I dag gör man normalt HKB med hjälp av en kvalitativ analysmetod.
Ibland kan man emellertid behöva göra en mer detaljerad kvantitativ
bedömning, till exempel om slutsatserna från olika alternativ är
svåröverskådliga eller när kostnader ska jämföras utifrån hälsoeffekter.
Den här rapporten listar exempel på tillgängliga metoder för en
kvantitativ analys av bestämningsfaktorerna inom folkhälsopolitikens
målområde 5, Miljöer och produkter, och målområde 9, Fysisk aktivitet.
Avsikten är att rapporten ska underlätta arbetet med att ta fram
kvantitativt uppställda HKB. Vi hoppas också att rapporten ska bli ett
redskap i förebyggande folkhälsoarbete för beslutsfattare, tjänstemän
och politiker på lokal, regional och central nivå.
Rapporten är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Statens folkhälsoinstitut, MKB-Centrum vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
och Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet.
Statens folkhälsoinstitut utvecklar och förmedlar kunskap för bättre hälsa.
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Förord

Statens folkhälsoinstitut har regeringens uppdrag att bidra till att utveckla
verktyg och metoder som kan användas för hälsokonsekvensbedömningar (HKB).
Enligt regeringen ska alla politiska beslut utformas så att de tar hänsyn till sociala,
miljömässiga och ekonomiska konsekvenser. En HKB kan synliggöra hur besluten
kan bidra till att nå social hållbarhet.
I dag gör man normalt HKB med hjälp av en kvalitativ analysmetod. Ibland kan
man dock behöva göra en mer detaljerad kvantitativ bedömning, till exempel om
slutsatserna från olika alternativ är svåröverskådliga eller när kostnader ska jämföras utifrån hälsoeffekter. Denna rapport listar exempel på tillgängliga metoder för
en kvantitativ analys av bestämningsfaktorerna inom folkhälsopolitikens målområde 5, Miljöer och produkter, och målområde 9, Fysisk aktivitet. Avsikten är att
rapporten ska underlätta arbetet med att ta fram kvantitativt uppställda HKB. Vi
hoppas också att rapporten ska bli ett redskap i förebyggande folkhälsoarbete för
beslutsfattare, tjänstemän och politiker på lokal, regional och central nivå.
Rapporten är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Statens folkhälsoinstitut,
MKB-Centrum vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet. Ulf Lindblom vid MKB-Centrum har arbetat
fram underlaget till rapporten, och Antonis Georgellis vid IMM har färdigställt det
slutliga manuset. Ida Knutsson vid Statens folkhälsoinstitut har samordnat projektet. Därtill har Chatrine Höckertin och Anita Linell medverkat från Statens folkhälsoinstitut.

Östersund, januari 2011

Sarah Wamala
Generaldirektör
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Sammanfattning

på folkhälsopolitikens elva målområden för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Inom varje målområde har det angetts ett antal faktorer som anses särskilt viktiga för hälsan, så
kallade bestämningsfaktorer. I dag är det vanligt att bedöma hälsans bestämningsfaktorer kvalitativt i så kallade HKB. Många gånger kan man dock behöva göra
kvantitativa bedömningar för att få en mer preciserad jämförelse mellan olika handlingsalternativ eller för att kunna beräkna kostnaderna för olika hälsoeffekter. Ett
övergripande mål för den här rapporten har varit att presentera exempel på metoder
som kan användas för kvantitativa analyser och uppföljningar av folkhälsopolitikens målområde 5, Miljöer och produkter, och målområde 9, Fysisk aktivitet.

Hälsokonsekvensbedömningar (HKB) bygger

En kvantitativt inriktad HKB innehåller flera steg:
1. beskrivning av nuläget och vilka mål eller gränsvärden som finns för bestämningsfaktorn
2. bedömning av bestämningsfaktorn i olika handlingsalternativ
3. bedömning av hälsoeffekterna (kvantifiering) vid de olika handlingsalternativen.
Därför bör de kvantitativa metoder som tas fram vara lämpade för alla steg i en
HKB.
Resultaten från denna rapport visar att det finns förhållandevis välutvecklade metoder för att kvantifiera bestämningsfaktorerna luftföroreningar och buller och deras
hälsoeffekter. Däremot krävs komplexa analyser för att kvantifiera hälsoeffekter
för bestämningsfaktorerna farliga kemiska ämnen, UV-strålning och radon. Dessa
analyser görs ofta med hjälp av miljömedicinsk och epidemiologisk kompetens. För
bestämningsfaktorerna miljöer som kan relateras till skador, produkter som kan
relateras till skador och fysisk aktivitet kan man beskriva nuläget med hjälp av
tillgängliga register och enkätsammanställningar. Däremot finns få metoder för att
kvantifiera hälsoeffekter.
Flera myndigheter och andra aktörer tar kontinuerligt fram underlag till metoderna
som redovisas i den här rapporten. Exempel på aktörer är Statens folkhälsoinstitut,
Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Transportstyrelsen, länsstyrelser, universitet och
kommuner. Underlagen finns tillgängliga i olika databaser och register, till exempel
Svenska Miljöinstitutets emissionsdatabaser för luftföroreningar, Socialstyrelsens
statistikdatabaser för skador och sjukdomar och Folkhälsoinstitutets folkhälsoenkät för fysisk aktivitet.
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Resultaten visar också att de båda målområdena behöver kompletteras med fler
indikatorer som bättre följer upp hälsoeffekterna, särskilt när det gäller bestämningsfaktorerna radon, UV-strålning, fysisk aktivitet och farliga kemiska ämnen.
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Summary

The overall objective of this report was to present methods that can be used for
quantitative analyses and follow-ups of the public health objectives numbers 5,
Environments and products, and 9, Physical activity. The health impact assessments
(HIA) done today are usually qualitative. However, better quantitative assessments
are often needed in order to obtain a more accurate comparison of the different
policy options or for cost estimates of health effects. A quantitatively oriented HIA
comprises several steps: a description of the current situation and what objectives
or limits exist for the health determinant, a future assessment of how the health
determinants are affected by different policy options and a quantification of health
impacts of the different options. The methods listed in this report should be suitable
for all the steps involved in an HIA and also suitable for use in the development of
quantitative HIAs.
Results from the report show that there are relatively well-developed methods for
quantifying health determinants such as Air pollution and Noise. The health effects
for these determinants can also be quantified. However, quantifying health effects
of determinants such as Hazardous chemical substances, UV radiation and Radon
requires complex analyses and often requires the help of environmental health and
epidemiological experts. Descriptions of the present situation can be gathered from
available tables and survey summaries for the determinants Environments that can
be related to damages, Products that can be related to damages and Physical activity.
However, there are few methods for quantifying the health impacts of these determinants.
Factual data for the methods presented in this report is continuously produced
by various authorities and actors, such as the Swedish National Institute of Public
Health, the Swedish Environmental Protection Agency, the National Board of
Health and Welfare, the Swedish Transport Administration, various county administrative boards, municipalities, universities and others. Documentation is available in various databases and registries, such as national emission databases relating
to air pollution, national statistical databases related to injuries and illnesses, the
National Survey of Public Health, etc.
The results of the report also show that there is a need to supplement the present
indicators to better track the health effects. There is a need to complement the indicators that monitor the determinants Radon, UV radiation, Physical activity and
Hazardous chemical substances, in particular.
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Inledning

av hur samhället är planerat. Samhällsplaneringen
kan till exempel påverka om befolkningen utsätts för miljöfaktorer som luftföroreningar och buller. På motsatt sätt främjas människors hälsa om deras närmiljö
är utformad så att de kan vara fysiskt aktiva utomhus – på vägar, cykelbanor, i
bostadsområden och i grönområden. Stadsplanerare och personer som driver
utvecklingsarbete på lokal, regional och central nivå behöver därmed ta hänsyn till
flera aspekter av befolkningens miljörelaterade hälsa. Staten ansvarar för att ta fram
gemensamma strategier och långsiktigt planera för olika verksamhetsområden, tillsammans med landstingen, länsstyrelserna och kommunerna. Genom att planera
långsiktigt undviker man att bygga in nya hot mot befolkningens hälsa i vår miljö
och vårt samhälle.
I ett internationellt perspektiv har Sverige rent vatten, ren luft och många grönområden. Dagens låga halter av partiklar och andra miljöföroreningar är ett resultat
av tidigare insatser och pågående åtgärder. Förhoppningsvis förbättrar nya åtgärder miljön ännu mer. Men det finns också faktorer som påverkar både miljön och
hälsan negativt. Sveriges befolkning utsätts för flera lokala miljöproblem som buller, luftföroreningar, kemiska produkter, dålig inomhusmiljö och tobaksrökning.
På sikt kan även klimatförändringarna hota befolkningens hälsa. Samtidigt förändras miljön allt snabbare, i många fall till det bättre, men ibland uppstår nya
hälsorisker till följd av förändringarna. Eftersom miljön förändras kontinuerligt
och kunskapen om miljörelaterad ohälsa utvecklas bör man regelbundet göra nya
sammanställningar av kunskapsläget, exponeringen och den miljörelaterade ohälsan hos befolkningen. Den aktuella kunskapen utgör beslutsunderlag till åtgärder
och prioriteringar för att minska miljörelaterade riskfaktorer och för att främja
friskfaktorer hos befolkningen.
Målområde 5, Miljöer och produkter, och målområde 9, Fysisk aktivitet, är två
av folkhälsopolitikens elva målområden. Statens folkhälsoinstitut följer återkommande upp folkhälsomålen och presenterar kunskapsunderlag. Läs mer om folkhälsomålen och deras bestämningsfaktorer samt indikatorer på Statens folkhälsoinstituts webbplats (www.fhi.se).
Också när man gör så kallade hälsokonsekvensbedömningar (HKB) är det viktigt
med återkommande sammanställningar av kunskapsläget om miljörelaterad hälsa
och ohälsa.

Människors hälsa påverkas
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Hälsans miljörelaterade
bestämningsfaktorer och indikatorer

ett viktigt mål för regeringens politik. Det betyder att alla
politiska beslut ska utformas så att de tar hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenser på lång sikt (figur 1). Sveriges riksdag har konkretiserat vad
som menas med social och miljömässig hållbarhet genom att besluta om mål för
folkhälsan och mål för miljökvaliteten. Läs mer om detta på Statens folkhälsoinstituts webbplats eller på Miljömålsportalen (www.miljomal.se).

Hållbar utveckling är

Figur 1. Samspelet mellan de tre dimensionerna i hållbar utveckling, målen för folkhälsan och
miljökvalitetsmålen

Ekonomisk
hållbarhet

Social
hållbarhet

Mål för folkhälsan
11 målområden

Miljömässig
hållbarhet

16 miljökvalitetsmål

Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Folkhälsomålen ska
vara grunden när man följer upp och utvärderar folkhälsoarbetet, och därmed
fungera som en politisk plattform för nya samhällsinsatser inom berörda områden.
Miljökvalitetsmålen, som är 16 till antalet, syftar å sin sida till att främja människors hälsa, värna den biologiska mångfalden och naturmiljön, ta tillvara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena, bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga och trygga en god hushållning med naturresurserna.
För folkhälsopolitiken finns elva målområden uppsatta i enlighet med propositionerna 2002/03:35 och 2007/08:110. Varje målområde definieras av ett antal
bestämningsfaktorer som i sin tur mäts med hjälp av indikatorer. Indikatorer är
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hjälpmedel som förmedlar information om utvecklingen och ger underlag för analys, uppföljning och utvärdering av bestämningsfaktorerna (www.fhi.se).
Miljökvalitetsmålen definieras av olika etappmål som följs upp med hjälp
av indikatorer (faktaruta 1). Indikatorerna visar hur faktorer som är viktiga
för uppföljningen av miljökvalitetsmålen och dess etappmål har förändrats
(www.miljomal.se). Ett av de grundläggande värdena för arbetet med miljökvalitetsmålen är att främja människors hälsa, och därför har det tagits fram flera
miljöindikatorer för att följa upp hur miljöfaktorerna påverkar hälsan. Den nationella och regionala miljöövervakningen ger underlag till många av indikatorerna.
På Naturvårdsverkets webbplats (www.naturvardsverket.se) finns mer information om miljöövervakningen. Vidare ger Socialstyrelsen ut miljöhälsorapporter, som
också ger underlag till flera indikatorer. (Läs mer om miljöhälsorapporterna på
www.socialstyrelsen.se.)
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Faktaruta 1. Miljökvalitetsmål, hälsorelaterad miljöövervakning samt miljöhälsoenkäter och
miljöhälsorapporter

Miljökvalitetsmålen
Miljökvalitetsmålen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och
kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Målen ska nås inom en generation, det vill säga till 2020 (2050 för klimatmålet). Miljökvalitetsmålen syftar till att
• främja människors hälsa
• värna den biologiska mångfalden och naturmiljön
• ta tillvara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena
• bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
• trygga en god hushållning med naturresurserna.
Den 22 juni 2010 beslutade riksdagen om en ny målstruktur för miljöarbetet genom
propositionen 2009/10:155 Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete. Riksdagen
kommer att tillsätta en parlamentarisk beredning som ansvarig för målstrukturen.
Naturvårdsverket får också ett utökat ansvar för att samordna myndigheternas miljömålsuppföljning. Se Miljömålsportalen (www.miljomal.se) för en mer detaljerad beskrivning av miljökvalitetsmålen.

Hälsorelaterad miljöövervakning
Programområdet för hälsorelaterad miljöövervakning (HÄMI) övervakar miljöfaktorer
som kan påverka människors hälsa genom att
• uppskatta människors exponering för hälsofarliga ämnen i den omgivande miljön
• följa eller mäta markörer som visar hur människor exponeras
• utföra analyser som kopplar samman miljöexponering med hälsoproblem.
Se Naturvårdsverkets webbplats (www.naturvardsverket.se) för en mer detaljerad
beskrivning av programmet och dess delprogram.

