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1. Sammanfattning 
Att luftutsläpp av olika slag har påverkan på vårt klimat kan knappast ha undgått 
någon under de gångna årens miljöexplosion i massmedia. Men hur är det egentligen 
med det omvända, det vill säga klimatets påverkan på luftutsläppen? Syftet med vårt 
examensarbete är att komma fram till om olika väderfaktorer, statistiskt sett, främjar 
luftföroreningar och partiklar i luften och vice versa. 
   Vi har fått tillgång till mätdata på luftutsläpp och väderfaktorer som registrerats 
under år 2007 vid Femmanhusets mätstation i Göteborg. För att kunna göra en 
statistisk undersökning av dessa mätdata och analysera om det förekommer 
samband av olika slag, använde vi oss av statistikprogrammet SPSS. I SPSS arbetade 
vi med korrelation, regression och multipel linjär regression för att få fram våra 
statistiska samband mellan luftföroreningar och väderförhållanden. 
   Resultaten visade att ozon är den luftförorening som är mest väderkänslig och som 
uppvisade de starkaste sambanden till väderfaktorerna. Även kvävemonoxid, 
kvävedioxid och kolmonoxid påverkas beaktansvärt av vädret, dock inte i lika stor 
utsträckning som ozon. Svaveldioxid och PM10 påverkas däremot i mycket liten 
utsträckning och det är i dessa fall svårt att säga om vädret verkligen spelar någon 
roll i det stora hela. Förutom för svaveldioxid och PM10 var vindhastigheten den 
väderfaktor som var starkast korrelerad till resterande luftföroreningar. Den relativa 
fuktigheten och lufttrycket var de två faktorer som i regel gav svagast samband till 
föroreningarna. Som slutsats kan vi säga att vårt resultat kan ses som en indikation 
till allmänheten om att känsliga personer ska dra ner på sin vistelse utomhus i 
innerstan på kalla och vindstilla dagar då det är vid dessa väderförhållanden som de 
högsta halterna av luftföroreningar, statistiskt sett, finns. För ozon gäller det istället 
att vara uppmärksam på soliga och blåsiga dagar som statistiskt sett är dagar då 
höga halter av ozon kan finnas i luften.  
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2. Abstract 
That air pollutants of different kind has impact on our climate can hardly have 
avoided anyone during the past years environment explosion in the media. But how 
is it actually with the reverse, i. e. the climate's impact on air pollutants? The aim 
with our degree thesis is to try to find out if different weather factors, statistically 
seen, promotes atmospheric pollutants and particles in the air and vice versa. 
   We got access to data on air pollutants and weather factors that was registered 
during year 2007 at Femmanhusets air pollutant and weather station in Gothenburg. 
In order to do a statistical investigation of these data, and to be able to analyze if it 
occurs relations of various kind, we used the statistics program SPSS. In SPSS we 
worked with correlation, regression and multiple linear regressions in order to get 
our statistical relations between atmospheric pollutants and weather conditions.  
   Our results showed that ozone is the atmospheric pollutant that is most weather 
sensitive and ozone has also proven to have the strongest connections to the weather 
factors. Also nitrogen monoxide, nitrogen dioxide and carbon monoxide are 
considerably influenced by the weather, however not in equally big extent as ozone. 
Sulphur dioxide and PM10 is on the other hand influenced in a low extent and it is in 
these cases difficult to say if the weather actually has any influence at all. Wind speed 
was, apart from sulphur dioxide and PM10, the weather factor that were strongest 
correlated to the remaining atmospheric pollutants. The relative humidity and the air 
pressure were the two factors that overall gave the weakest connections to the 
pollutants. As a conclusion, we can say that our results can be seen as an indication 
to the public about how sensitive people should minimize their time outdoors in the 
inner city on cold and calm days. It is when these weather conditions occur that the 
highest concentrations of atmospheric pollutants, statistically seen, can be found. 
However, this does not apply for ozone. For ozone, they should instead be aware on 
sunny and windy days as it, statistically seen, is days where high concentrations of 
ozone can be found in the air. 
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3. Förord 
Luftföroreningar är något som drabbar alla, ung som gammal, och följderna av 
luftföroreningarnas påverkan på människan kan vara allt från ringa till livshotande. 
Detta område intresserar oss stort och vi valde därför att fördjupa oss i området 
genom att göra vårt examensarbete i ämnet. Förhoppningen är att vi på så sätt ska 
skaffa oss fördjupande kunskaper samt försöka bidra med nya insikter inom 
luftvårdsproblematiken. 
 
