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Medverkande
Metod Pia Isaksson, Niklas Andersson

Luftföroreningar Olena Gruzieva, Pia Isaksson, Antonios Georgelis

Buller Göran Pershagen, Charlotta Eriksson

Klimatförändringar Mare Löhmus Sundström

Grönska Mare Löhmus Sundström

Kemikalier Pia Isaksson, Antonios Georgelis

Inomhusmiljö Johnny Lorentzen, Anna Bergström

UV-strålning Charlotta Eriksson

Miljötobaksrök Anna Bergström, Johnny Lorentzen

Allergier Marina Jonsson, Anna Bergström

Jämlik miljöhälsa Pia Isaksson, Antonios Georgelis, Maria Albin

Hållbar utveckling för en god 
miljörelaterad hälsa

Pia Isaksson, Antonios Georgelis

Statistisk bearbetning Niklas Andersson

Språkgranskning Sarah Wiklund, Pia Isaksson, Göran Pershagen

Formgivning och illustrationer Charlotte Danielsson



Tema
Luft, Buller, Klimatförändringar

Moderator:
Göran Pershagen



Luftföroreningar utomhus

Olena Gruzieva, Pia Isaksson,
Antonios Georgelis



Tid i trafiken
Andel fyraåringar som dagligen tillbringar mer än en timme i trafiken till och 

från förskola och fritidsaktiviteter uppdelat på vårdnadshavarnas födelseland.



Besvär av avgaser och bostadens läge

Andel tolvåringar som uppger att de har besvär av bilavgaser i och i närheten av bostaden, 
uppdelat på om bostaden har fönster mot större gata/trafikled eller ej.



Buller

Göran Pershagen, Charlotta Eriksson



Fler barn lyssnar på hög musik i hörlurar
Andelen 12-åriga barn som 
dagligen lyssnar på musik på hög 
volym ökar

Det är också vanligare med tinnitus 
bland barn som dagligen lyssnar på 
hög musik



Fler barn störs av trafikbuller

• 25 % av barnen som bor i flerfamiljshus har något
fönster som vetter mot en bullerutsatt sida

• Andelen är högre i nyare bostäder

Bullerutsatt bostad inom Stockholms län. Andel (procent) boende med fönster mot bullerutsatt sida i förhållande 
till bostadens byggår.



Klimatförändringar

Mare Löhmus Sundström



Klimatoro
• Klimatoro är vanligare bland flickor än bland pojkar
• Vårdnadshavarnas utbildningsnivå påverkar klimatoro, särskilt hos pojkar

Klimatrelaterad oro i relation till vårdnadshavares utbildningsnivå. Andel (procent) tolvåringar som oroas  väldigt ofta/ofta, ibland eller sällan/aldrig, 
över hur klimatförändringarna kan komma att påverka deras liv. Uppdelat utifrån kön och vårdnadshavarnas högsta utbildningsnivå.



Inomhustemperatur
• Totalt har 41 % av vårdnadshavarna ofta problem med att inomhustemperaturen

är för hög under sommarhalvåret
• 28 % av trångbodda har dagligen problem med för hög inomhustemperatur under

sommarhalvåret

För hög inomhustemperatur i relation till trångboddhet. Andel (procent) vårdnadshavare som uppger att 
det är för varmt under sommarhalvåret i bostaden. Uppdelat enligt Boverkets trångboddhetsnorm 2.



2 minuter                 1 minut

Tema
Inomhusmiljö, Grönska & Jämlik miljöhälsa

Moderator:
Maria Albin

Vi fortsätter strax



Inomhusmiljö

Johnny Lorentzen, Anna Bergström



Trångboddhet
Andelen barn (procent) som är trångbodda uppdelat på bostadstyp 
och byggnadsår.

Andel (procent) som rapporterat minst 
ett tecken på fuktskada (synlig 
fuktskada, synligt mögel och/eller 
mögellukt) under de senaste tolv 
månaderna, uppdelat på trångboddhet.



Besvär av inomhusmiljön

Andelen tolvåringar (procent) som minst en gång per vecka haft olika besvär av 
inomhusmiljön i bostaden och /eller skolan.



Grönska, urbanisering och fysisk aktivitet

Mare Löhmus Sundström



Inkomst och grönska
• Avsaknad av grönområde på gångavstånd i relation till

inkomst

Avsaknad av grönområde inom gångavstånd från bostaden. Andel (procent) barn i Stockholms län som saknar 
grönområde inom gångavstånd från bostaden, uppdelat enligt kommuntyp och inkomstnivå.



Barn och grönska
• Tillgång till ett grönområde på gångavstånd påverkar hur ofta barn vistas i naturen
• Även vårdnadshavares kulturella bakgrund påverkar hur ofta barnen vistas i naturen

Besöksfrekvens i grönområden utifrån kommuntyp. Andel (procent) barn (åtta månader -tolv år), med eller utan grönområde inom gångavstånd från bostaden, 
som besöker ett grönområde flera gånger i veckan, flera gånger i månaden eller mer sällan. Uppdelat på kommuntyp.