Miljöhälsoenkäter och miljöhälsorapporter
Socialstyrelsen tar regelbundet fram miljöhälsorapporter, som beskriver befolkningens
miljörelaterade hälsa och ohälsa. De innehåller också hälsoriskbedömningar av olika
miljöfaktorer. Miljöhälsorapporterna baseras huvudsakligen på resultat från miljöhälsoenkäter samt på en mängd internationella vetenskapliga studier och nationella databaser. Miljöhälsoenkäterna är dessutom grunden för flera hälsorelaterade indikatorer i det
nationella miljömålsarbetet. Se Socialstyrelsens webbplats (www.socialstyrelsen.se) för
mer information om miljöhälsorapporterna.
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Folkhälsopolitikens målområde 5, Miljöer och produkter, är brett och omfattar
miljöfaktorer som påverkar hälsan betydligt och som medför stor risk för skador.
Det finns därför tydliga kopplingar mellan detta målområde och flera miljökvalitetsmål och deras etappmål. Målområde 5 och flera av dess bestämningsfaktorer
kan därmed mätas och följas upp med hjälp av indikatorer som används för att följa
upp miljökvalitetsmålen. Målområde 5 handlar alltså om hela den fysiska omgivningen: både den yttre miljön (luft, mark och vatten) och den bebyggda miljön.
För målområde 5 följer Statens folkhälsoinstitut sju bestämningsfaktorer för
hälsa. De fem första bestämningsfaktorerna rör miljöaspekter medan den sjätte och
sjunde utgår från ett skadeperspektiv (tabell 1). Målområde 9, Fysisk aktivitet, mäts
av en bestämningsfaktor och tre indikatorer (tabell 1). Se kunskapsunderlag för
målområde 5 och 9 för mer information (Statens folkhälsoinstitut, 2005b); (Statens
folkhälsoinstitut, 2005c).

M E T O D E R F Ö R K VA N T I TAT I VA H Ä L S O K O N S E K V E N S B E D Ö M N I N G A R ( H K B )

13

Tabell 1. Bestämningsfaktorer och indikatorer inom folkhälsopolitikens målområden 5 och 9

MÅLOMRÅDE 5: MILJÖER OCH PRODUKTER
Bestämningsfaktor

Indikatorer

Luftföroreningar

Halter av kvävedioxid
Halter av marknära ozon
Halter av partiklar

Farliga kemiska ämnen

Långlivade organiska ämnen i bröstmjölk
Långlivade organiska ämnen i mänsklig föda
Kadmiumexponering

UV-strålning

Antal hudcancerfall

Buller

Trafikbuller
Höga bullernivåer

Radon

Radonhalt i skolor, förskolor och bostäder

Miljöer som kan relateras till skador

Antal rapporterade skadade (döda och vårdade)
i olika miljöer

Produkter som kan relateras till skador

Antal skadade relaterat till olika produkter/
produktgrupper

MÅLOMRÅDE 9: FYSISK AKTIVITET
Bestämningsfaktor

Indikatorer

Fysisk aktivitet

Andelen vuxna som är fysiskt aktiva på minst måttligt
intensiv nivå minst 30 minuter varje dag
Andelen vuxna med en stillasittande fritid
Andelen elever med minst betyget godkänt i ämnet
idrott och hälsa i grundskolans år nio och i slutbetyget
från gymnasieskolan

Källa: (Statens folkhälsoinstitut, 2005a)
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Hälsokonsekvensbedömning

I en hälsokonsekvensbedömning (HKB) analyseras ett förslag till beslut som
påverkar folkhälsan betydligt. Beslutet kan gälla en policy, ett program, en plan eller
ett projekt. Man bedömer ett eller flera handlingsalternativ samt ett nollalternativ
där inga förändringar genomförs. Två viktiga syften med HKB är att
• undersöka hur hälsoeffekterna fördelar sig mellan olika sårbara grupper i befolkningen
• hjälpa beslutsfattare att välja mellan olika handlingsalternativ utifrån hälsoaspekter.

HKB utgår från folkhälsopolitikens elva målområden och de tillhörande bestämningsfaktorerna för hälsa (faktaruta 2).
Faktaruta 2. Hälsokonsekvensbedömning (HKB)
På uppdrag av regeringen ska Statens folkhälsoinstitut bidra till att utveckla verktyg och
metoder som kan användas för hälsokonsekvensbedömningar (HKB). Folkhälsoinstitutet
ska också stödja tillämpningen av HKB på central, regional och lokal nivå.
Under 2005 publicerade Statens folkhälsoinstitut en generell vägledning för HKB,
Vägledning för hälsokonsekvensbedömningar. Med fokus på social och miljömässig hållbarhet
(Statens folkhälsoinstitut, 2005d).
HKB bygger på folkhälsopolitikens elva målområden för en god hälsa på lika villkor för hela
befolkningen, som preciserades i propositionen 2002/03:35 Mål för folkhälsan. I mars 2008
presenterade regeringen en ny proposition, En förnyad folkhälsopolitik (prop. 2007/08:110),
som byggde vidare på målområdena. Inom varje målområde har det angetts ett antal faktorer som ansågs särskilt viktiga för hälsan, så kallade bestämningsfaktorer.

Ofta bedömer man hälsans bestämningsfaktorer kvalitativt i en HKB, eftersom det
inte alltid finns lämpliga kvantitativa metoder. Många gånger kan man dock behöva
göra kvantitativa bedömningar för att få en mer preciserad jämförelse mellan olika
handlingsalternativ, eller för att kunna beräkna kostnaderna för olika hälsoeffekter.
Med kvantitativa metoder kan man bedöma hur exempelvis luftföroreningar från
biltrafiken eller trafikbuller sprids, och vilka nivåer som kan uppstå i olika områden och miljöer. Det är också önskvärt att bedöma befolkningens exponering för
olika miljöfaktorer och att göra hälsoriskbedömningar med hjälp av dessa metoder.
Viktiga verktyg för sådana analyser är de så kallade indikatorerna.
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En kvantitativt inriktad HKB innehåller flera steg:
1. beskrivning av nuläget och vilka mål eller gränsvärden som finns för bestämningsfaktorn
2. bedömning av bestämningsfaktorn i olika handlingsalternativ
3. bedömning av hälsoeffekter (kvantifiering) i de olika handlingsalternativen.
Läs mer om HKB på Statens folkhälsoinstituts webbplats (www.fhi.se).
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Metoder för kvantitativ bedömning

som kan användas för att kvantitativt bedöma de olika
bestämningsfaktorerna och deras indikatorer inom målområde 5 och 9. Man
kan också använda dessa metoder för att ta fram en kvantitativt inriktad HKB.
Metoderna kan vara baserade på mätningar men även på beräkningar. Vidare kan
man beräkna (eller uppskatta) hälsoeffekterna av en planerad verksamhet eller av en
åtgärd med hjälp av bland annat miljömedicinska riskbedömningar och med hjälp
av måttet DALY (disability adjusted life years eller kvalitetsjusterade levnadsår).
Nedan beskriver vi olika typer av metoder för kvantitativ bedömning.

Det finns flera metoder

Mätmetoder
Med hjälp av mätmetoder kan man bland annat få information om aktuella miljösituationer, som halten av luftföroreningar eller graden av hälsobesvär. Om man gör
mätningar under en längre tidsperiod kan man också se trender över tid, till exempel för kvävedioxidhalten i tätorter eller andelen av befolkningen som besväras av
trafikbuller (figur 2).
Figur 2. Exempel på mätmetoder för att följa upp miljökvalitetsmålen
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Källa: Miljömålsportalen (www.miljomal.se)
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Andel besvärade av trafikbuller
Andelen vuxna (19–81 år) i Sverige som
minst en gång per vecka under en tremånadersperiod kände sig besvärade av trafikbuller (från väg-, tåg- eller flygtrafik) i eller i
närheten av sin bostad.
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Beräkningsmetoder
Med hjälp av beräkningsmetoder kan man bland annat bedöma konsekvenserna
av en viss åtgärd eller uppskatta människors exponering för olika miljöfaktorer. Beräkningar kan komplettera eller i visa fall ersätta mätningar. Figur 3 visar
Världshälsoorganisationens (WHO:s) bedömning av sambandet mellan exponering
för partiklar i luft och olika hälsoeffekter (figur 3).
Figur 3. Sammanfattning av WHO:s bedömning av sambandet mellan
exponering för partiklar i omgivningsluft och olika korttidseffekter på hälsan.
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Källa: Folkhälsorapport 2001, Socialstyrelsen.

Miljömedicinska riskbedömningar
Med hjälp av en miljömedicinsk riskbedömning, även kallad miljömedicinsk hälsoriskbedömning, kan man avgöra om människors hälsa påverkas direkt eller indirekt
av att de exponeras för enskilda eller komplexa miljöfaktorer från en planerad verksamhet eller åtgärd. En miljömedicinsk riskbedömning är i huvudsak en analytisk
process baserad på ett toxikologiskt, epidemiologiskt, fysiologiskt och, i vissa fall,
beteendevetenskapligt underlag.
Bedömningen tar hänsyn till exponeringskällan, exponeringens spridning och
halterna av miljöfaktorn i den omgivande miljön, liksom till befolkningsgruppernas storlek och förekomsten av känsliga grupper. Vanliga känsliga grupper är
barn och spädbarn, gravida kvinnor och foster eller personer med vissa sjukdomar.
18
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Bedömningen tar därför hänsyn till förekomsten av till exempel skolor, förskolor,
äldreboenden och sjukvårdsinrättningar – där det finns många känsliga individer.
Läs mer om miljömedicinska hälsoriskbedömningar på Naturvårdsverkets webbplats (www.naturvardsverket.se).

Måttet DALY
Med hjälp av måttet DALY (disability adjusted life years eller kvalitetsjusterade
levnadsår) kan man uppskatta hälsokonsekvenserna av till exempel en miljöåtgärd.
DALY utvecklades för WHO och Världsbanken på 1990-talet (Murray & Lopez,
1996) och är ett vanligt mått för hälsoeffekter. Man räknar ut summan av antalet
förlorade år på grund av för tidig död och antalet förlorade år på grund av funktionsnedsättning (Statens folkhälsoinstitut, 2003).
Med måttet DALY har man till exempel beräknat ungefär hur många dödsfall
och andra skador som orsakas av olika företeelser i trafiken varje år. Tabell 2 visar
dessa beräkningar, liksom hur många DALY varje företeelse bidrar med till Sveriges
årliga ”sjukdoms- och skadebörda” (Vägverket, 2009).
Tabell 2. Antal dödsfall och andra skador till följd av olika trafikföreteelser
Trafikföreteelse

Antal dödsfall och
andra skador per år

Vägtrafiken

500

Vägtransporternas
luftföroreningar

2 200
(huvudsakligen bland äldre)

Antal bidragande DALY till Sveriges
årliga ”sjukdoms- och skadebörda”
25 000
35 000

Trafikbuller

300

4 000

Fysisk inaktivitet på grund
av dagligt bilpendlande

700

38 000

Totalt

3 700

100 000
(6 % av Sveriges totala DALY)
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Syfte

rapport är att identifiera och beskriva kvantitativa metoder för
att analysera bestämningsfaktorerna som tillhör folkhälsopolitikens målområde 5
och 9. Statens folkhälsoinstitut vill komplettera den metodik som används för HKB
med kvantitativa hälsorelaterade metoder. Vi hoppas också att rapporten på sikt
ska bli ett viktigt redskap i det förebyggande folkhälsoarbetet för beslutsfattare,
tjänstemän och politiker på lokal, regional och central nivå. Metoderna som vi
föreslår i denna rapport bör vara mätbara, vetenskapligt robusta, möjliga att följas
upp, pedagogiska, samt engagera till åtgärder.

Syftet med denna
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Avgränsningar

Vi har begränsat oss till att föreslå kvantitativa metoder för att analysera och följa
upp bestämningsfaktorerna inom folkhälsopolitikens målområde 5 och 9.
Metoderna är baserade på aktuell kunskap och aktuella miljöförhållanden. Flera
nya metoder och indikatorer kan komma att utvecklas, och därmed behöver sannolikt sammanställningen uppdateras och justeras över tid. Rapporten bör därför
ses som ett dokument med exempel på möjliga metoder att använda vid kvantitativa
bedömningar i HKB.
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bestämningsfaktorn

luftföroreningar

Bakgrund
Luftföroreningar i utomhusluften utgörs av olika ämnen i form av partiklar, vätskedroppar och gaser. Många av ämnena finns naturligt i luften, men halterna är kraftigt förhöjda på grund av fordonstrafik, industriell verksamhet och uppvärmning av
bostäder. Särskilt förhöjda är halterna i storstadsmiljöer.
Omfattande forskning har visat att människors hälsa påverkas negativt när de
exponeras för luftföroreningar, främst partiklar, ozon och kväveoxider. Exempel
på hälsoeffekter är ökad sjuklighet och dödlighet i lungsjukdomar samt hjärt- och
kärlsjukdomar. Läs mer i Naturvårdsverkets rapport (Naturvårdsverket, 2007) om
miljömålet Frisk luft, på Miljömålsportalen (www.miljomal.se/2-Frisk-luft) och i
Miljöhälsorapport 2009 (Socialstyrelsen, 2009a).
Luftföroreningar kan också bidra till att den som redan är sjuk blir sjukare.
Antalet akutbesök bland astmatiker ökar till exempel i samband med förhöjda luftföroreningshalter, liksom medicineringsbehovet. Luftkvaliteten i Sverige har visserligen blivit mycket bättre de senaste 20–30 åren, men förbättringen har stannat av
för vissa föroreningar. Fortfarande finns höga halter av partiklar, kvävedioxid och
marknära ozon i luften.
Bestämningsfaktorn luftföroreningar mäts av tre indikatorer: halter av partiklar,
halter av kvävedioxid och halter av marknära ozon.

