivå med resultaten från denna studie (8). Avgaser från vägtrafik uppgavs också vara ett 
relativt stort problem med 8% av deltagarna som ansåg sig vara mycket störda. I enkäten 
efterfrågades även hur störande deltagarna upplevde föroreningar från vedeldning, vilket inte 
oväntat visade sig vara ett försumbart problem i de studerade städerna. Eftersom urvalet av 
deltagare till enkäten medvetet koncentrerades till de centrala delarna inom respektive stad, är 
det naturligt att fordonstrafik utgör den huvudsakliga källan till störning både vad gäller buller 
(undantaget grannar) och luftföroreningar. Tidigare enkätstudier som genomförts i mindre 
orter visar att vedeldningen kan vara ett minst lika stort problem som avgaser från vägtrafik, 
med upp till 20% av deltagarna som rapporterade lukt från vedeldnings om största nackdelen 
med sitt bostadsområde (7). Inom ramen för miljhälsorapporten 2001 kartlades även den 
geografiska fördelningen av besvär från vedeldning vilken visade att problemen var mindre i 
storstadsregionerna (8). 
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En något större andel av de tillfrågade upplevde luften som dagligen eller nästan dagligen 
sotig/smutsig i jämförelse med irriterande. Här spelar sannolikt uppvirvlat damm en viktig 
roll vilket man via mätningar vet är ett stort problem i städerna speciellt under senvintern och 
våren. Andelen som upplevde luften som dagligen eller nästan dagligen irriterande var något 
högre i Göteborg jämfört med Umeå och Uppsala, vilket mest troligt är en följd av Göteborgs 
större storlek och medföljande trafikföroreningssituation. På frågan om hur mycket tid som 
spenderas utanför hemmet respektive i trafiken så anger deltagarna från Göteborg mest tid i 
båda kategorierna, vilket sannolikt också beror på skillnaden i storlek mellan städerna.  
 
Det upplevda hälsotillståndet i de tre orterna kan ses som bra med över 95% av samtliga 
deltagare skattande sitt hälsotillstånd som bra eller ganska bra. Detta kan jämföras med en 
tidigare liknande studie som genomfördes i ett antal inlandskommuner i Norr- och 
Västerbotten där ca 80% av deltagarna svarade bra eller ganska bra på samma fråga, och med   
resultaten från NHME99 där ca 80% skattade sitt hälsotillstånd som ”gott” (8). 
 
Andelen astmatiker var högst i Umeå (12%) medan Göteborg och Uppsala låg något lägre 
(8%). I jämförelse med enkätstudien 1994 har andelen diagnostiserade astmatiker sjunkit 
något i Uppsala och Göteborg, dock ligger de på samma nivå som resultaten NMHE99. Att 
Umeå ligger något högre är även det i linje med den nationella miljöhälsorapporten som 
visade att prevalensen av astma är högst i norra Sverige (8). Förekomsten av astmabesvär var 
mer lika mellan städerna med ca 12% av deltagarna som rapporterade besvär. Andelen ligger 
något över resultaten från NMHE99 och resultaten från enkätstudien 1994 (6,8). I och med att 
de olika studierna bygger på olika befolkningsurval är det svårt att säkert fastslå om en 
förändrig är reell eller beror på skillnader i befolkningsurvalet.  
 

Exponering 
Exponeringen beskrevs som modellerade vinterhalvårsmedelvärden av NO2, där NO2 
framförallt skall ses som en generell indikator på fordonsavgaser. Meteorologiska 
spridningsmodeller är användbara för att med hög upplösning beskriva geografiska skillnader 
i halter över en stad och på så vis möjliggöra en bra exponeringsbedömning. Tillförlitligheten 
i de modellerade halterna är dock avhängigt goda bakgrundsdata och emissionsfaktorer samt 
en bra validering emot uppmätta data. För denna typ av studier är de specifika halterna i sig 
inte det mest intressant utan skillnaden mellan olika individer, varför det är viktigt att 
relationerna mellan olika geografiska punkter stämmer. I Uppsala och Göteborg användes 
kommunens egna spridningsmodeller medan i Umeå användes en extern modell. De lokala 
modellerna är väl validerade och modellen i Umeå validerades emot mätningar vid 
kommunens urbana bakgrundsstation, varför validiteten i använda exponeringsdata får anses 
vara bra. Haltintervallet var som väntat störst i Göteborg där även de högsta halterna 
modellerades.  
 