Detta är ett examensarbete i miljövetenskap på 15 högskolepoäng på C-nivå vid 
Högskolan i Halmstad. Arbetet har pågått under våren 2008. Under vår utbildning 
på miljövetarprogrammet (180 hp) har vi fått grundläggande kunskaper i biologi, 
kemi, miljörätt, miljöledning m.fl. Examensarbetet avslutar således vår utbildning 
och ger oss en kandidatexamen i miljövetenskap 
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Eja Pedersen, som gav oss den 
grundläggande idén till detta arbete. Hon har varit ett stort stöd under arbetets gång 
och hon har kommit med förslag och synpunkter som gett oss nya infallsvinklar. Vi 
vill också tacka Marie Magnheden som hjälpt oss och kommit med förslag då vi kört 
fast vid våra statistikberäkningar. Ett stort tack riktar vi också till Göteborgs 
kommun som låtit oss ta del av deras mätdata på luftföroreningar och väderfaktorer 
som uppmätts under 2007. Slutligen vill vi också tacka övriga personer som bidragit 
med stöd, peptalk och liknande under arbetets gång.  
 
 
Halmstad maj 2008 
 
 
Niklas Karlsson & Hanna Erlingsson 
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4. Inledning 

4.1 Bakgrund 
Att luftutsläpp av olika slag har påverkan på vårt klimat kan knappast ha undgått 
någon under det gånga årets miljöexplosion i massmedia. Men hur är det egentligen 
med det omvända, det vill säga klimatets påverkan på luftutsläppen? Vid 
exponering av höga koncentrationer av föroreningar och partiklar kan negativa 
hälsoeffekter uppkomma, exempelvis luftvägssjukdomar, cancersjukdomar och 
allergier. 
   Den 1 januari 1999 infördes Miljöbalken i svensk lagstiftning. Miljöbalken och dess 
förordningar innehåller bland annat något som kallas miljökvalitetsnormer, MKN.  
En miljökvalitetsnorm anger de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som 
människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön 
eller naturen kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. Enligt 5 kapitlet i 
Miljöbalken skall varje kommun i Sverige enligt lag utföra mätningar och 
beräkningar för att kontrollera vilka koncentrationer av luftföroreningar som finns i 
utomhusluften.   
   I förordning (SFS 2001: 527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft behandlas 
kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, ozon 
bens(a)pyren, arsenik, kadmium och nickel och partiklar. Eftersom 
miljökvalitetsnormer inte får överskridas kan det i vissa fall vara nödvändigt att 
upprätta åtgärdsprogram eller åtgärdsplaner för att uppfylla en meddelad 
miljökvalitetsnorm. Vidare har även riksdagen satt upp ett nationellt miljömål för 
frisk luft. Syftet med detta miljömål är en strävan efter att luften skall vara så ren att 
människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. 

4.2 Syfte och avgränsningar 
Syftet med vårt examensarbete är att komma fram till om olika väderfaktorer, 
statistiskt sett, främjar vissa av ovanstående föroreningar och partiklar i luften och 
vice versa. Kunskap om detta är viktigt då personer med hälsoproblem t.ex. astma 
kan undvika att vistas ute vid vissa väderförhållanden och på så sätt undvika 
komplikationer i sitt tillstånd. Detta är ju också naturligtvis av intresse för friska 
människor som på sikt kan utveckla diverse hälsoproblem av att vistas i miljöer med 
för höga koncentrationer av luftföroreningar.  
   De föroreningar vi kommer att arbeta med är svaveldioxid (SO2), kvävemonoxid 
(NO), kvävedioxid (NO2), kolmonoxid (CO), ozon (O3), och partiklar (PM 10). De 
väderfaktorer vi kommer att arbeta med är temperatur, vindhastighet, radiation, 
lufttryck och relativ fuktighet. 
   Vår studie kommer inte att behandla bensen, bly, bens(a)pyren, arsenik, kadmium 
och nickel och eftersom dessa inte mäts vid Femmanhusets mätstation i Göteborg 
varifrån vi hämtade våra data. Inte heller kommer vi att ha med regn eller 
vindriktning som väderfaktorer då mätdatan inte kunde användas i vår statistiska 
undersökning. Ytterligare en avgränsning vi har gjort är att avgränsa oss tidsmässigt 
genom att enbart använda oss av uppmätta data från år 2007. 
   Vi hade från början tänkt ha med PM2,5 i vår studie men det visade sig att 
mätstationen inte hade mätt dessa koncentrationer under året vilket innebar att vi 
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inte kunde ha med PM2,5 i vår statistiska undersökning. Eftersom vi tycker att PM2,5 
är en viktig del av luftföroreningsproblematiken har vi trots detta valt att behandla 
dessa partiklar i vår icke-analytiska del där vi tar upp uppkomst, spridning och 
hälsoeffekter på människan 
 