Partiklar
Partiklar är den luftförorening som bedöms medföra störst hälsoproblem hos människor i svenska tätorter. I den lokala miljön bildas partiklar framför allt i trafiken
och vid uppvärmning. Partiklar består av olika ämnen och är olika stora. Små partiklar, så kallade ultrafina, bildas vid förbränning av bränslen medan något större
partiklar bildas vid vedeldning. Partiklar bildas också via mekaniska processer,
oftast då grövre partiklar. Exempel på sådana mekaniska processer är när bromsar,
däck och vägbanor slits. Även dubbdäck kan ge höga halter av partiklar i svenska
tätorters gatumiljö. Sammanfattningsvis är oftast vägtrafiken den dominerande
källan där partikelhalterna är höga.
Det senaste decenniet har halten av partiklar inte minskat märkbart i svenska tätorter.
På starkt trafikerade gator kan halterna vara flera gånger högre än genomsnittet för
tätorten. Flera kommuner klarar därmed inte miljökvalitetsnormen för partiklar. Mer
information finns att finna på Miljömålsportalen (www.miljomal.se/2-Frisk-luft).
22

M E T O D E R F Ö R K VA N T I TAT I VA H Ä L S O K O N S E K V E N S B E D Ö M N I N G A R ( H K B )

Kvävedioxid
Luften består av cirka 78 procent kväve (N2) och cirka 20 procent syre (O2). När
luftens (och bränslets) kväve och syre reagerar med varandra under hög temperatur
i en eldstad eller i en bilmotor så uppkommer kvävemonoxid (NO) i den omgivande luften. NO oxideras sedan till kvävedioxid (NO2) via luftens syre eller ozon.
Summan av NO och NO2 kallas kväveoxider (NOx).
Halten av NO2 eller NOx i luften används som ett mått på hur mycket trafikavgaser det finns. Vägtrafiken, inklusive arbetsmaskiner, står för 70–80 procent av
de totala utsläppen av kväveoxider i större tätorter. Lokalt kan även sjöfarten bidra
väsentligt till utsläppen (Socialstyrelsen, 2009a).
Utsläppen av kväveoxider i Sverige har minskat kraftigt under de senaste decennierna. Därmed minskade befolkningens exponering för kvävedioxid utomhus från
cirka 10 µg/m3 1990 till cirka 6 µg/m3 2005. Utvecklingen beror främst på att
vägtrafiken släppte ut mindre kväveoxider och på att man införde katalytisk avgasrening för personbilar under perioden. Trots denna minskning överträds miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. Halterna är framför allt höga på starkt trafikerade
gator. Mer information finns att finna på Miljömålsportalen (www.miljomal.se/
2-Frisk-luft).

Marknära ozon
Marknära ozon bildas genom kemiska reaktioner mellan kolväten och kväveoxider
i närvaro av solljus. Halterna är därmed i allmänhet högre på sommaren än på
vintern, och högre på eftermiddagen än tidigt på morgonen. Ozon håller sig kvar
länge i luften och hinner därför färdas långa sträckor. Detta gör att en stor mängd
ozon förs med vindar över gränserna till Sverige från kontinenten. Marknära ozon
är alltså ett problem som sträcker sig över landsgränserna.
Halterna av marknära ozon har inte minskat under senare år. Läs mer i
Miljöhälsorapport 2009 (Socialstyrelsen, 2009a) eller på Miljömålsportalen (www.
miljomal.se/2-Frisk-luft).

Andra luftföroreningar
Luften förorenas av flera andra hälsoskadliga ämnen än partiklar, kvävedioxid och
marknära ozon. Exempel är svaveldioxid, polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
och flyktiga organiska ämnen (Naturvårdsverket, 2007).
Svaveldioxid (SO2) är en gas som bildas när bränslen som innehåller svavel förbränns, till exempel olja eller stenkol. Historiskt sett har svaveldioxid varit en av de
mest uppmärksammade luftföroreningarna i svensk tätortsluft. Tidigare värmdes
många bostäder nämligen upp med kol som kunde innehålla höga halter av svavel. Tack vare minskat svavelinnehåll i eldningsolja och fordonsbränslen har halterna sjunkit kontinuerligt sedan 1960-talet. Utbyggnaden av fjärrvärmen har också

M E T O D E R F Ö R K VA N T I TAT I VA H Ä L S O K O N S E K V E N S B E D Ö M N I N G A R ( H K B )

23

minskat halterna betydligt. Numera kommer utsläppen av svaveldioxid framför allt
från sjöfarten och omgivande länder.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är ett samlingsnamn för ett stort antal
föreningar som bildas när vanliga bränslen förbränns. De största källorna till PAH
i Sverige är hushållens uppvärmning (främst vedeldning) och metallproduktion
(Naturvårdsverket, 2007). Många enskilda PAH-föreningar är cancerframkallande,
till exempel bens[a]pyren. Bens[a]pyren är den mest studerade PAH-föreningen och
används ofta som indikator för hela gruppen.
Flyktiga organiska ämnen (VOC) är en grupp av många olika ämnen som frigörs vid ofullständig förbränning och avdunstning från bensin och lösningsmedel.
Trafiken och arbetsmaskiner är stora källor till utsläpp av VOC. Andra källor är
färganvändning och användning av lösningsmedel, olika industriprocesser, olja,
vedeldning och sjöfart. Utsläppen av VOC i Sverige har minskat kraftigt under
senare år (Svenska Miljöinstitutet, 2007).

Hälsoeffekter
Luftföroreningar utomhus är en betydande orsak till ohälsa. De allvarligaste hälsoeffekterna är förkortad livslängd, sjukdomar i hjärta, kärl och luftvägar samt
cancer. Läs mer i Miljöhälsorapport 2009, kapitel 6 ”Luftföroreningar utomhus”
(Socialstyrelsen, 2009a). Sedan 1990-talet har kunskaperna om luftföroreningars
skadeverkningar stärkts avsevärt och effekterna har visat sig uppstå vid lägre nivåer
än man tidigare trott.
Partiklar, ozon och kväveoxider är exempel på föroreningar som orsakar många
typer av besvär och sjukdomar. Partiklar är den luftförorening som ger störst hälsoproblem i svenska tätorter. Höga halter kan försämra lungfunktionen och påverka
lungornas normala utveckling. Enligt svenska studier bedöms partiklar orsaka cirka
3 000 förtida dödsfall per år i Sverige, vilket motsvarar en förkortad medellivslängd på 6–12 månader. Tabell 3 ger en översikt av luftföroreningars hälsoeffekter
i Sverige. Se figur 6.3 i Miljöhälsorapport 2009 för mer information och referenser
(Socialstyrelsen, 2009a).
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Tabell 3. Översikt av luftföroreningars hälsoeffekter i Sverige, baserat på svenska skattningar av
befolkningens exponering och internationella befolkningsstudier av sambandet mellan exponering och hälsoeffekt
Luftförorening

Hälsoeffekt

Skattad befolkningsexponering i Sverige

Samband
mellan exponering och effekt

Beräknad total
hälsoeffekt hos
befolkningen

Trend

PM2,5/
NO2/NOX

Förkortning
av förväntad
livslängd

10 µg/m3
PM2,5;
6,3 µg/m3
NO2;
7µg/m3 NOx

6–13 % ökad
dödlighet per
10 µg/m3

Ca 6–8 månader
kortare medellivslängd, vilket
motsvarar ca
3 000 förtida
dödsfall per år

Oförändrad

PM10

Sänkt lungfunktion i
vuxen ålder

19 µg/m3

58 % ökad risk
för sänkt lungfunktion per
10 µg/m3
PM10 vid årsmedel över
15 µg/m3

I en årskull
(ca 100 000
personer) har
ca 2 800 sänkt
lungfunktion
när de når vuxen
ålder, och för ca
600 av dessa har
luftföroreningar
bidragit till den
låga lungfunktionen

Oförändrad

NO2

Lungcancer

6,3 µg/m3

40 % ökad risk
för lungcancer
per 30 µg/m3
NO2

Av ca 3 000 nya
fall av lungcancer
som upptäcks
årligen i Sverige
har luftföroreningar bidragit till
ca 200–300 fall

Oförändrad

PM10/NO2

Sjukhusinläggning för
sjukdomar
i hjärta, kärl
och luftvägar

19 ug/m3
PM10;
6,3 µg/m3
NO2

0,5–3 % fler
inläggningar
per 10 ug/m3

Av ca 300 000
inläggningar
orsakas 600–
1 500 av luftföroreningar

Oförändrad

NO2

Besvärsdagar
(Restricted
activity days)

6,3 µg/m3

400 000 fler
besvärsdagar
per år per
1 µg/m3 NO2

Ca 1 000 000
extra besvärsdagar per år

Oförändrad

Källa: Miljöhälsorapport 2009.
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Metoder för att bedöma luftföroreningar
Man kan använda flera metoder för att bedöma och följa upp bestämningsfaktorn
luftföroreningar. Metoderna är baserade på både mätningar och beräkningar.
Luftkvaliteten mäts inom den nationella miljöövervakningen (programområdet
luft) som Naturvårdsverket ansvarar för. Se Miljömålsportalen (www.miljomal.se/
2-Frisk-luft), Naturvårdsverkets webbplats (www.naturvardsverket.se) eller Svenska
Miljöinstitutets webbplats (www.ivl.se) för mer information och referenser.
Mätningar görs även av regionala luftvårdsförbund där de flesta av Sveriges kommuner är medlemmar. Luftvårdsförbunden finns bland annat i Stockholms och
Uppsala län, Blekinge län, Kalmar län, Kronobergs län, Skåne län, Västmanlands
län, Västra Götalands län och Östergötlands län. Därutöver görs mätningar i kommunal regi, främst i större tätorter. Parametrar som mäts är bland annat partiklar,
kvävedioxid, ozon, cancerframkallande luftföroreningar och svaveldioxid. Med
hjälp av mätningar kan man även följa upp förändringar av halter av olika luftföroreningar över tid (figur 4).
I Naturvårdsverkets föreskrifter anges de referensmetoder som ska användas för
att mäta luftföroreningar. Luftlaboratoriet vid institutionen för tillämpad miljövetenskap vid Stockholms universitet är ”Referenslaboratorium för tätortsluft” enligt
en överenskommelse med Naturvårdsverket. Referenslaboratoriet ska bland annat
ge råd till kommuner och andra om mätstrategier, mätmetoder och mätinstrument.
Mer information om referenslaboratoriet finner du på (www.itm.su.se/reflab).
Figur 4. Halten av inandningsbara partiklar som mäts kontinuerligt vid ett antal stationer
Anmärkning: Mätningar sker på platser som väljs ut för att vara representativa för den allmänna
luftkvaliteten eller för att ge information om situationen på särskilt utsatta ställen.
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1994
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1998
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Hornsgatan 108 gatunivå
Sveavägen 59 gatunivå
Norrlandsgatan 29 gatunivå
Turingegatan Södertälje gatunivå
Lilla Essingen gatunivå

2002

2004

2008

Kungsgatan Uppsala gatunivå
Kanalvägen Sollentuna gatunivå
Torkel Knutssonsgatan tak
Norr Malma regional bakgrund
E4:an Häggvik Sollentuna gatunivå

Källa: Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund.
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Beräkningsmetoder används för att bland annat
• bedöma konsekvenser av en viss åtgärd
• uppskatta människors exponering för olika luftföroreningar i en viss miljö
• beräkna hur luftföroreningar sprids från en utsläppskälla.
Beräkningar kan komplettera eller i vissa fall ersätta mätningar. Med hjälp av beräkningsmetoder, som spridningsberäkningar, kan man alltså uppskatta bidraget från
en utsläppskälla (trafiken eller en enskild punktkälla) eller exponeringen över tid
(se faktaruta 3 för exempel). Beräkningsmodellerna tar hänsyn till luftens meteorologiska, fysiska och kemiska egenskaper och beräknar ofta hur luftföroreningar
sprids i olika miljöer. Ibland kan man behöva använda flera beräkningsmodeller med
olika teoretisk utgångspunkt i en modellering, för att beräkna spridning och exponering i en komplex miljö. Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbunds rapportserie ger flera praktiska exempel på hur man använder modeller för att beräkna luftföroreningshalter och människors exponering vid till exempel vägprojekt eller nya
detaljplaner (se faktaruta 4 för exempel). Läs mer om olika beräkningsmodeller på
Svenska Miljöinstitutets webbplats (www.ivl.se), SMHI:s webbplats (www.smhi.se)
och Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbunds webbplats (www.slb.nu).
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Faktaruta 3. Exempel på beräkningsmetoder

ARTEMIS
ARTEMIS är en modell för att beräkna emissioner i samband med till exempel vägprojektering och trafikplanering. Så kallade emissionsfaktorer anges för olika fordonsslag.
Modellen har tagits fram genom EU-projektet ARTEMIS, och i Sverige används den för
den internationella utsläppsrapporteringen samt för den nationella luftkvalitetsmodellen
SIMAIR (se nedan). Läs mer på www.trafikverket.se.

Eva modell 2.2
Trafikverket har tagit fram beräkningsmodellen Eva modell 2.2 för att beräkna spridningen
och halterna av bland annat kvävedioxider och partiklar i vägtrafikmiljö med utgångspunkt
från emissionsfaktorer för olika fordons- och vägtyper. Läs mer på www.trafikverket.se.

TAPM
TAPM står för ”The Air Pollution Model” och är utvecklad i Australien av CSIRO Atmospheric
Research division. Svenska Miljöinstitutet har validerat modellen för svenska förhållanden, och den används bland annat för att beräkna spridningen av luftföroreningar vid
enskilda punktkällor. Läs mer på www.ivl.se.

AIRVIRO
AIRVIRO är ett webbaserat GIS-program för att övervaka och presentera data om luftföroreningar i främst stadsmiljöer. Tjänsten tillhandahålls av SMHI och finns i tre modeller;
en för beräkning i gatumiljöer, en för vägtrafik samt den så kallade Stadsmodellen för
beräkning av halter i städer. Läs mer på www.smhi.se.

SIMAIR
SMHI, Naturvårdsverket, Vägverket och Energimyndigheten har gemensamt tagit fram
webbtjänsten SIMAIR. SIMAIR är ett avancerat men lättanvänt webbverktyg anpassat för
små och medelstora kommuner som inte har tillgång till andra typer av modeller. SIMAIR
består av två delar: SIMAIR-väg och SIMAIR-ved.
SIMAIR-väg utgår från den information som finns samlad om luftföroreningshalterna i
en kommun och som avgör hur stora emissioner man kan förvänta sig vid en viss väg.
Informationen gäller bland annat bakgrundshalter, meteorologi, trafikvolym och fordonssammansättning.
I SIMAIR-ved beräknas hur utsläpp från småskalig förbränning av biobränsle påverkar
luftkvaliteten och hur luftkvaliteten förhåller sig till miljökvalitetsnormer och utvärderingströsklar. Med hjälp av olika modeller beräknar man bidragen på ett liknande sätt som
med SIMAIR-väg, men mer kopplat till bostadsområden. Mot en årlig licensavgift kan en
användare (konsult) disponera en databasmiljö med en digital karta över en kommun.
Läs mer på www.smhi.se.
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MATCH
MATCH är en avancerad datormodell som har utvecklats av SMHI. Den beräknar hur
luftföroreningar omvandlas, transporteras och faller ned, med hjälp av meteorologiska
data samt detaljerade kartläggningar av utsläpp av kemiska komponenter till atmosfären.
Läs mer på www.smhi.se.