Exponeringsbedömningen för varje enskild individ byggde på den modellerade 
föroreningshalten i mittpunkten på den fastighet till vilken respektive individ var skriven. I 
och med att halterna modellerades i 50*50 meters rutor (50*60 m i Göteborg) blir 
upplösningen på exponeringsbedömningen mycket hög. En osäkerhet med att använda 
fastighetens mittpunkt är i de fall fastigheterna är stora vilket innebär att det kan vara relativt 
långt mellan deltagarens fysiska bostad och fastighetens mittpunkt. Detta är framförallt ett 
problem utanför städerna där fastigheterna ofta kan vara stora, medan det är ett mindre 
problem inne i städerna. En framtida utveckling för att ytterligare förbättra 
exponeringsbedömningen är att koordinatsätta bostadsadress i stället för fastighetsadress.    
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Sambandsanalyser 
Resultaten av sambandsanalyserna visade på signifikanta samband mellan självrapporterad 
besvärsupplevelse och modellerade halter av NO2. Beräkningarna gjordes både för hela 
materialet samt separat för respektive stad, dock skilde sig inget av utfallen för någon enskild 
ort signifikant från sambandet som erhölls totalt för alla orter.  
 
I analysen av sambandet mellan NO2 och graden av störning av avgaser från vägtrafik 
dikotomiserades störningsskalan med utgångspunkt från en tidigare publicerad studie från 
Schweiz (5). De som skattat sin störning mellan 9 och 11 på den 11-gradiga skalan klassades 
som mycket störda och jämfördes i analysen mot övriga. Analysen gav en oddskvot på 1.14 
(95% KI 1.11-1.17), vilket innebär att oddset att skatta sig som mycket störd ökar med 14% 
per enhetsökning (µg/m3) av NO2-halten. Sambandet är nästintill dubbelt så starkt som 
resultatet från den tidigare Schweiziska studien, vilket kan tyckas anmärkningsvärt. En 
tänkbar förklaring till skillnaden mellan denna och den Schweiziska studien är den medvetna 
fokuseringen på de centrala delarna av städerna i denna studie vilket inte var fallet i den 
Schweiziska studien.  
 
Motsvarande analys av sambandet mellan andelen som dagligen eller nästan dagligen 
upplever luften som irriterande gav även den signifikant positiva samband då samtliga 
deltagare inkluderades i analysen. Frågeställning har studerats tidigare i en studie som 
genomfördes i 55 svenska städer, och där resultaten pekade i samma riktning (6). På grund av 
skillnader i framförallt beskrivningen av exponering är det svårt att enkelt jämföra resultaten, 
dock står det klart att de visar på ett tydligt mönster mellan graden av störning och halten av 
fordonsavgaser.  
 
I samtliga analyser redovisas koefficienterna för oddsets ökning separat för varje stad 
tillsammans med en sammanslagen analys och utifrån figurerna i resultatavsnittet är det 
tydligt att koefficienterna skiljer mellan städerna. I analyserna av andelen störda av avgaser 
från fordonstrafik och som upplever luften som dagligen eller nästan dagligen irriterande 
framstår sambanden som starkast i Uppsala och som svagast i Göteborg. Detta kan tyckas 
något paradoxalt i och med att deltagarna i Göteborg tenderade att rapportera sig mer störda 
av avgaser samt även i större utsträckning uppleva luften som irriterande. Förklaringen ligger 
troligen till stor del i det större haltintervallet som återfinns i Göteborg vilket minskar den 
relativa betydelsen av varje enhets ökning av NO2-halten. Detta blir tydligt då man jämför 
avståndet mellan den 25 och 75 percentilen av NO2 värden, där avståndet i Uppsala är 2.8 
µg/m3 och i Göteborg 7.7 µg/m3.  
 