Jämlik miljöhälsa

Pia Isaksson, Antonios Georgelis



Multipla exponeringar hos tolvåringar
Omfattningen av tolvåringars exponering för miljöfaktorer i relation till 
vårdnadshavarnas utbildningsnivå och födelseland.

Jämlik miljöhälsa, multipla exponeringar. Andel (procent) tolvåringar som exponeras för olika miljöfaktorer. 
Uppdelat på vårdnadshavares utbildningsnivå

Jämlik miljöhälsa, multipla exponeringar. Andel (procent) 12-åringar som skattar sin hälsa som 
god/mycket god, samt utsätts för olika miljöfaktorer. Uppdelat på vårdnadshavares födelseland.



Trångboddhet i relation till föräldrarnas 
utbildningsnivå

 Trångbodda i Stockholms län enligt norm 2. Andel (procent) i åldersgrupperna åtta månader, fyra år, och tolv 
år som är trångbodda. Uppdelat på föräldrarnas högsta utbildningsnivå.



Tema
Kemikalier, UV-strålning, Miljötobaksrök,

Allergi och överkänslighet
Moderator:

Anna Bergström

2 minuter                 1 minutVi fortsätter strax



Kemikalier

Pia Isaksson, Antonios Georgelis



Undviker kemikalier vid köp av mat
58% av högskoleutbildade föräldrar i Stockholms län undviker alltid 
eller ofta kemikalier i mat till barn under ett år. Motsvarande andel 
för föräldrar med grundskola som högsta utbildning är 20 %.

. Hur förekomsten av kemikalier påverkar val vid köp av mat. Andel (procent) vårdnadshavare till barn under ett år, som alltid, ofta, ibland, sällan eller aldrig 
påverkas av kemikalieförekomst vid val av livsmedel. Uppdelat på frekvens och föräldrarnas utbildningsnivå.



Exponering genom kosmetiska produkter
Hårfärgning hos tolvåriga flickor har ökat mellan 2011 och 2019, medan användning av 

tillfälliga tatueringar har minskat under samma tid

Hårfärgning Tillfällig tatuering



UV-strålning

Charlotta Eriksson



Många barn bränner sig i solen

 Brännskador av solen. Andel  (procent) fyra- och tolvåringar i Stockholms län som 
bränt sig i solen någon gång under de senaste tolv månaderna. Uppdelat på ålder och 
årtalen 2011 och 2019

41 % av 12-åriga barn har bränt sig i 
solen någon gång de senaste 12-
månaderna (18 % bland 4-åringar)
Tendens till minskning, men…



Fler barn skyddas mot solen i Sverige

• 87 % av 12-åringarna och 96 % av 4-
åringarna skyddas mot solen i Sverige

• Har skyddande kläder
• Använder solskyddskräm
• Undviker vistelse i stark sol

• Andelen som skyddas är relaterad till
vårdnadshavarnas utbildningsnivå



Miljötobaksrök

Anna Bergström, Johnny Lorentzen



Exponering under graviditeten

• Vårdnadshavare till 8 månader gamla barn
tillfrågades

• 3,3% av mammorna använde cigaretter,
snus eller nikotinersättning under
graviditeten

• Det är lägre än i landet som helhet (4,7%)
• Minskning från 10% 2003, men är på

samma nivå som 2011 (3,9%)

Förekomst av rökning, snusning och nikotinersättning 
under graviditeten



Exponering under barndomen
• 8,0% av barnen bor tillsammans med en

vårdnadshavare som röker dagligen
• Minskning från 17% 2003, men är på

samma nivå som 2011 (8,8%)
• 0,3% av barnen bor tillsammans med en

vårdnadshavare som röker i bostaden

Förekomst av rökning bland  vårdnadshavare utifrån 
utbildningsnivå

Förekomst av rökning bland  
vårdnadshavare i Stockholms län
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Allergi och överkänslighet i 
luftvägar och hud

Marina Jonsson, Anna Bergström



Förekomst av  astma och allergi 

. Läkardiagnostiserad allergisjukdom. Andel (procent) barn med någon 
form av läkardiagnostiserad allergisjukdom över tid. Uppdelat på ålder och 
årtalen 2003, 2011 respektive 2019

• Astma och allergisnuva ökar hos barn
• Pollenallergi blir vanligare hos barn
• Nickelallergi hos flickor ligger kvar på hög nivå



Miljöexponering och allmän hälsa hos barn med astma
• 12-åringar med astma påverkas av miljöexponeringar
• Mycket god hälsa rapporteras i lägre andel hos barn med astma



www.camm.regionstockholm.se

Upplev 
Miljöhälsa 

online

Ladda ner 
eller beställ 
rapporten



Tack för att ni lyssnade!

Kontakt
camm.slso@regionstockholm.se
www.camm.regionstockholm.se
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