ALARM
ALARM är ett modellsystem som tar hänsyn till terrängens inverkan på vind- och turbulensfält. Systemet har utvecklats av konsultföretaget Enger KM-konsult AB och tillämpas i
regional miljö.

URBAN
URBAN är en empirisk modell för att beräkna halterna av kvävedioxid eller bensen i stadsmiljöer. Modellen är framtagen av Svenska Miljöinstitutet och du kan läsa mer på www.ivl.se.

Faktaruta 4. Exempel på beräkningsstudier

Utsläpp och halter av kväveoxider och partiklar
på hornsgatan, SLB 4:2007
I denna rapport beräknas halterna av kväveoxider och partiklar på Hornsgatan med hjälp av
Trafikverkets nationella EVA modell 2.2. I rapporten görs också prognoser för fem respektive
tio år framåt.

Spridningsberäkningar av partiklar, PM 10
vid Uddvägen, Nacka, LVF 2005:26
I denna rapport beräknas halterna av partiklar (PM10) för ett nytt detaljplaneområde. Även
här är beräkningarna gjorda med hjälp av emissionsfaktorer och beståndsfördelning från
Trafikverkets nationella EVA modell 2.2.

Underlag och förutsättningar för fortsatt projektering
om luftkvalitet för Förbifart Stockholm, SLB 5:2008
I denna rapport redovisas emissionsfaktorer. Dessa behövs för att beräkna tunnelventilation och spridning av luftföroreningar för Förbifart Stockholm. I rapporten används emissionsmodellen ARTEMIS, som kan anses ge ett noggrannare underlag än Trafikverkets EVAmodell.
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Luftföroreningar utomhus är en betydande orsak till ohälsa (tabell 3). Under senare
år har man börjat använda beräkningar kring hälsokonsekvenserna av luftföroreningar, främst för att beskriva de totala följderna av föroreningarna eller vilka
vinster som en viss haltsänkning skulle medföra. Man har dock även börjat göra
beräkningar för att beskriva vad en viss åtgärd eller ett visst projekt skulle få för
effekter, till exempel hur en ny trafiklösning skulle påverka befolkningens hälsa
och exponering för föroreningar. Metoderna för att beräkna hur luftföroreningar
påverkar människors hälsa baseras i grunden på miljömedicinska riskbedömningar.
Kvantifieringen av hälsoeffekter bygger på så kallade dos–responssamband, som
anger hur föroreningshalter och hälsoeffekter hänger ihop (figur 5).
Luftföroreningars hälsoeffekter kan även kvantifieras genom enkäter som mäter de
besvär som en befolkningsgrupp upplever av luftföroreningar. De återkommande miljöhälsorapporterna, som tas fram av Socialstyrelsen, är ett sådant exempel. Miljöhälsorapporterna baseras huvudsakligen på en enkät, Nationell miljöhälsoenkät. Tabell 4
visar ett exempel från Miljöhälsorapport 2009: befolkningens rapportering av luftkvalitet.
Figur 5. Dos-responskurva för partiklar mätt som PM10. Procentförändringen av
olika hälsoeffekter som funktion av förändringen av PM10-halten.
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Tabell 4. Andel av befolkningen (%) som uppger att luftkvaliteten utanför bostaden är ganska
dålig eller mycket dålig, uppdelat på kommungrupp
Stockholms län
Storstadskommuner

Övriga Sverige

Totalt

15,8

10,9

13,4

Förortskommuner

2,8

3,0

2,9

Större kommuner

3,7

3,7

3,7

Källa: Miljöhälsorapport 2009.
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bestämningsfaktorn

farliga kemiska ämnen

Bakgrund
Farliga kemiska ämnen eller miljögifter är kemiska ämnen eller blandningar av
olika ämnen som har spridits i miljön på ett oönskat sätt (till exempel i marken,
luften eller vattnet) och som kan skada miljön eller ett ekosystem. Miljögifter är ofta
stabila och långlivade, det vill säga det tar lång tid innan de bryts ned (ibland många
år). Stabiliteten innebär inte bara att effekterna på miljön och olika ekosystem blir
långvariga, utan också att gifterna hinner spridas över stora områden och även
anrikas innan de bryts ned.
Bland de allvarligaste miljögifterna ur hälsosynpunkt är metaller och vissa organiska miljöföroreningar som människor utsätts för genom mat, vatten, luft, omgivning och konsumtionsprodukter. Metaller som kan verka som miljögifter är till
exempel kvicksilver, kadmium, bly och arsenik. Exempel på organiska miljöföroreningar är dioxiner, polyklorerade bifenyler (PCB), bromerade flamskyddsmedel,
bekämpningsmedel (DDT), ftalater och alkylfenoler.
Bestämningsfaktorn farliga kemiska ämnen mäts av tre indikatorer: långlivade
organiska ämnen i bröstmjölk, långlivade organiska ämnen i mänsklig föda och
kadmiumexponering.

Förekomst och exponering
Andra världskrigets slut brukar ses som kemikaliesamhällets startpunkt eftersom
nya kunskaper och ny teknik gjorde det möjligt att skapa och massproducera en
mängd nya kemiska produkter. Den kemiska industrins framsteg ledde bland annat
till nya läkemedel, nya material samt utveckling av drivmedel, bekämpningsmedel och konstgödsel. Kemikalieproduktionen väntas fortsätta öka. Med varuhandeln sprids också kemiska ämnen över nationsgränserna. När varor produceras,
används, återvinns, förbränns eller deponeras sprids kemiska ämnen till marken,
luften och vattnet.
Många av dessa kemiska ämnen kan i tillräckligt höga halter bli farliga, verka som
miljögifter och skada naturens ekosystem och människors hälsa. Farliga kemiska
ämnen kan bland annat försämra människors fortplantningsförmåga, skada det
centrala nervsystemet och orsaka cancer.
Från början betraktades utsläpp av föroreningar som ett lokalt problem, begränsat till utsläppskällornas närmaste omgivning. Men så småningom upptäckte fors-
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kare att miljögifterna spreds vida omkring – de hittades till och med hos isbjörnar
i Arktis och pingviner i Antarktis. I dag har alla människor mätbara halter av miljögifter i kroppen, oavsett var och hur vi lever. Vi får främst i oss dessa ämnen via
fet mat som fisk, kött, mjölk och ägg. Livsmedel kan alltså liknas vid en kemisk
soppa, och genom maten förs kemikaliesamhället till matbordet. Även dricksvatten
kan innehålla farliga kemiska ämnen, särskilt när det kommer från egna brunnar.
Exempel är fluorid, arsenik, mangan, uran och radon.
Ett effektivt miljöarbete (lokalt, regionalt, nationellt och internationellt) har dock
lett till att halterna av kända miljögifter i Sverige har minskat och även fortsätter att
minska (figur 6 och 7). I de flesta fall har man lyckats komma till rätta med stora
lokala utsläpp från exempelvis industrier, men faran är inte över. Hela tiden framställs nya kemikalier som slutligen hamnar i miljön, samtidigt som användningen
av kemikalier fortsätter att öka. Dessutom har andra föroreningskällor fått större
betydelse, som olika konsumentprodukter, biltrafik och jordbruk.
Tidigare exponerades ett mindre antal människor, oftast på sina arbetsplatser, för
relativt höga doser av ett fåtal ämnen. I dag exponeras alla i samhället för fler ämnen
i relativt låga doser, även känsliga individer som barn, äldre, sjuka och gravida kvinnor. En bidragande orsak är att dagens varor är mer komplexa och har flera funktioner och egenskaper än tidigare, och därmed innehåller fler kemiska substanser.
Rengöringsmedel har till exempel inte bara rengörande egenskaper – de kan också
vara antibakteriella, polerande, vårdande och väldoftande. Moderna rengöringsmedel innehåller därför fler kemikalier än äldre produkter.
Figur 6. Halter av PCB och DDT i sillgrissleägg från Stora Karlsö över tid
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Figur 7. Halter av vissa långlivade organiska miljöföroreningar i modersmjölk
från förstföderskor från Uppsalaregionen i relation till 1996 års utgångsvärde
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Källa: Miljömålsportalen (www.miljomal.se)

Internethandel kan också vara en källa till spridning av miljö- och hälsoskadliga
ämnen. Elektroniska produkter och textilier kan innehålla förbjudna flamskyddsmedel och giftiga tungmetaller. Vidare kan leksaker innehålla förbjudna ftalater,
och hälsokostpreparat kan innehålla giftiga tungmetaller (Karolinska Institutets
folkhälsoakademi & Socialstyrelsen, 2009).

Långlivade organiska ämnen i bröstmjölk
Bröstmjölk är oftast den huvudsakliga födan under livets första månader. Via
mjölken överförs långlivade organiska miljöföroreningar från modern till barnet, och barn anses vara särskilt känsliga för många av dessa miljöföroreningar.
Miljöföroreningar i moderns kropp kan dessutom ha påverkat barnet redan under
fostertiden. Bröstmjölk är därför lämplig att använda för att följa halten av långlivade organiska miljöföroreningar i människan.
En utvärdering från 2006 visade att medianhalterna av PCB, dioxiner och dioxinlika PCB, samt klorerade pesticider, minskade med 3–10 procent per år under perioden 1994–2004 (Lignell, Darnerud, Aune, & Glynn, 2006).

Långlivade organiska ämnen i mänsklig föda
Genom maten får människor i sig den största delen av de långlivade organiska
ämnen som de utsätts för. Forskare har till exempel beräknat att minst 90 procent av
exponeringen för dioxiner sker via födan (Liem, Fürst, & Rappe, 2000). Därför följer Livsmedelsverket både befolkningens konsumtionsvanor och halterna av olika
organiska miljöföroreningar i livsmedel. Man kan uppskatta intaget av ett visst
ämne med hjälp av data över konsumtion av olika livsmedel och genom att mäta
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halterna av organiska ämnen i livsmedel (Lind, Darnerud, Aune, & Becker, 2002).
Resultaten visar att halterna av miljögifter minskar i svenskproducerade livsmedel
som fisk, mejeriprodukter och kött. Mellan 1991 och 2004 minskade till exempel
halterna av organiska miljöföroreningar med 6–8 procent per år i fett från nötboskap och med 10–12 procent per år i svinfett.

Kadmiumexponering
Kadmium är en giftig metall som har spridits till miljön genom olika industriella
processer. I dag släpps kadmium främst ut i luften vid sopförbränning, metalltillverkning och förbränning av fossila bränslen. Kadmium kan också förekomma
naturligt i berggrunden. Vidare tar olika grödor upp kadmium relativt lätt.
Personer som inte röker får huvudsakligen i sig kadmium via maten. Rökare
exponeras ytterligare när de inhalerar kadmiumhaltig tobaksrök. Det totala kadmiumintaget ligger vanligtvis på 10–20 μg per dag.
Njuren är det mest känsliga organet för kadmiumexponering, eftersom kadmium
ansamlas i njurbarken och halterna ökar med stigande ålder. Den kritiska effekten
av kadmiumexponering anses vara en så kallad tubulär njurskada. Effekterna på
njurfunktionen visar sig vanligen först i medelåldern. Kadmium kan även påverka
skelettet, och ha betydelse för benskörhet och benskörhetsfrakturer.
Man kan se förändringar i befolkningens exponering för kadmium genom att
följa kadmiumhalter i urin över tid. Naturvårdsverkets program ”Hälsorelaterad
miljöövervakning” följer till exempel kadmiumhalterna i urin i två åldersgrupper
av kvinnor. Undersökningarna har genomförts över hela landet, och resultaten visar
ingen signifikant skillnad mellan olika regioner (www.naturvardsverket.se).

Hälsoeffekter
Människan exponeras för flera kemiska ämnen, samtidigt eller vid olika tillfällen,
under sin levnadstid. Många av dessa ämnen har liknande egenskaper och kan
komma att samverka. I värsta fall kan de förstärka varandras effekter.
Vår kunskap om kemiska ämnens skadliga hälsoeffekter kommer framför allt
från experimentella studier på djur. I dessa studier har forskarna sett samband mellan långtidsexponering för låga doser och fortplantnings- och utvecklingsstörningar,
försämrat immunförsvar samt cancer. I många djurstudier har man också observerat en hög känslighet hos foster och vissa förändringar i djurens naturliga beteende.
Människor som skadats av farliga kemiska ämnen har oftast utsatts för olyckor,
miljökatastrofer eller dålig arbetsmiljö, eller haft mycket speciella kostvanor.
Foster och barn är ofta mer känsliga än vuxna för farliga kemiska ämnen eftersom de växer och utvecklas. Barn får dessutom i sig högre nivåer eftersom de andas,
äter och dricker mer i förhållande till sin vikt än vuxna. Foster är mest känsliga för
skador under de första 3–8 graviditetsveckorna, då embryot utvecklas och organen
bildas. Om fostret tidigt utsätts för höga halter av skadliga ämnen finns det risk för
missfall, missbildningar och utvecklingsstörningar hos barnet.
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Exponering för kemiska ämnen kan också göra människor känsliga för olika konsumtionsvaror som innehåller doftande kemiska ämnen. Enligt Socialstyrelsens miljöhälsorapport (Socialstyrelsen, 2009a) uppger till exempel en stor del av Sveriges
befolkning att de får andningssvårigheter i form av andnöd, pip i bröstet eller svår
hosta när de känner starka dofter från exempelvis parfym och rengöringsmedel.
Denna typ av känslighet ser ut att öka.

Metoder för att bedöma farliga kemiska ämnen
I Sverige finns en lång tradition av att dokumentera miljötillståndet och dess förändringar långsiktigt och regelbundet. Långa tidsserier och kartläggningar kan visa på
eventuella skillnader i miljötillståndet i olika delar av landet. Naturvårdsverket har
det övergripande ansvaret för både den nationella och den regionala miljöövervakningen. Inom ramen för övervakningen har man bland annat tagit fram metoder för
att mäta bestämningsfaktorn farliga kemiska ämnen.