Resultaten från sambandsanalyserna presenteras även i form av sannolikhetskurvor vilka 
bygger på resultaten från de logistiska regressionsmodellerna. Kurvorna presenterar med 
utgångspunkt från det totala materialet sannolikheten att en deltagare skall rapportera sig som 
t ex mycket störd av fordonsavgaser vid en specifik halt av NO2. Dessa kurvor har en större 
tillämpbarhet än de enskilda oddskvoterna då det är lätt att från kurvorna utläsa vilken 
förändring i olika störningsutfall man kan förvänta sig vid en förändring i exponering. 
Kurvorna presenteras endast för analyser som inkluderar hela materialet eftersom det på så vis 
blir mer generella. Det är dock viktigt att komma ihåg att kurvorna således speglar en 
sammanvägd bild av resultaten från de centrala delarna av tre ganska olika städer, vilket gör 
att en jämförelse med empiriska data från en specifik stad kan skilja sig i ena eller andra 
riktningen i förhållande till kurvan. Vidare bygger kurvorna på koefficienter från en logistisk 
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regression vilket ger kurvornas dess s-formade utseende. Även här är det inte orimligt att 
tänka sig att de verkliga sambanden kan avvika något från den i modellen förutsatta formen.  
 
Denna typ av samband har tidigare ej presenterats för de aktuella utfallen med samma höga 
upplösning på exponeringsdata, vilket tillsammans med den ökade användningen av 
modellerade föroreningshalter i konsekvensberäkningar gör tillämpningen intressant. 
Besvärsförekomst och grad av störning är kanske de mest frekventa hälsokonsekvenserna i 
samband med infrastrukturella omläggningar och nybyggnationer, vilket gör att andelen 
störda är oftast mer relevant att kvantifiera än t ex antalet sjukhusinläggningar.    
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Bilaga 1 
 

Miljöenkäten 
 
Har Du en bra miljö där Du bor? 
 
Denna undersökning genomförs av Umeå universitet tillsammans med stadens 
miljöförvaltning på uppdrag av Naturvårdsverket. 
 
Vi vill att Du försöker besvara frågorna så noggrant och uppriktigt som möjligt. Om Du av 
någon anledning inte vill besvara någon eller några av frågorna, så behöver du inte det. För att 
resultaten från undersökningen skall bli så kompletta och meningsfulla som möjligt, vill vi 
dock gärna att Du besvarar så många frågor som möjligt.  
Eftersom enkäten kommer att läsas optiskt är det viktigt att Du kryssar och 
skriver i rutorna. 
ANVÄND INTE PENNOR SOM SKRIVER MED RÖTT! 
 
1.  Är Du man eller kvinna?...................  Man  Kvinna 

 
2.  Hur gammal är Du?.................... År 

 
3.  I vilken typ av bostad bor Du?  Småhus/villa  
       Lägenhet 
       Annat…………………………………… 

 
4.  Vilket år (ungefär) är huset Du bor i byggt? .  
 
5.  Hur ventileras Din bostad?  Endast självdrag (utan fläkt) 
  Självdrag samt köksfläkt och  
  /eller badrumsfläkt 
  Genom mekanisk ventilation (fläkt) 
  Vet ej eller annat……………………. 
 
6.  Används vintertid någon eldstad, kamin  
     etc. i bostaden? 
  Ja, ca timmar per vecka 

 Nej 
 
7.  Finns synliga fukt- eller mögelskador i  
     bostaden?  Ja, i våtutrymme 

 Ja, i kök/bostadsrum 
 Ja, i källare/grund 
 Nej 
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8.  Har Du de senaste tre månaderna känt Ja, minst en     Ja, men Nej, 
     dig besvärad av något av följande i Din gång per vecka mer sällan aldrig 
     bostad?    
 
     Torr luft………………………………………………...     
 Damm…………………………………………………..     
 Andras tobaksrök……………………………………….     
 Instängd dålig luft………………………………………     

Drag…………………………………………………….     
 För hög temperatur……………………………………...     
 För låg temperatur ……………………………………...     
 