 

4.3 Om luftföroreningar  

Gaser och partiklar är generellt något som man kallar luftföroreningar. Både gaser 
och partiklar förekommer dock helt naturligt i atmosfären. Det är först när dessa 
förekommer i koncentrationer som är högre än vad som klassas som normalt man 
börjar prata om att luften är förorenad. Självklart räknas också andra onaturligt 
förekommande ämnen i luften, som skapas av människan, som luftföroreningar. 
Man kan med andra ord definiera en luftförorening som något som förändrar luftens 
naturliga sammansättning. Man har idag kännedom om att dessa föroreningar har 
stora effekter på både hälsa och miljö (Solna Stad, 2006). 

4.3.1 Historik 
Det som vi i dagens bemärkelse kallar luftföroreningar dök upp under medeltiden. 
Anledningen till detta är att man nu började använda stenkol som bränsle i stor 
utsträckning. När sedan industrialismen hade sitt genombrott i Europa på 1700-talet 
började man betrakta luftföroreningarna som något naturligt och oundvikligt, det 
sågs som ett bevis på ett välmående och produktivt samhälle. Detta är anledningen 
till att luften var mycket mer ohälsosam hundra år tillbaka i tiden än vad den är idag. 
I stort sett varje hus fanns kaminer. På vintern, då eldningen var som allra 
intensivast, utgjorde vartenda hus en föroreningskälla. Den ofullständiga 
förbränningen i öppna härdar, kaminer och kakelugnar gav upphov till omfattande 
utsläpp av kolmonoxid, sotpartiklar och kolväteföreningar. Vidare fanns mitt inne i 
de urbana delarna fabriker som släppte ut helt orenad rök strax ovan marknivå. 
(Vägverket, 2004) 
   En liten minskning av utsläpp av ovanstående föroreningar skedde under 
efterkrigstiden. Detta berodde på att eldstäderna i bostadshusen ersattes av stora 
panncentraler där förbränningen var mycket effektivare. Även detta hade dock en 
baksida. Den eldningsolja man använda sig av på panncentralerna innehöll mycket 
svavel, vilket innebar att utsläppen av svaveldioxid sköt i höjden. Denna lösning var 
alltså enbart en förskjutning av utsläppsproblematiken då man minskade ner på 
utsläppen av kolmonoxid och kolväteföreningar men ökade utsläppen av 
svaveldioxid.  
   Det som verkligen blev starskottet för dagens luftvårdsarbete var den 
föroreningskatastrof som dödade 4000 människor i London 1952. Katastrofen kallas 
The great smog of London och människorna omkom av de följder de kraftiga utsläppen 
medförde. Som ett första försök till lösning på denna förödande utveckling började 
man konstruera högre skorstenar för att på så sätt få en bättre utspridning på 
utsläppen. När detta sedan inte visade sig vara lösningen har luftvårdsarbetet sedan 
60-talet fokuserats på att minska uppkomsten av utsläpp genom exempelvis 
processinterna lösningar. Man började här således utveckla ett nytt tankesätt då man 
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istället för att fokusera på punktutsläppen, började fokusera på de diffusa utsläppen 
som uppkommer under användningen och kasseringen av produkterna m.m. Länge 
förknippade man luftföroreningar med svavel och sot. Idag vet man bättre och har 
nu under de senaste decennierna börjat fokusera intresset på kolväten, 
kväveföreningar och marknära ozon (Miljökontoret Luleå, 2006). 