Långlivade organiska ämnen i bröstmjölk
Inom Naturvårdsverkets miljöövervakning analyseras tidstrender av klorerade och
bromerade svårnedbrytbara organiska ämnen i modersmjölk samt i flera andra biologiska prover. Exempel på sådana ämnen är polyklorerade bifenyler (PCB), polyklorerade dioxiner (PCDD) och dibenzofuraner (PCDF), samt de bromerade flamskyddsmedlen polybromerade difenyletrar (PBDE). Man samlar in modersmjölk
från kvinnor i Uppsala- och Stockholmsregionerna (Fängström, Athanassiadis,
Odsjö, Norén, & Bergman, 2008).
Halterna av klorerade och bromerade ämnen i modersmjölk ger ett bra mått på
kvinnornas långsiktiga exponering för ämnena från maten före amningsperioden.
Resultaten visar också på fostrets och det ammade spädbarnets exponering.
De regionala skillnaderna är små när det gäller halterna av PCB och PBDE i modersmjölk från kvinnor i Sverige. Det visar studier utförda inom Naturvårdsverkets
miljöövervakning (Glynn et al., 2007; Lignell, Aune, Darnerud, Cnattingius, &
Glynn, 2009). Därför anses de tidstrendsstudier som genomförs på modersmjölk
från Stockholms- och Uppsalaområdena ge resultat som är representativa för resten
av landet.

Långlivade organiska ämnen i mänsklig föda
Livsmedelsverket undersöker regelbundet halterna av organiska miljöföroreningar i
olika livsmedel och i prover från människor. Undersökningarna används som underlag när myndigheten gör riskvärderingar och utformar kostråd. Livsmedelsverket
kontrollerar också att gällande gränsvärden inte överskrids. Målet är att uppskatta
människors exponering för bland annat organiska miljöföroreningar från livsmedel
via intagsberäkningar.
Vart femte år gör Livsmedelsverket en så kallad matkorgsstudie, med stöd av
Naturvårdsverket. Matkorgsstudien täcker in 90 procent av de livsmedel som är
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tillgängliga för konsumtion. I studien mäter man halterna av farliga kemiska ämnen
i de råa matvarorna. Ungefär vart femte år eller mer sällan gör Livsmedelsverket
också en konsumtionsstudie av vad människor i befolkningen äter och hur ofta,
med hjälp av enkäter om intag av olika livsmedel (frekvensdata). Utifrån konsumtionsdata och haltdata beräknar man hur stort intaget av ett visst ämne är. Utifrån
konsumtionsdata har detta gjorts för PCB, dioxiner, DDT och DDE samt flamskyddsmedlen PBDE och HBCD (vuxna) 1997–98. Utifrån haltdata har beräkningar gjorts för livsmedel insamlade i samband med matkorgsstudien 1998–99
(Darnerud, Atuma, Aune, Becker, Petersson-Grawé & Wicklund-Glynn, 2000; Lind
et al., 2002). Resultaten visade att den beräknade exponeringen för PCB, DDT och
dioxiner via livsmedel var lägre än i början av 1990-talet.

Kadmiumexponering
Naturvårdsverket har undersökt kadmiumhalter i urin hos yngre kvinnor (20–29
år) och medelålders kvinnor (50–59 år) inom den hälsorelaterade miljöövervakningen vid fyra tillfällen under år 2002–2006. Undersökningarna genomfördes över
hela landet: den första i Västra Götaland 2002, den andra i Stockholms län 2004,
den tredje i Norrbotten och Västerbotten 2004 och den fjärde i Skåne 2006–2007.
Läs mer i Naturvårdsverkets rapport om miljöövervakning (2009). Studien planeras
att utföras regelbundet i fyra olika regioner, för att man ska kunna se eventuella
regionala skillnader. Resultaten visar dock ingen signifikant regional skillnad i kadmiumexponeringen än så länge.
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bestämningsfaktorn

UV-strålning

Bakgrund
Ultraviolett strålning (UV-strålning) är den största orsaken till att människor drabbas av hudcancer, och antalet hudcancerfall ökar kontinuerligt. Människan exponeras för UV-strålning från såväl naturliga strålkällor som olika verksamheter och
produkter (till exempel solarier).
Mängden UV-strålning från solen som når markytan i Sverige är minst i norr och
störst i söder. UV-strålningens styrka beror på solhöjd, ozonlagrets tjocklek och
hur mycket UV-strålning som molnen släpper igenom. Ozonskiktet över Sverige
har tunnats ut med i genomsnitt 5 procent sedan 1980-talet, men minskningen har
planat ut (Josefsson, 2006). Solstrålning som når jorden innehåller två sorters ultraviolett strålning: UVA och UVB.
Även UV-strålning i solarier delas in i UVA- och UVB-strålning. Solarier har
oftast en högre andel UVA än den naturliga solen. I Sverige får solarier maximalt
motsvara UV-index 12, det vill säga tropisk sol. Det innebär att en ljushyad person
kan bränna sig redan efter 10–15 minuter.
WHO har sammanställt all forskning om solarier och hudcancer. Slutsatsen är att
det finns samband mellan solarieanvändning och hudcancerformerna malignt melanom och skivepitelcancer. WHO rekommenderar därför att myndigheter överväger
åtgärder mot solarier. Dessutom avråder de ungdomar under 18 år från att använda
solarier. Därför avråder också de nordiska strålsäkerhetsmyndigheterna personer
under 18 år och människor med ljus hud från att använda solarier. I en ny gemensam rekommendation från strålsäkerhetsmyndigheterna i Finland, Island, Norge
och Sverige föreslås dessutom en åldersgräns på 18 år för att få sola i solarium. Läs
mer om UV-strålning från solen och solarier på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats (www.ssm.se).
Bestämningsfaktorn UV-strålning mäts av en indikator: antal hudcancerfall.

Exponering
Människor kan själva påverka hur mycket UV-strålning de utsätts för. Vissa undviker solen mitt på dagen eller smörjer sig noga med solskyddsmedel, medan andra
väljer att solbada så fort solen tittar fram eller reser långt för att uppleva värmen
från solen.
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Befolkningens exponering kan beräknas genom årliga enkätundersökningar om
svenskarnas solvanor. Från enkätresultaten beräknar man en genomsnittlig exponering (årsdos) UV-strålning som befolkningen utsätter sig för beroende på sitt beteende. Den beräknade exponeringen är ett relativt värde som kan jämföras år för
år. Läs mer om befolkningens exponering för UV-strålning på Miljömålsportalen,
”Beteenderelaterad UV-exponering” (www.miljomal.se).
Befolkningens exponering för UV-strålning kan även uppskattas med hjälp av
miljöhälsoenkäterna som återkommer vart fjärde år. Läs mer i Miljöhälsorapport
2009 (Socialstyrelsen, 2009a).

Hälsoeffekter
UV-strålning har vissa positiva effekter på hälsan. När huden träffas av UV-strålning
bildas D-vitamin, som bland annat är nödvändigt för att kroppen ska kunna ta upp
kalcium till benstommen. Å andra sidan höjs risken att utveckla hudcancer och
ögonskador när man utsätts för UV-strålning.
Hudcancerrisken ökar både med den totala mängden UV-strålning och med
antalet brännskador. Antalet nya fall av hudcancer i Sverige fortsätter att öka.
I genomsnitt är ökningstakten för all hudcancer cirka 4,5 procent per år. Människors
beteende bedöms vara avgörande för hudcancerutvecklingen.
Den allvarligaste typen av hudcancer är malignt melanom. Under 2006 fick cirka
2 300 personer i Sverige denna diagnos (Socialstyrelsen, 2007). Malignt melanom
orsakas främst av brännskador till följd av UV-strålning som gett upphov till rodnad
och sveda i huden under barndomen. Men även den totala mängden UV-strålning
från barndomen upp till vuxen ålder kan ha betydelse. Barn och ungdomar är dock
mest känsliga för UV-strålning. Under en tioårsperiod har förekomsten av malignt
melanom i Sverige ökat med cirka 40 procent.
Skivepitelcancer är en mindre allvarlig hudcancerform som främst drabbar personer som har vistats mycket i solen. År 2006 fick nästan 4 000 personer diagnosen
(Socialstyrelsen, 2007). Under en tioårsperiod har förekomsten ökat med 60 procent för män och 81 procent för kvinnor.
Den vanligaste formen av hudcancer är basalcellscancer, som är en godartad
tumör. Socialstyrelsen har nyligen börjat registrera fall av basalcellscancer, och
under 2006 fick nästan 40 000 personer diagnosen (Socialstyrelsen, 2008a). Även
basalcellscancer är oftast relaterad till exponering för UV-strålning i samband med
solning.
UV-strålning kan även orsaka ögonskador. Den vanligaste orsaken till förvärvad
synnedsättning är katarakt (grå starr), i Sverige liksom i resten av världen. Det har
visat sig att exponering för solljus ligger bakom uppkomsten av barkkatarakt, det
vill säga en grumling i linsens perifera delar (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2006).
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Metoder för att bedöma UV-strålning
Socialstyrelsens cancerstatistik innehåller information om antalet hudcancerfall
(www.socialstyrelsen.se). I denna cancerstatistik ingår information om
• nya fall (incidens)
• förekomst i befolkningen (prevalens)
• dödlighet (mortalitet)
• överlevnad
• slutenvård.
I Socialstyrelsens statistikdatabas finns uppgifter från Cancerregistret om nya cancerfall på bland annat läns- och riksnivå från och med 1970. I Socialstyrelsens databas ”Hur mår Sverige?” finns vidare statistik om nya fall och dödlighet i vanliga
cancerformer även på kommunnivå.
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bestämningsfaktorn

buller

Bakgrund
Mycket starka ljud kan orsaka hörselnedsättning och öronsusningar (tinnitus).
Trafikbuller är däremot sällan hörselskadande, men har trots det stor betydelse
för människors hälsa och livskvalitet. Några exempel på negativa hälsoeffekter är
försämrad inlärning och prestation, sömnproblem, fysiologiska stressreaktioner,
försämrad talförståelse samt ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Trafikbuller är
dessutom den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige.
Trenden pekar mot att problemen med buller ökar, framför allt problemen med
vägtrafikbuller. Hur människor påverkas av buller beror på en rad faktorer hos ljudet, i vilken miljö det förekommer och när på dygnet det inträffar. Det finns också
en stor individuell variation i hur samma ljud upplevs och hur det påverkar hälsan.
Särskilt känsliga grupper är barn, hörselskadade och äldre.
Bestämningsfaktorn buller mäts av två indikatorer: trafikbuller och höga bullernivåer.

Förekomst och exponering
Höga bullernivåer
Höga buller- och ljudnivåer är ett vanligt arbetsmiljöproblem. Statistik från 2003
visar att 16 procent av kvinnorna och 31 procent av männen i Sverige är utsatta för
så höga bullernivåer att de inte kan samtala i normal ton under minst en fjärdedel
av arbetstiden (Arbetsmiljöverket, 2005).
Även i miljöer där barn och ungdomar vistas kan ljud- och bullernivåerna vara så
höga att de är jämförbara med nivåerna i en verkstadsindustri. I till exempel skolor
och förskolor förekommer ofta genomsnittliga ljudnivåer på upp mot 70 dB (LAeq).
Ljudnivåerna är ofta ännu högre under lektioner i musik, gymnastik och träslöjd
samt i matsalar och uppehållsrum. De kan till och med överskrida insatsvärdena för
buller på arbetsplatser, då hörselskydd ska finnas tillgängliga (AFS, 2005:16).
Höga ljudnivåer från musik drabbar oftast unga människor och förekommer
på konserter, på diskotek och till följd av bärbara musikspelare med hörlurar. Den
nationella miljöhälsoenkäten 2007 visar till exempel att 41 procent av befolkningen
i åldern 18–28 år har upplevt öronsusningar efter att ha lyssnat på stark musik
(Socialstyrelsen, 2009a).
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Faktaruta 5. Vad är buller?
Figur 8. Olika ljud och deras ungefärliga ljudnivå
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Källa: Trafikverket.

Eftersom människans öra är olika känsligt för olika frekvenser väger man ljudets frekvenser
vid mätningar för att få ett hörselanpassat mått. Så kallad A-vägning tillämpas för normala
frekvenser och ljudstyrkor och skrivs med mätvärdet dBA. A-vägningen dämpar låga frekvenser och förstärker medelhöga, och används bland annat för trafikbuller. För ljud med dominerande låga frekvenser, till exempel fläktljud, tillämpas så kallad C-vägning. C-vägningen
dämpar inte de låga frekvenserna.
Buller är oönskat ljud, det vill säga ljud som människor känner sig störda av och helst vill
slippa. Ljudets intensitet (ljudstyrkan) mäts i decibel (dB). Decibelskalan är logaritmisk,
vilket innebär att en ökning av ljudnivån med tre decibel motsvarar en fördubbling av ljudintensiteten.
I Sverige beskrivs buller från trafik främst med två mått: ekvivalent och maximal ljudnivå.
Ekvivalent ljudnivå (Leq) är medelljudnivån, och maximal ljudnivå (Lmax) är den högsta
momentana ljudnivån under en viss tidsperiod, till exempel ett dygn.
Trafikbuller redovisas i enheten decibel A, dB(A). Indexet ”A” anger att ljudets olika frekvenser har viktats så att det motsvarar hur människans öra uppfattar ljud. Om ljudnivån ökar
eller minskar med 3 dB(A) upplevs det som en knappt hörbar förändring. En förändring
med 8–10 dB(A) upplevs däremot som en fördubbling eller halvering av ljudnivån (Socialstyrelsen, 2004). Ett normalt samtal har exempelvis en ljudnivå på omkring 65 dB, medan
en person som skriker ofta ligger på omkring 80 dB. Skillnaden är bara 15 dB, men skrikandets intensitet är ändå 30 gånger så hög. Figur 8 illustrerar olika ljud och deras ungefärliga
ljudnivå.
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Trafikbuller
Trafikbuller är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Drygt 2 miljoner svenskar utsätts i sin boendemiljö för trafikbuller där den dygnsekvivalenta
ljudnivån utomhus vid fasad överstiger 55 dB (LAeq,24h) (tabell 5). Trenden pekar
dessutom mot att allt fler kommer att besväras av trafikbuller i framtiden. Det är
ett resultat av den ökande urbaniseringen och det ökande resandet. All slags trafik
har ökat kontinuerligt i Sverige, främst vägtrafiken. Dessutom byggs allt oftare nya
bostäder i bullerutsatta områden, främst storstäder. Det beror på att den tillgängliga
marken i storstäderna oftast ligger nära större trafikleder, järnvägar och industrier.
För trafikbuller anges i Sverige i regel den ekvivalenta ljudnivån över ett dygn, kompletterad med uppgifter om maximalnivån, främst nattetid. Buller från flygtrafik
mäts i en dygnsviktad ekvivalentnivå som kallas flygbullernivå, FBN.
Tabell 5. Exponering för trafikbuller. Antal personer som exponeras
över gällande riktvärde för trafikbuller utomhus vid bostadens fasad.
Trafikslag

Antal exponerade >55 dB LAeq, 24 h*

Vägtrafik

1 200 000–1 800 000

Spårburen trafik

400 000–600 000

Flygtrafik – civil

15 000–25 000

Flygtrafik – militär

25 000–35 000

Totalt

1 600 000–2 400 000

* För flygtrafik avses flygbullernivå (FBN)
Källa: Miljöhälsorapport 2009.