 
9.  Har Du i Din bostad fönster som utan Vardags- Sov- Kök 
     mellanliggande byggnad vetter mot: rum  rum 
      
  Trädgård/park/grönområde……………………………     
  Mindre gata……………………………………………..     
  Större trafikled………………………………………….     
  Vetter inte mot någon av dessa…………………………     
 
 
10.  Hur ofta (uppskattningsvis) har personbilar 
       passerat utanför köksfönstret de senaste två 
       veckorna? 
    Hela tiden   
    Ofta 

 Sällan/aldrig 
 
11.  Hur ofta (uppskattningsvis) har tung trafik 
       (bussar/lastbilar) passerat utanför köks- 
       fönstret de senaste två veckorna? 
  Hela tiden   
  Ofta 
  Sällan/aldrig 
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12. I ett bostadsområde kan det förekomma olägenheter av olika slag, och några av  
 de vanligaste finns uppräknade nedan. Hur störande tycker Du att dessa varit  
 under den senaste månaden då Du vistats i eller strax utanför Din bostad? 
       Sätt ett kryss i den ruta som bäst beskriver hur störd du är, utgå från skalan.  
 

                           
inte alls 
störande

knap- 
past 
alls

något ganska 
störande mycket mycket 

mycket 
störande

nästan 
outhärdligt

 
 

  
Ljud/buller från grannar               
Flygbuller                
Industribuller               
Buller från vägtrafik              
Buller från järnvägstrafik              
Vibrationer från vägtrafik             
Vibrationer från järnvägstrafik             
Föroreningar från vedeldning             
Avgaser från vägtrafik               
 
 
13.  Hur ofta brukar Du vintertid Dagligen eller Ibland eller Sällan eller 
       uppleva luften i Ditt bostads- nästan dagligen periodvis aldrig 
       område som:  
 
Illaluktande                
Irriterande                
Sotig/smutsig                
 
 
14.  Hur mycket tid spenderar Du i trafiken 
       (gåendes, i bil, på cykel eller motsvarande) 
       en normal vardag? 
  0-1 timme    1-2 timmar  
  2-4 timmar   >4 timmar 
 
 
15.  Hur mycket tid tillbringar Du utanför 
       hemmet (tex på arbetsplatsen) en normal 
       vardag? 
  0-4 timmar   4-8 timmar 
  8-10 timmar  >10 timmar 
 
 
 
 
 
16.  Hur är Ditt hälsotillstånd?  Bra   Ganska bra 

  Ganska dåligt  Dåligt 
 
 
17.  Vilka rökvanor har Du?  Röker inte 
  Röker inte, men har varit rökare 
  Röker, men inte dagligen 
  Röker dagligen 
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18.  Har Du de senaste 12 månaderna haft 
       astmabesvär (med astmabesvär menas 
       periodvisa eller anfallsvisa andnings- 
       besvär eller andfåddhet?)………………………  Ja     Nej 

 
19.  Använder Du någon medicin mot astma?...........  Ja   Nej 

 
20.  Har Du av läkare fått diagnosen:  
 Astma……………………………………………  Ja    Nej 
 Hösnuva eller allergi……………………………  Ja    Nej 
 Högt blodtryck…………………………………..  Ja    Nej
 Diabetes………………………………………….  Ja    Nej 
 
 
21.  Skulle Du nästa år kunna tänka dig att 
       medverka i en uppföljande studie rörande 
       luftföroreningar och hälsa ?  Ja, med frågeformulär  
  Ja, med hälsoundersökning 
  Nej   
 
 
22. Vad tycker Du man skulle kunna göra i Din kommun för att förbättra miljön och trivseln? 
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Bilaga 2 
 

Halt- och befolkningskartor 
 
Fördelningen av modellerade vinterhalvårsmedelhalter halter av NO2 och deltagare i 
respektive stad. 
 

Umeå 
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Göteborg 
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Uppsala 
 

 