 

4.3.2 Uppkomst och spridning 
Luftföroreningar kan komma från en mängd olika källor. Några av de vanligaste är: 

• Vägtrafik samt sjöfart 
• Industriell verksamhet 
• Avfallsförbränning 
• Förbränning av fossila bränslen som olja, kol och gas 
• Jordbruk 
• Vedeldning 

När luftföroreningar tillförs atmosfären talar man om emission. Väl i atmosfären 
omvandlas och sprids de genom spädning och/eller transport . Att föroreningarna 
omvandlas i atmosfären är en mycket vanlig företeelse. Hur lång uppehållstiden blir 
i atmosfären beror bland annat på föroreningens kemiska stabilitet, fysikaliska 
egenskaper, väderförhållanden och storlek.  När föroreningarna slutligen försvinner 
ur luften sker detta genom deposition på till exempel bladytors vaxskikt eller genom 
absorption på partiklar som i sin tur sedan deponeras. Ett annat möjligt scenario är 
kemisk nedbrytning. (Göteborgs Stad, 2007)  
   Det är varje källas och förorenings fysiska egenskaper som avgör på vilket sätt de 
sprids och vilken temperatur rökgaserna har. Vilken höjd utsläppen sker på spelar 
också roll. Det finns tre olika nivåer där utsläpp kan ske; marknivå (bilar, bussar), 
husnivå (skorstenar) och industrinivå (höga skorstenar på industrier och 
värmecentraler). När det gäller temperaturen på rökgaserna är det så att ju varmare 
de är desto högre kommer det att spridas upp i luften. 
   När det gäller föroreningar som är vattenlösliga tvättas dessa tämligen lätt ur luften 
när det regnar. Följaktligen blir uppehållstiden och spridningen kortare för dessa 
föroreningar jämfört med andra föroreningar som inte är vattenlösliga. De icke-
vattenlösliga föroreningarna försvinner istället ur luften genom huvudsakligen 
kemiska och fotolytiska reaktioner (Göteborgs Stad, 2007). 

4.3.3 Svaveldioxid, SO 2 
Svaveldioxid är en färglös gas som vid höga koncentrationer har en stark och 
stickande lukt. När svavelhaltiga bränslen, som till exempel kol och olja, förbränns 
bildas svaveldioxid enligt: S + O2 � SO2. Svaveldioxid kan också bildas helt 
naturligt. De största källorna till naturliga svaveldioxidutsläpp är vulkanutbrott och 
anaerob nedbrytning (Göteborgs stad, 2007). Den största delen av svaveldioxid som 
finns i atmosfären kommer ifrån industriell verksamhet, trafik (fartyg och 
dieselfordon) och från värmepannor och kraftverk där man eldar med fossila 
bränslen (Miljökontoret Luleå, 2008).  
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4.3.4 Kolmonoxid, CO 
Kolmonoxid är giftig gas utan lukt och färg. Denna gas bildas vid förbränning som 
sker med luftunderskott, d.v.s. vid ofullständig förbränning. Ofullständig 
förbränning sker ofta i bensinmotorer vilket innebär att trafiken är en 
kolmonoxidkälla. En annan källa är vedeldning i kakelugnar i bostäder. Områden 
som ofta är utsatta för höga kolmonoxidhalter är exempelvis parkeringsgarage och 
tunnlar (Persson, 1969).  

4.3.5 Kvävemonoxid, NO och Kvävedioxid, NO 2 
Kvävemonoxid är en lukt- och färglös gas som vid hög temperatur bildas genom att 
kvävet i luften och i bränslet reagerar med syre enligt: N2+ O2 � 2 NO. Ju högre 
temperatur förbränningen har desto mer kvävemonoxid bildas. Detta är alltså en 
väldigt endoterm reaktion, vilket betyder att mycket energi, i form av värme, måste 
tillföras för att reaktionen ska ske (Baird & Cann, 2005 ). Den största utsläppskällan 
av kvävemonoxid är bilavgaser men utsläpp sker även från industrier och 
energiproduktion samt sjöfart (Malmö stad, 2008).  
   Kvävedioxid är en gulbrun gas som har en irriterande lukt. Denna gas bildas 
genom att kväveoxiden i luften oxideras av luftens syre, i form av fria syreatomer, till 
kvävdioxid enligt: NO + O � NO2 (Baird & Cann, 2005). Den huvudsakliga 
utsläppskällan av kvävedioxid är trafiken. Detta innebär ju då följaktligen att 
koncentrationen av kvävedioxid i luften är som högst under rusningstider i trafiken. 
(Institutet för miljömedicin, 2004) 