I samband med infrastrukturpropositionen 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för
framtida transporter fastställde riksdagen riktvärden för trafikbuller från väg, järnväg och flyg:
• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
• 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
– 55 dBA FBN ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) för flygbuller
– 60 dBA ekvivalentnivå i bostadsområdet i övrigt för järnvägsbuller
• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.
Enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:67) är Trafikverket och större
kommuner ansvariga för att göra bullerkartläggningar och åtgärdsprogram. Sådana
kartläggningar ska bland annat göras utmed de livligast trafikerade vägarna, vid
större flygplatser, utmed de livligast trafikerade järnvägarna och i de största städerna. Med kartläggningarna som utgångspunkt ska Trafikverket och kommunerna
också ta fram handlingsplaner för att bekämpa buller.
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Hälsoeffekter
Höga bullernivåer
Exponering för höga ljudnivåer kan leda till en tillfällig eller permanent hörselskada
och öronsusningar (tinnitus). Risken för en hörselskada ökar med ljudstyrkan och
den tid exponeringen varar, men risken beror också på ljudets karaktär. Personer
med hörselnedsättning hör vanligen sämre vid höga frekvenser, men de kan ha svårt
att höra även vid låga frekvensområden. De får sämre förmåga att uppfatta vardagligt tal, framför allt i bullriga miljöer.
Över 1 miljon människor i Sverige har olika grader av hörselnedsättning, och
många av dem använder hörapparat eller något annat hörhjälpmedel (Socialstyrelsen,
2009a). Hörselnedsättning är bland de vanligaste arbetsskadorna. Vidare är det särskilt oroande att barn och ungdomar verkar utsättas för mer hörselskadande buller
än tidigare.
Öronsusningar, tinnitus, är vanligt bland vuxna och uppstår ofta vid en hörselskada. Tinnitus är ingen sjukdom utan ett symtom. Det kan ha samband med höga
ljud- och bullernivåer, men också med sjukdomar, bieffekter av läkemedel, bettfel,
stress, depression med mera. Cirka 800 000 personer i Sverige lider av tinnitus
(Socialstyrelsen, 2009a).

Trafikbuller
Trafikbuller är den viktigaste källan till samhällsbuller. Trafikbuller skadar inte
direkt hörseln men kan påverka hälsan och välbefinnandet på andra sätt. Andelen
av befolkningen som besväras av trafikbuller har ökat under senare år, och trenden
pekar mot att problemen fortsätter att öka (Socialstyrelsen, 2009a).
Trafikbuller gör det till exempel svårare att förstå talljud, eftersom talljud kan
maskeras av trafikbuller. För att en normalt hörande person ska kunna förstå en
talad mening bör talljudet vara 15 dB starkare än bakgrundsljudet. Värst drabbade
är personer med hörselnedsättning och de som lär sig ett nytt språk, eftersom dessa
grupper behöver en relativt tyst bakgrundsmiljö.
Trafikbuller kan också påverka inlärning och prestation negativt. Barns inlärning
försämras mer än vuxnas av trafikbuller (Stansfeld et al., 2005).
En av de allvarligaste effekterna av trafikbuller är sömnstörningar. Trafikbuller
gör det svårare att somna och påverkar sömnens kvalitet. Detta är allvarligt eftersom ostörd sömn är en förutsättning för god fysisk och mental hälsa. Under det
senaste decenniet har andelen personer i Sverige som upplever att trafikbuller stör
deras sömn och vila ökat (Socialstyrelsen, 2009a).
Vidare har flera svenska och internationella studier visat att starkt trafikbuller,
till exempel flygbuller, orsakar höga stresshormonnivåer i blodet, hjärtklappning,
högt blodtryck och immunologiska förändringar. Flera studier tyder också på att
långvarig exponering för trafikbuller ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Se
Miljöhälsorapport 2009 för referenser (Socialstyrelsen, 2009a).
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Metoder för att bedöma buller
Man kan bedöma och följa upp bestämningsfaktorn buller och dess indikatorer
med hjälp av flera olika verktyg, mätningar och beräkningsmodeller. Mätningar har
fördelen att de visar den faktiska exponeringen vid mättillfället. Nackdelen är att
mätvärdet kan vara helt irrelevant om det är en ovanligt tyst, bullrig eller blåsig dag
då mätningarna genomförs. Därför är det vanligt att beräkna bullret i stället för att
mäta det. Med bra beräkningsmodeller går det dessutom att skaffa sig en uppfattning om hur en viss åtgärd kan förändra ljudmiljön.
I Sverige beräknar man trafikbuller med hjälp av de så kallade nordiska beräkningsmodellerna som utgår från trafikmängder, trafikslag, hastighet, terrängförhållanden och bebyggelse (Naturvårdsverket, 1996a; Naturvårdsverket, 1996b;
Försvarsmakten, Luftfartverket & Naturvårdsverket, 1998). Läs mer om de olika
beräkningsmodellerna på Naturvårdsverkets webbplats (www.naturvardsverket.se).
Alla beräkningsmodeller är dock osäkra i viss mån. Noggrannheten påverkas
oftast mest av kvaliteten på informationen om bland annat terrängen, trafiken,
byggnader och industrier. För att resultatet ska bli korrekt krävs detaljerad information om till exempel
• vägar inklusive trafiksiffror, andel tung trafik och hastighet
• spår inklusive tågtyper, tåglängder och hastighet
• flygtrafik inklusive start- och landningsinformation
• trafikfördelning över dygnet
• industrier
• byggnader och deras höjder
• skärmar eller bullervallar och deras höjd.
Det finns också metoder för att mäta eller beräkna buller från andra källor än trafiken, till exempel från industriverksamhet, vindkraftverk, skjutfält och skjutbanor
och byggarbetsplatser (se www.naturvardsverket.se).
Vidare finns flera metoder för att mäta och beräkna buller i inomhusmiljö, bland
annat i bostäder (till exempel flerfamiljhus), idrottsanläggningar (till exempel
gym) och nöjeslokaler (till exempel diskotek). Se Socialstyrelsens handbok Buller.
Höga ljudnivåer och buller inomhus för mer detaljerad information och referenser
(Socialstyrelsen, 2008c).
Samhällsbuller är en betydande orsak till ohälsa, särskilt trafikbuller. Genom
att kombinera enkätstudier och kliniska studier kan man beräkna effekterna som
buller ger på hälsan i form av förhöjt blodtryck, fördröjd insomning och antal uppvaknanden nattetid. Även sambandet mellan buller och störning kan beräknas med
hjälp av enkäter. Enkäter gör det dessutom möjligt att avläsa hur bullerstörningarna
förändras över tid, och man kan använda dem för att utvärdera bullerbegränsande
åtgärder.
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Metoder som är baserade på enkäter, till exempel miljöhälsoenkäterna, ger alltså
information om
• besvär av buller
• hur många människor som drabbas (figur 9)
• vilken typ av hälsoeffekter som är vanligast
• förändringar över tid
• vilka effekter som olika åtgärder får (Socialstyrelsen, 2009a).
Figur 9. Andel personer som besväras av olika ljudkällor minst en gång per vecka
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bestämningsfaktorn

radon

Bakgrund
Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas. Den ingår i en naturlig sönderfallskedja som utgår från uran-238. Radon bildas när radium sönderfaller, och radonet sönderfaller i sin tur till radioaktiva metallatomer, radondöttrar. Radondöttrarna
följer med inandningsluften och kan skada lungor och luftrör. Näst efter tobaksrökning är radon den vanligaste orsaken till lungcancer. Radonhalten mäts i enheten
becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). 1 Bq/m3 innebär att en atom sönderfaller per sekund i varje kubikmeter luft.
Olika berörda myndigheter har tillsammans fastställt gräns- och riktvärden för
radon och andra naturliga ädelgaser. Gränsvärdena för radon anges i bindande föreskrifter, till exempel Boverkets byggregler och Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter. Riktvärdena anges i allmänna råd, till exempel Socialstyrelsens allmänna
råd om radon i inomhusluft. Riktvärdena för radonhalter i bostäder och lokaler där
kommunerna har tillsyn enligt miljöbalken är kopplade till begreppet ”olägenhet
för människors hälsa”.
Gränsvärdet för radon i dricksvatten i Sverige är 100 Bq/l (gräns för tjänligt med
anmärkning) respektive 1 000 Bq/l (gräns för otjänligt). För inomhusluft är riktvärdet 200 Bq/m3. Se Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats för mer information och
referenser (www.ssm.se). År 2009 föreslog dock WHO att medlemsländerna skulle
skärpa sina rekommendationer för radon i bostäder till max 100 Bq/m3 (World
Health Organization [WHO], 2009).
Bestämningsfaktorn radon mäts av en indikator: radonhalt i skolor, förskolor
och bostäder.

Källor och exponering
Radon finns överallt – i marken, luften och vattnet. Radon i bostäder kan komma
från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet (www.ssm.se).
Marken är den vanligaste radonkällan, och den luft som finns i marken har alltid
hög radonhalt. Eftersom lufttrycket oftast är lägre inomhus än utomhus kan radonhaltig jordluft lätt sugas in i ett hus, särskilt om marken släpper igenom mycket luft
och husets grund är otät. Inomhus kan radonhalten då bli hög; ända upp till 80 000
Bq/m3 har förekommit. Utomhus späds radonet däremot snabbt ut. Så gott som alla
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kommuner har låtit undersöka radonsituationen och har kartor som visar områden
med hög, normal eller låg risk för radon.
Även byggnadsmaterial som är baserat på sten avger radon, normalt i små mängder. Blå lättbetong avger däremot mer radon än andra byggnadsmaterial. Blåbetong
är baserat på alunskiffer och tillverkades mellan 1929 och 1975. Materialet har
kunnat avge radonhalter på upp till 1 000 Bq/m3 i inomhusluft. I dag tillverkas inte
längre byggnadsmaterial med så hög radiumhalt att det skulle kunna utgöra någon
nämnvärd risk för hälsan.
Vidare innehåller allt vatten som kommer från jordlager och berggrund radon.
Ytvattentäkter, som sjöar och vattendrag, innehåller däremot nästan inget radon
alls. Bergborrade brunnar kan ge vatten med radonhalter över 1 000 Bq/l. I grävda
brunnar som tar sitt vatten från omgivande jordlager är halterna betydligt lägre än
i bergborrade brunnar.
I Sverige exponeras människor framför allt för radon i bostäder. Cirka 400 000
bostäder beräknas ha radonhalter över 200 Bq/m3, och uppskattningsvis 10 procent
av befolkningen utsätts för så höga halter i bostaden. Vidare beräknas cirka 10 000
brunnar för permanentboende ha radonhalter över 1 000 Bq/l. I en landsomfattande
kartläggning gällde detta för 8 procent av de borrade brunnarna (Ek, Thunholm,
Östergren, Falk, & Mjönes, 2008).

Hälsoeffekter
Lungcancer är den största hälsorisken med radon. Hälsoriskerna beror på att de så
kallade radondöttrarna i inomhusluften kan fastna på dammpartiklar, som kommer
in i lungorna när man andas. Radondöttrarna avger bland annat alfastrålning som
har hög energi. Alfastrålning ger upphov till mutationer och andra dna-skador.
Både djurförsök och epidemiologiska studier har visat att radon ökar risken
för lungcancer. En analys av samtliga europeiska epidemiologiska studier visar till
exempel att risken för lungcancer ökar linjärt med radonexponeringen i bostaden
(Darby et al., 2005). Rökare löper dock betydligt större risk än icke-rökare att få
lungcancer till följd av radonexponering. Det beror på att de skadliga effekterna
från radon och rökning samverkar kraftigt.
Radon i bostäder orsakar cirka 500 lungcancerfall per år i Sverige, varav cirka 50
bland personer som aldrig har varit rökare. Andelen motsvarar ungefär 15 procent
av alla lungcancerfall (Socialstyrelsen, 2009a).

Metoder för att bedöma radonhalt
Eftersom förhöjda radonhalter inomhus är en olägenhet för människors hälsa bör
man kontrollera halterna i inomhusmiljöer där folk vistas ofta, till exempel i bostäder, skolor och förskolor. Mätdata finns tillgänglig i olika register, bland annat i
Radonutredningen (SOU 2001:7), inom kommunala förvaltningar och i länsstyrelsernas regionala miljömålsuppföljning.
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Den vanligaste mätmetoden för radonhalter i inomhusluft är att använda spårfilm.
Spårfilmen fungerar så att alfapartiklar från radon och radondöttrar träffar filmens
ytskikt och ger upphov till skador (spår). Genom kemisk behandling blir spåren
synliga och kan räknas i mikroskop. Antalet träffar står i proportion till radonhalten och den tid spårfilmen stått framme. Det finns också olika typer av elektroniska
mätare.
För att bestämma radonhalten i vatten tar man ett vattenprov. Vattenprovet
skickas vanligtvis till ett laboratorium som utför själva analysen.
Den som mäter radonhalt bör följa Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivningar för bostäder (Hagberg, Mjönes, & Söderman, 2005a). För förskolor och skolor gäller Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för arbetsplatser (Hagberg,
Mjönes, & Söderman, 2005b). Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten har
även tagit fram en kompletterande metodbeskrivning för skolor och förskolor
(Socialstyrelsen, 2006). Mätningarna ska normalt göras mellan 1 oktober och 30
april, under en period av minst två månader. Ju längre mättiden är desto noggrannare blir mätningen. Radonhalten varierar nämligen ganska kraftigt både under
dygnet och mellan årstiderna. Variationerna beror bland annat på temperatur- och
vindförhållanden samt på inomhusventilationen. Därför är det viktigt att mäta
under en relativt lång period.
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bestämningsfaktorn

miljöer som kan relateras till skador

Bakgrund
Personskador är ett stort folkhälsoproblem i Sverige. Skador inträffar inte slumpmässigt i befolkningen utan har samband med risker i olika miljöer. Det är därför
viktigt att arbeta för säkra miljöer utifrån ett skadeperspektiv, till exempel när det
gäller trafik, arbete, bostäder, skola och fritid (Statens folkhälsoinstitut, 2005a).
80 procent av alla olyckor som leder till besök i vården inträffar i hem och fritidsmiljöer. Cirka 40 procent av dessa skador sker i närheten av hemmet och drabbar i
synnerhet små barn och äldre (Räddningsverket, 2007).
Bestämningsfaktorn miljöer som kan relateras till skador mäts av en indikator:
antal rapporterade skadade (döda och vårdade) i olika miljöer.

Hälsoeffekter
År 2008 omkom 4 810 personer till följd av olyckor och förgiftningar i Sverige (1 897
kvinnor och 3 013 män) (Socialstyrelsen, 2010). Den vanligaste typen av olyckor
är fallolyckor. Därefter följer vägtrafikolyckor, förgiftning, bränder, drunkning och
kvävning. Andra olyckstyper är elolyckor, maskinolyckor, transportolyckor som
inte skett vid vägtransporter och olyckor där händelseförloppet inte kunnat fastställas (Räddningsverket, 2007). För 2008 skattas det nationella antalet skadefall till
710 000, det vill säga 7 700 skadade per 100 000 invånare. Av alla rapporterade
skadefall blev 14 procent av männen och 19 procent av kvinnorna inskrivna på
sjukhus. Andelen inskrivna ökade med stigande ålder (Socialstyrelsen, 2008b).
Det finns det tydliga regionala skillnader i både skademönster och risken att skadas. Det finns också könsskillnader. Männen skadades i något större utsträckning än
kvinnorna i alla åldersgrupper 2008, utom bland de äldsta (över 65 år) där betydligt
fler kvinnor skadades (Socialstyrelsen, 2008b). Risken att skadas skiljer sig också
mellan olika sociala grupper. Socioekonomiskt utsatta personer löper större risk att
skadas än andra sociala grupper. Det finns ingen enkel förklaring till att vissa är mer
utsatta för skador än andra, utan detta förklaras utifrån multipla orsakskedjor från
den sociala strukturen i samhället till miljö- och levnadsförhållanden samt hälsorelaterade beteenden hos den enskilda individen (Statens folkhälsoinstitut, 2005b).
Statistiken från 2008 visar också att de flesta skadade sig i boendemiljön och att
80 procent av skadorna inträffade på fritiden. Den yngre delen av befolkningen
skadade sig också ofta när de idrottade. Även skador inom transportområdet var

50

M E T O D E R F Ö R K VA N T I TAT I VA H Ä L S O K O N S E K V E N S B E D Ö M N I N G A R ( H K B )

vanliga: närmare 30 procent skadade sig vid förflyttning, antingen till fots eller med
fordon. Barn skadade sig relativt ofta i barnomsorgen eller skolan. I alla åldersgrupper var fallolyckor vanligast, och bland vuxna ökade andelen fall med stigande
ålder. Även kontakt med föremål, personer eller djur var en vanlig orsak till skador,
och detta drabbade oftast barn (0–17 år) och yngre män (18–44 år). Nära en fjärdedel av alla skador resulterade i en fraktur, vilket ofta drabbade äldre och särskilt
äldre kvinnor. Det var vanligast att skada sig på de övre extremiteterna (armarna
från axlarna ut till fingrarna) i alla åldersgrupper, utom i den äldsta där skador på
höft, lår eller överben var vanligast (Socialstyrelsen, 2008b).

Trender
Sedan 1970-talet har den långsiktiga trenden för dödsfall till följd av olyckor varit
nedåtgående. I slutet av 1990-talet ersattes dock minskningen av en uppgång.
Uppgången kan förklaras av att antalet dödsfall till följd av fall har ökat, särskilt
bland äldre kvinnor, och av att antalet förgiftningsolyckor har ökat kraftigt. Antalet
dödsfall inom vägtrafiken tenderar däremot att minska (Räddningsverket, 2007).

Metoder för att bedöma miljöer som kan relateras till skador
Relevant statistik över skador är en viktig grundsten för att analysera och följa upp
bestämningsfaktorn miljöer som kan relateras till skador. Med sådan statistik kan
man studera skillnader utifrån kön, ålder och socioekonomisk status hos befolkningen. Man kan också göra geografiska jämförelser och jämförelser över tid. Sådan
information är en förutsättning för ett framgångsrikt skadeförebyggande arbete.
Underlagsinformation och statistik finns i flera olika register som underhålls av
Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Transportstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Trafikanalys med flera.
Socialstyrelsen för statistik över skador och förgiftningar, som grundar sig på uppgifter från Dödsorsaksregistret, Patientregistret och IDB (Injury Data Base) Sverige:
• Dödsorsaksregistret innehåller information om alla folkbokförda personer
i Sverige som avlidit under ett kalenderår. Den senast tillgängliga årgången är
2007.
• Patientregistret innehåller information om alla patienter som blivit utskrivna efter
vård på svenskt sjukhus under ett kalenderår. Den senast tillgängliga årgången är
2008.
• IDB (Injury Data Base) Sverige innehåller detaljerad information om skadehändelser som lett till att den skadade sökt akut sjukvård för behandling. Ett mindre
antal sjukhus samlar in data, som sedan skattas till nationella tal. Den senast
tillgängliga årgången är 2008.
Läs mer på Socialstyrelsens webbplats (www.socialstyrelsen.se).
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Arbetsmiljöverket för statistik över arbetsmiljö- och arbetsskador. Arbetsmiljöstatistiken baseras på uppgifter från sysselsatta om arbetsmiljö och arbetsorsakade
besvär. Informationssystemet om arbetsskador (ISA) innehåller information om
anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar bland Sveriges sysselsatta. Registret
bygger på arbetsskador anmälda till Försäkringskassan enligt lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF). Arbetsmiljöverket producerar även specialbearbetad statistik i form av rapporter och statistikfaktablad. Läs mer på Arbetsmiljöverkets
webbplats (www.av.se).
Transportstyrelsen för statistik över skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet, genom systemet STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition).
Systemet bygger på uppgifter från både polisen och ett stort antal akutsjukhus,
som rapporterar och registrerar trafikolyckor. Våren 2010 är drygt 79 procent
av Sveriges sjukhus med akutmottagningar anslutna till STRADA. Läs mer på
Transportstyrelsens webbplats (www.transportstyrelsen.se).
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samlar in data om exempelvis
räddningstjänstens insatser, dödsbränder och människors uppfattning om säkerhet
och trygghet. Statistiken är tillgänglig via informationssystemet IDA och sorteras
efter kommun, län och hela riket. Läs mer på Myndigheten för samhällskydd och
beredskaps webbplats (www.msb.se).
Trafikanalys ansvarar för statistiken om vägtrafikskador inom områdena bantrafik, kollektivtrafik, kommunikationsmönster, luftfart, post, tele, sjöfart och vägtrafik. Läs mer på Trafikanalys webbplats (www.trafa.se).
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bestämningsfaktorn

produkter som kan relateras till skador

Bakgrund och källor
I Konsumentverkets statistiska underlag räknas allt som kan orsaka en skada som en
produkt, även människor. ”Annan människa” är den vanligaste orsaken till skador.
Det handlar då ofta om kollisioner med andra under lek och idrott, vilket är vanligast i yngre åldrar. När det gäller ”underlag utomhus” utlöser is- eller snötäckta
underlag flest olycksfall, vanligen fallolyckor, som ofta drabbar äldre. Fallolyckor
bland äldre är vanligare bland kvinnor än bland män från samma åldersgrupp.
Vidare registreras bollar ofta som utlösande produkter vid skador i samband med
bollsporter. Av husdjuren utlöser hästar flest olycksfall, följt av hundar. Bland övriga
produkter märks trappa, skidor eller snowboard och olika möbler, som alla främst
utlöser fallolyckor. Relativt många olyckor bland barn gäller också ”fast utrustning
på lekplats” (gungor, klätterställningar, rutschbanor med mera) (Statens folkhälsoinstitut, 2005a).
Produkten ”fordon” orsakar skador när människor till exempel kör utanför allmän väg, utför reparationer eller klämmer sig i bildörrar. Olyckor med ”lantbruks-,
trä- eller pappersprodukter” orsakas till exempel av sågar och yxor i samband med
vedklyvning. På liknande sätt innefattar olyckor med ”konstruktionselement av
trä” många skador av sågar och andra verktyg (Statens folkhälsoinstitut, 2005b).
Bestämningsfaktorn produkter som kan relateras till skador mäts av en indikator: antal skadade relaterat till olika produkter/produktgrupper.
De flesta registrerade skadorna gäller hem- och fritidsolyckor som har medfört
kroppsskador. Informationen har framför allt samlats in i öppen vård inom ramen
för IDB (Injury Data Base) Sverige. En stor del av dessa registrerade skador beror
på fallolyckor och olyckor som är relaterade till golv. IDB är en fortsättning på
den tidigare olycksfallsdatabasen EHLASS och är liksom denna ett sameuropeiskt
initiativ (www.socialstyrelsen.se). I IDB registreras både den produkt som orsakat
skadan och den produkt som utlöst olyckshändelsen. I de äldsta åldersgrupperna är
”underlag utomhus” och ”underlag inomhus” de vanligaste såväl orsakande som
utlösande produkterna vid olycksfallen. De flesta av dessa skador beror på fallolyckor. I yngre åldersgrupper finns det större spridning när det gäller inblandade
produkter och produktgrupper, och olyckorna är tydligare knutna till olika aktiviteter eller situationer (Statens folkhälsoinstitut, 2005b).

M E T O D E R F Ö R K VA N T I TAT I VA H Ä L S O K O N S E K V E N S B E D Ö M N I N G A R ( H K B )

53

Trender
År 2008 rapporterades 49 652 skadefall till IDB. En skattning till nationell nivå
ger 710 000 skadefall, det vill säga 7 700 skadade per 100 000 invånare. Männen
skadades i något större utsträckning än kvinnorna i alla åldersgrupper, utom bland
de äldsta (över 65 år) där betydligt fler kvinnor skadades (Socialstyrelsen, 2008b).
Antalet skador per år på IDB-sjukhusen låg på en konstant nivå under 1998–2002.

Metoder för att bedöma produkter som kan relateras till skador
Underlagsinformation och statistik finns i flera olika register som underhålls av
Socialstyrelsen, till exempel Dödsorsaksregistret, Patientregistret och IDB (Injury
Data Base) Sverige. Även flera andra myndigheter underhåller olika skaderegister,
bland annat Arbetsmiljöverket, Transportstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Trafikanalys, Elsäkerhetsverket, Kemikalieinspektionen,
Läkemedelsverket och Jordbruksverket.
Rapex är ett informations- och varningssystem där EU-länder informerar varandra om farliga produkter som har återkallats. Konsumentverket är Sveriges
kontaktpunkt för Rapex. Det innebär att Konsumentverket samlar in information om farliga produkter på marknaden och förmedlar den vidare till Rapex.
Konsumentverket har även byggt upp ett nationellt nätverk för att enkelt kunna
sprida information inom Sverige när det kommer larm om en farlig produkt. I nätverket ingår kommunernas konsumentvägledare, branschorganisationer och företag. Konsumentverket har också uppdraget att förmedla Rapex veckorapport till
övriga tillsynsmyndigheter i Sverige. Bland annat rapporteras kemiska risker och
risker för kvävning, brännskador, inre eller yttre skador, elektriska stötar, hörselskador, ögonskador och dödsfall. Läs mer om Rapex på Konsumentverkets webbplats
(www.konsumentverket.se).
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bestämningsfaktorn

fysisk aktivitet

Bakgrund
De senaste decenniernas forskning har visat ett starkt samband mellan hälsa och
fysisk aktivitet. Människor som är fysiskt aktiva kan leva ett oberoende liv upp till
hög ålder. Därför har fysisk aktivitet blivit ett eget målområde i folkhälsopolitiken.
Inom detta målområde görs insatser för att samhället ska utformas så att det ger
förutsättningar för en ökad fysisk aktivitet hos hela befolkningen (www.fhi.se).
Fysisk aktivitet är ett överordnat begrepp som innefattar olika former av kroppsövningar under både arbete och fritid. Aktiviteterna kan till exempel benämnas idrott, lek, gymnastik, motion och friluftsliv (www.fhi.se). De bygger upp
muskler och bryter ned fett samt påverkar omsättningen av kolhydrater, fetter och
proteiner, vilket motverkar förhöjt blodsocker och förhöjda skadliga blodfetter. Det
krävs dock regelbunden fysisk aktivitet för att man ska uppnå dessa goda effekter
(Socialstyrelsen, 2009b).
Målområdet fysisk aktivitet följs upp med tre indikatorer:
• andelen vuxna som är fysiskt aktiva på minst måttligt intensiv nivå minst 30
minuter per dag
• andelen vuxna med en stillasittande fritid
• andelen elever med minst betyget Godkänd i ämnet idrott och hälsa i grundskolans år nio och i slutbetyget från gymnasieskolan.

Exponering
Stillasittande levnadsvanor är en viktig bidragande orsak till ohälsa. Folkhälsan
skulle därför förbättras kraftigt om den fysiska aktiviteten ökade i befolkningen.
Trots detta visar aktuell statistik från Statistiska centralbyrån att cirka 13 procent
av befolkningen i Sverige aldrig motionerar. Att inte motionera är vanligare bland
män och kvinnor i åldern 35–55 år och bland dem som är äldre än 75 år (www.scb.
se). Liknande statistik redovisas från flera källor. Folkhälsorapport 2009 visar till
exempel att cirka 13–14 procent av den vuxna befolkningen praktiskt taget aldrig
motionerar, medan andelen är något lägre bland barn och ungdomar
Andelen skolbarn som tränar har ökat. I årskurs 9 har det däremot blivit vanligare att inte träna alls, särskilt bland flickor. I åldern 16–24 år motionerar två av tre
regelbundet, och motion är numera lika vanligt bland kvinnor som bland män, till
skillnad från på 1980-talet när män motionerade mer. Vidare har andelen som inte
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motionerar alls minskat bland unga kvinnor men inte bland unga män, och det är
fler män än kvinnor som inte motionerar: 11 procent jämfört med 5 procent. Läs
mer i Folkhälsorapport 2009 (Socialstyrelsen, 2009b).
Flera myndigheter och andra aktörer har formulerat rekommendationer för
fysisk aktivitet, eftersom fysisk aktivitet har många goda effekter på hälsan och
motverkar de vanligaste folksjukdomarna. På 1960- och 1970-talet förknippades
fysisk aktivitet i hög grad med idrott och prestation. Rekommendationerna från
den tiden betonade en hög ansträngningsnivå och relativt långa pass. På 1990-talet
växte sedan kunskapen fram om att i stort sett varje form av fysisk rörelse kan ge
hälsovinster. Dagens rekommendationer betonar därför betydelsen av aktivitet med
måttlig intensitet, exempelvis raska promenader. Detta kan tänkas tilltala en betydligt större andel av befolkningen. Nedan följer gällande rekommendationer från
några olika aktörer.