4.3.6 Ozon, O 3 

Ozon finns naturligt på högre höjder, närmare bestämt i stratosfären. Här utgör detta 
så kallade stratosfäriska ozon ett skydd mot solens ultravioletta strålar, vilket är 
något vi inte skulle klara oss utan. Det är först när ozonet bildas på låg höjd d.v.s. 
som marknära ozon det räknas som en förorening (Göteborgs stad, 2007). Det 
marknära ozonet bildas genom att kvävedioxiden i luften spjälkas av solens UV-
strålning enligt: NO2 + UV � NO + O. Syreatomen som bildas genom denna reaktion 
kan sedan reagera vidare med en syremolekyl i luften och bilda ozon enligt: O + O2 
� O3. I områden med mycket avgaser kommer det bildade ozonet att snabbt brytas 
ner igen då detta reagerar med kväveoxiden från avgaserna enligt: NO + O3 � NO2 + 
O2. Detta leder således inte till någon nettoproduktion av ozon. För att höga halter av 
ozon i luften ska uppstå krävs att lättflyktiga organiska föreningar är närvarande. 
Dessa organiska föreningar höjer halten av ozon då de reagerar med kväveoxiden i 
luften. Elimination av kväveoxiden leder till att mindre ozon kan brytas ner, vilket 
leder till att koncentrationen av ozon höjs (Baird & Cann, 2005). Ozon förekommer 
således i högre halter under sommarmånaderna eftersom solsken är ett måste för att 
ozonet ska kunna bildas. De största halterna av ozon finner man i utkanterna av 
städer och på landsbygden. Detta beror på att det här inte finns lika mycket trafik 
vilket innebär mindre avgaser vilket i sin tur innebär mindre fri kväveoxid som kan 
angripa och bryta ner ozonet (Hester & Harrison, 1998). 
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4.3.7 Partiklar 
Partiklar som har en diameter mindre en 2,5 µm hör till gruppen fina partiklar och 
dessa kallas PM2,5. På grund av att dessa partiklar är så små och lätta så kan de hålla 
sig svävande i luften under lång tid och ge än jämn koncentration över hundratals 
kilometer. Dessa partiklar består främst av kolpartiklar men också av sura sulfater 
och nitrater. Partiklarna kan binda farliga och giftiga ämnen som tungmetaller och 
kolväten, vilket gör att dessa ämnen kan transporteras långväga med hjälp av 
partiklarna. Den största källan till utsläpp av PM2,5 är förbränningsprocesser inom 
energi- och transportsektorn (Parliamentary Assembly, 1998). PM10 har en diameter 
under 10µm och hör till kategorin grova partiklar. Den främsta orsaken till 
uppkomsten av PM10 sker genom slitage av vägbanor. Slitaget uppkommer främst på 
grund av sand, bildäck och vid ökat slitage av bildäcken vid kraftiga inbromsningar 
av fordon. Användandet av dubbdäck är en stor bidragande orsak till höga halter av 
PM10 i luften, alltså uppmäts de högsta halterna av PM10 vintertid då fordon 
använder sig av dubbdäck.  Det som då sker är att partiklarna slits upp från 
vägbanan och binds och samlas på det ofta våta underlaget för att sedan virvlar upp 
vid torrt väder. Mycket höga halter av PM10 kan då uppkomma lokalt främst i städer 
där många vägar och gator ofta är hårt trafikerade. (Länsstyrelsen i Stockholms län, 
2005)  

4.4 Hälsoeffekter 
På Naturvårdsverket har man ett forskningsprogram om luftkvalitet som heter 
Swedish National Air Pollution and Health Effects Program, och förkortas SNAP. 
Inom SNAP har man utfört epidemiologiska studier som visar att flera tusen dödsfall 
i Sverige orsakas av förhöjda luftföroreningshalter årligen. (Socialstyrelsen, 2007) 