Nordisk rekommendation (Nordiska rådet)
Nordiska rådet rekommenderar minst 30 minuters fysisk aktivitet på minst en måttligt intensiv nivå varje dag. Detta ska motsvara en extra energiförbrukning på 150
kilokalorier. Rekommendationen stämmer överens med internationella riktlinjer.

Svensk rekommendation (Svenska Läkaresällskapet)
Enligt Svenska Läkaresällskapet bör alla vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30
minuter varje dag. Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, till exempel en rask
promenad. De som utökar den dagliga mängden eller intensiteten kan få ytterligare
positiva hälsoeffekter.

Nordisk rekommendation för barn och unga (Nordiska rådet)
Nordiska rådet rekommenderar att barn och unga är fysiskt aktiva minst 60 minuter varje dag. Denna tid bör inkludera både måttlig och hård aktivitet. Aktiviteten
kan delas upp i flera pass under dagen. Vidare bör aktiviteterna vara så allsidiga som
möjligt för att ge kondition, muskelstyrka, rörlighet, snabbhet, kortare reaktionstid
och bättre koordination.
För att uppnå hälsovinster krävs aktiviteter med måttlig eller hög intensitet, som gör
att man förbrukar 150 kilokalorier per dag eller cirka 1 000 kilokalorier i veckan.
Hur lång tid det tar att förbruka 150 kilokalorier beror på aktivitetens intensitet:
ju högre intensitet desto mindre tid går åt. Den dagliga aktiviteten kan delas upp på
två 15-minuterspass eller tre 10-minuterspass. Det rekommenderas minst 30 minuters fysisk aktivitet på minst en måttligt intensiv nivå varje dag (US Department of
Health and Human Services, 1999).
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Hälsoeffekter
Regelbunden fysisk aktivitet har många gynnsamma effekter på vår hälsa och
motverkar våra vanligaste folksjukdomar. Personer som är fysiskt aktiva löper till
exempel hälften så stor risk att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar som inaktiva
personer. Fysisk aktivitet motverkar utveckling av högt blodtryck och sänker blodtrycket hos personer med redan högt blodtryck. Likaså motverkar fysisk aktivitet
utveckling av typ 2-diabetes och sänker blodsockret hos diabetiker. Vidare förbättrar aktiviteten balansen och muskelstyrkan samt motverkar benskörhet, vilket leder
till färre fallolyckor och benbrott. Fysisk aktivitet stärker dessutom immunförsvaret
och motverkar depression. Risken att insjukna i bland annat tjocktarms- och bröstcancer minskar. Fysisk aktivitet bromsar också åldringsprocessen i arvsmassan så
att kromosomerna behåller en struktur som motsvarar en tio år yngre men fysiskt
inaktiv persons kromosomer. Se Folkhälsorapport 2009 för mer information och
referenser (Socialstyrelsen, 2009b).
År 2002 uppskattade WHO den sjukdomsbörda som var relaterad till fysisk
inaktivitet i industrialiserade länder i västvärlden (WHO, 2002). Stillasittande är en
av de tio ledande orsakerna till förtida död och beräknas leda till nästan 2 miljoner
dödsfall i världen varje år. Antalet ser dessutom ut att öka. Fysisk inaktivitet beräknades orsaka 6–7 procent av alla förtida dödsfall eller 3–4 procent av den totala
sjukdomsbördan beräknad som DALY (disability adjusted life years eller kvalitetsjusterade levnadsår).
Ungefär 6 700 svenskar beräknas ha dött till följd av bristande motion år 2002,
vilket motsvarar ungefär 49 000 förlorade levnadsår eller 5 500 arbetsår. Samma år
förtidspensionerades 1 500 människor på grund av de medicinska skadeverkningarna av fysisk inaktivitet, vilket innebär ungefär 14 000 förlorade arbetsår. Värdet
av produktionsförlusterna på grund av dessa förtidspensioneringar och dödsfall är
cirka 5,3 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 3 procent av produktionsbortfallet för samtliga sjukdomar. För sjukvården medförde bristande motion bland annat
17 800 vårdtillfällen och 88 600 vårddagar i sluten vård och en total kostnad på
cirka 750 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,4 procent av de totala hälso- och
sjukvårdskostnaderna. De totala samhällskostnaderna för otillräcklig fysisk aktivitet i Sverige uppgår därmed till drygt 6 miljarder kronor per år eller 670 kronor per
invånare (Bolin & Lindgren, 2006; www.frisam.org).

Trender
Statistik från Statistiska centralbyrån visar att befolkningen har blivit betydligt mer
fysiskt aktiv under de senaste 25 åren, framför allt kvinnor. År 1980/1981 uppgav 14 procent av både männen och kvinnorna (16–74 år) att de inte motionerade
på fritiden. År 2004/2005 hade andelen sjunkit till 7 procent av kvinnorna och
11 procent av männen. Andra studier visar däremot inga större förbättringar de
senaste 15 åren när det gäller stillasittande fritid. Ett exempel är MONICA-studien
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från Västerbotten och Norrbotten (Lindahl, Stegmayr, Johansson, Weinehall, &
Hallmans, 2003).
År 1990–2007 genomfördes ”Västerbottens hälsoundersökningar” av 90 000
personer i åldrarna 40, 50 och 60 år. Enligt dessa undersökningar ökade andelen
högaktiva personer under perioden, det vill säga andelen personer som genomför
motionspass i träningskläder minst 2–3 gånger i veckan eller som går eller cyklar
mer än 5 kilometer till arbetet året runt. Ökningen var högre bland kvinnor än
bland män (Umeå Universitet, 1990–2007).

Metoder för att bedöma fysisk aktivitet
Det är svårt att uppskatta graden av fysisk aktivitet i en befolkning. Ofta mäter man
fysisk aktivitet med enkäter och intervjuer där man frågar om motionsvanor på fritiden. Motion innebär då medveten fysisk aktivitet i avsikt att förbättra styrka och
kondition. Exempel på källor som kan ge information om fysisk aktivitet är statistik
från den nationella folkhälsoenkäten och statistik från Skolverket.
Den nationella folkhälsoenkäten genomförs årligen sedan 2004 och är ett fortlöpande samarbete mellan Statens folkhälsoinstitut och Sveriges landsting och regioner. I undersökningen ingår slumpvis utvalda svenskar i åldern 16–84 år. Den är
en del i Folkhälsoinstitutets arbete med att kartlägga befolkningens levnadsvanor,
livsvillkor och hälsa.
Folkhälsoenkäten fokuserar på nuläget och på förhållanden i hela landet.
Resultaten möjliggör också jämförelser utifrån kön, ålder och socioekonomi. Vidare
kan man se förändringar över tid, då resultaten jämförs med resultat från tidigare
undersökningar. Läs mer om den nationella folkhälsoenkäten på Statens folkhälsoinstituts webbplats (www.fhi.se).
Man kan också beräkna befolkningens vanor när det gäller fysisk aktivitet med
hjälp av statistik från Statistiska centralbyråns undersökningar av levnadsförhållanden, de så kallade ULF-undersökningarna (www.scb.se).
Vidare tillhandahåller Skolverket statistik som gör det möjligt att följa upp indikatorn andelen elever med minst betyget Godkänd i ämnet idrott och hälsa i grundskolans år nio och i slutbetyget från gymnasieskolan. Med hjälp av betygsstatistiken kan man göra jämförelser utifrån kön och ålder samt se förändringar över tid
(www.skolverket.se).
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Sammanfattande diskussion

Det är vanligt att bedöma hälsans bestämningsfaktorer med hjälp av kvalitativa hälsokonsekvensbedömningar (HKB). Många gånger kan man dock behöva
göra kvantitativa bedömningar för att få en mer preciserad jämförelse mellan olika
handlingsalternativ eller för att kunna beräkna kostnaderna för olika hälsoeffekter.
Ett övergripande mål med den här rapporten har varit att presentera exempel på
metoder som kan användas för kvantitativa analyser och uppföljningar av folkhälsopolitikens målområde 5, Miljöer och produkter, och 9, Fysisk aktivitet.

En kvantitativt inriktad HKB innehåller flera steg:
1. beskrivning av nuläget och vilka mål eller gränsvärden som finns för bestämningsfaktorn
2. bedömning av bestämningsfaktorn i olika handlingsalternativ
3. bedömning av hälsoeffekterna (kvantifiering) vid de olika handlingsalternativen.
Därför bör de kvantitativa metoder som tas fram vara lämpade för alla steg i en
HKB. Resultaten från denna rapport visar att det finns behov av att komplettera de
aktuella målområdena med fler indikatorer som bättre följer upp hälsoeffekterna,
särskilt när det gäller bestämningsfaktorerna radon, UV-strålning, fysisk aktivitet
och farliga kemiska ämnen.
För bestämningsfaktorerna luftföroreningar och buller finns förhållandevis välutvecklade kvantitativa metoder som kan användas för att följa upp bestämningsfaktorerna och för att ta fram en kvantitativ HKB. Dessa metoder kan användas
för att beräkna hälsokonsekvenser vid nulägesbeskrivningar men också för olika
handlingsalternativ.
Detsamma gäller för bestämningsfaktorn farliga kemiska ämnen, främst när det
gäller förorenade markområden och hållbar sanering. Naturvårdsverket har uppskattat att det finns över 80 000 förorenade områden i Sverige, där föroreningarna
överskrider tillåtna halter för omgivningen. I dessa områden behöver man bedöma
vilka risker föroreningarna medför för hälsan och miljön, bland annat för att prioritera och planera åtgärder. De kvantitativa metoder som har utvecklats, bland
annat genom Naturvårdsverkets initiativ, kan användas för att beräkna hälsokonsekvenser både för nulägesbeskrivningar och för de olika handlingsalternativen.
Metoderna uppskattar alltså vilka risker som föroreningssituationen innebär i dag
och i framtiden. De beräknar också hur mycket föroreningarna behöver minska för
att oacceptabla effekter inte ska uppstå och för att de övergripande åtgärdsmålen
för det geografiska området ska kunna uppnås. Detta ger i sin tur underlag för efterföljande åtgärdsutredning och riskvärdering. Ibland måste metoderna dock kom-
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pletteras med miljömedicinska riskbedömningar utförda av miljömedicinsk eller
epidemiologisk kompetens.
Bestämningsfaktorn UV-strålning mäts av en enda indikator: antal hudcancerfall. Statistik från Socialstyrelsens cancerregister gör det mycket lätt att mäta indikatorn och även att utläsa trender. Men eftersom det tar lång tid att utveckla hudcancer, oftast mer än 20 år, bör denna indikator kompletteras med nya indikatorer.
Sådana indikatorer ska inte behöva långa tidsperioder för att upptäcka förändringar
utifrån till exempel genomförda handlingsplaner. Exempel på en sådan indikator
är befolkningens solvanor. Underlaget för denna indikator kan man få från den
årliga enkätundersökningen om solvanor som Strålsäkerhetsmyndigheten genomför sedan 2005.
Bestämningsfaktorn radon mäts också av en enda indikator: radon i skolor, förskolor och bostäder. Via olika register på lokal nivå får man relativt lätt tillgång till
mätdata för att beskriva nuläget och visa hur bestämningsfaktorn utvecklas. Att
kvantifiera hälsoutfallet är dock en komplicerad process som kräver expertbedömning.
För bestämningsfaktorerna miljöer som kan relateras till skador, produkter som
kan relateras till skador och fysisk aktivitet kan man beskriva nuläget med hjälp
av tillgängliga register och enkätsammanställningar. Däremot är inte metoderna
för att kvantifiera hälsoeffekter från de olika handlingsalternativen tillräckligt väl
utvecklade. Man kan visserligen använda DALY-metoden, men den är inte enbart
kvantitativ och därför bör flera nya metoder utvecklas.
Flera myndigheter och andra aktörer tar kontinuerligt fram underlag till metoderna som vi redovisar i den här rapporten. Exempel på aktörer är Statens folkhälsoinstitut, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Transportstyrelsen, länsstyrelser,
universitet och kommuner. Underlagen finns tillgängliga i olika databaser och register, till exempel Svenska Miljöinstitutets emissionsdatabaser för luftföroreningar,
Socialstyrelsens statistikdatabaser för skador och sjukdomar och Folkhälsoinstitutets
folkhälsoenkät för fysisk aktivitet.
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I dag gör man normalt HKB med hjälp av en kvalitativ analysmetod.
Ibland kan man emellertid behöva göra en mer detaljerad kvantitativ
bedömning, till exempel om slutsatserna från olika alternativ är
svåröverskådliga eller när kostnader ska jämföras utifrån hälsoeffekter.
Den här rapporten listar exempel på tillgängliga metoder för en
kvantitativ analys av bestämningsfaktorerna inom folkhälsopolitikens
målområde 5, Miljöer och produkter, och målområde 9, Fysisk aktivitet.
Avsikten är att rapporten ska underlätta arbetet med att ta fram
kvantitativt uppställda HKB. Vi hoppas också att rapporten ska bli ett
redskap i förebyggande folkhälsoarbete för beslutsfattare, tjänstemän
och politiker på lokal, regional och central nivå.
Rapporten är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Statens folkhälsoinstitut, MKB-Centrum vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
och Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet.
Statens folkhälsoinstitut utvecklar och förmedlar kunskap för bättre hälsa.

Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar (HKB)

Statens folkhälsoinstitut har regeringens uppdrag att bidra till utvecklingen av verktyg och metoder som kan användas för hälsokonsekvensbedömningar (HKB) samt att stödja tillämpningen av HKB på lokal,
regional och central nivå.
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