4.4.1 Svaveldioxid, SO 2 
Studier har visat att höga doser av svaveldioxid irriterar luftvägarna och påverkar 
lungfunktionen. Personer med astma utgör en extra känslig grupp. Det är främst de 
övre luftvägarna som påverkas vid exponering av svaveldioxiden. Även kortvarig 
utsättning för höga halter av svaveldioxid kan ge komplikationer genom att luftrören 
drar sig samman och kan då leda till ökat luftvägsmotstånd. Hos barn har man också 
kunnat se en ökad förekomst av luftvägsinfektioner och bronkit till följd av att de har 
vistats i områden men höga halter av svaveldioxid (Vägverket, 2004). Antalet 
personer som intagits på sjukhus för kronisk obstruktiv lungsjukdom har även visat 
sig ha ett samband med dygnsmedelhalten av svaveldioxid. I Europa pågår ett 
projekt som arbetar med att kartlägga hälsoeffekter orsakade av luftföroreningar. 
Detta projekt kallas APHEA vilket står för Air Pollution and Health: A European 
Approach. De sex städer som ingår i europeiska APHEA-projektet har genom 
insamlad data kunnat konstatera att antalet akuta inläggningar för kronisk 
obstruktiv lungsjukdom ökar med 2 procent per 50 mg/m3 ökat dygnsmedelvärde av 
svaveldioxid. I dessa länder låg dygnsmedelvärde på 20-50 mg/m3 . WHO har utfört 
undersökningar som visar att människor över 65 år som lagts in för akut 
lungsjukdom ökar med 0,4 procent per 10 mg/m3 som dygnsmedelvärdet av 
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svaveldioxid ökar. APHEA-projektet visar också att dödfallen ökade med 3 procent, 
antalet dödfall i hjärt-kärlsjukdomar steg med 2 procent och att antalet dödsfall i 
luftvägssjukdomar steg med 4 procent när dyngsmedelvärdet av svaveldioxid ökade 
med 50 mg/m3 (Socialstyrelsen, 2004).  

4.4.2 Kolmonoxid, CO 
De hälsoeffekter som uppkommer vid kolmonoxidexponering har sin grund i att 
kolmonoxiden hämmar blodets hemoglobin i sin uppgift att transportera syre i 
kroppen . Detta sker genom att kolmonoxiden istället binds till hemoglobinet och 
bildar karboxyhemoglobin (CoHb). Kolmonoxiden konkurrerar på så sätt alltså ut 
syret (Socialstyrelsen, 2003). Anledningen till att detta kan ske är att kolmonoxid har 
mer än 200 gånger så stor affinitet, än vad syrgas har, till hemoglobin (Heiman & 
Delbro, 2005). Vid exponering av låga halter kan man få symptom i form av yrsel, 
huvudvärk och illamående, och vid höga halter uppstår kramper, svåra 
andningsproblem samt medvetslöshet. Vid mycket höga halter kan 
kolmonoxidförgiftning rent av leda till döden (Ystads Kommun, 2007). Friska 
personer upplever inte några akuta problem vid en CoHb-nivå under tio procent i 
blodet. För att få denna koncentration i blodet krävs att man utsätts för luft 
innehållande en kolmonoxidkoncentration av ca 100 ppm.  Personer med hjärt-
kärlsjukdomar är dock avsevärt mycket känsligare. Hos dessa personer kan negativa 
hälsoeffekter uppkomma redan vid CoHb-koncentrationer runt 2,7-3 procent, vilket 
motsvarar en kolmonoxidkoncentration på ca 20 ppm. Kolmonoxid kan följaktligen 
även orsaka skador på hjärtat och hjärnan. Något annat som kolmonoxiden kan 
orsaka är fosterskador. Detta blir ett problem då syretransporten hos den havande 
kvinnan blir sämre och en mindre mängd syre kan då i sin tur transporteras till 
fostret (Malmö Stad, 2008). 

4.4.3 Kvävemonoxid, NO och Kvävedioxid, NO 2  
Kvävemonoxid och kvävedioxid orsakar i huvudsak effekter på andningsorganen. 
Eftersom kvävemonoxid oxideras till kvävedioxid väldigt fort i luften beskrivs nedan 
bara hälsoeffekterna av kvävedioxid. Exponering av låga halter leder till en ökad 
luftvägsaktivitet, vilket kan vara ett stort problem för astmatiker då det sker i 
samband med ansträngning eller vid inandning av kall luft eller pollen. Utförda 
studier har visat att andra komponenter tillsammans med kvävedioxid krävs för att 
lindrigt påverka lungfunktionen och framkalla inflammatoriska reaktioner i luftrören 
hos friska personer. Vid exponering av enbart ren kvävedioxid krävs koncentrationer 
upp mot 2000 µg/m3 för att friska personer ska utveckla ökad luftvägskänslighet 
(Socialstyrelsen, 2008). Astmatiker och barn tillhör den känsligaste gruppen och 
denna grupp kan påverkas akut vid exponering av halter på 200-500 µg/m3. Studier 
som utförts visar att personer med allergisk astma har fått en förstärkt allergisk effekt 
vid exponering av kvävedioxid. Kvävedioxid kan spridas med blodet ut till kroppens 
organ och dessa kan då bli påverkade. Vidare orsakar kvävedioxiden en försämring 
av kroppens immunförsvar vilket leder till en minskad motståndskraft mot 
infektionssjukdomar. Man anser också att kvävedioxid kan medverka till att bilda 
cancerframkallande nitrosaminer (Miljökontoret Luleå, 2008). 
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   Resultatet av en stor studie som utförts i 32 länder gällande korttidsexponering av 
kvävedioxid med en medelhalt på 20-103 µg/m3, visade att om det sker en ökning i 
dygnsmedelvärdet med 10 µg/m3 ökade dödsfallen med 0,6-0,7 procent. I en annan 
studie, som utförts på män i Stockholm, använde man sig av modellberäknande 
kvävedioxidhalter. Resultatet man kom fram till var att män i Stockholms län löpte 
större risk att insjukna i lungcancer, under perioden 1985-1990, om dessa hade utsatts 
för höga halter av kvävedioxid vid bostaden 21-30 år tidigare (Socialstyrelsen, 2004). 

4.4.4 Ozon, O 3 
Ozon bidrar främst med skador på lungorna samt samverka med diverse biokemiska 
mediatorer i kroppen som kan ge upphov till toxiska effekter på lungorna (Institutet 
för Miljömedicin, 2004). Andra hälsoeffekter som ozonet kan ge upphov till är 
inflammatoriska reaktioner, symptom och besvär från luftvägarna, ökad 
luftvägsreaktivitet samt irritation av slemhinnor (Miljökontoret Luleå, 2008). Dessa 
symptom kan i vissa fall uppträda då fysiskt aktiva personer utsätts för 
kortidsexponering av ozonhalter på ca 120 µg/m3 (Socialstyrelsen, 2001). Den lägsta 
ozonhalten som påverkar lungorna hos personer i vila under kortare tid (ca två 
timmar) är dock runt 1000 µg/m3 vilket får räknas som ett relativt högt värde 
(Institutet för Miljömedici, 2004). 
   En stor skillnad mellan ozon och exempelvis svaveldioxid, när det gäller 
luftvägarna, är att ozonet påverkar astmatiker och friska personer på samma sätt. 
Svaveldioxiden däremot, orsakar med största sannolikhet lättare luftvägsproblem 
hos astmatiker än hos friska personer (Hester & Harrison, 1998). Nya rapporter som 
behandlar inflammatoriska reaktioner i luftvägarna visar dock på att astmatiker kan 
vara känsligare för ozon eftersom dessa personer redan har en nedsatt lungfunktion. 
De kliniska förändringarna får då en större genomslagskraft på astmatikerna än på 
de friska personerna. Studier som gjorts vad gäller ozonets förmåga att öka luftburna 
allergener resulterade i att man inte kunde fastställa att ozonet orsakade en 
förstärkning av den allergiska reaktionen. Det har under den senaste tiden också 
diskuterats huruvida ozon är ett carcinogent ämne eller inte. Olika studier har därför 
undersökt ozonets carcinogena och gentoxiska verkan. Resultatet av 
undersökningarna gav inte tillräckliga bevis på dessa effekter och man kan därför 
inte fastslå något om detta. Även ozonets förmåga att agera som tumörpromotor har 
undersökts. Inte heller här fick man fram resultat som kan styrka denna teori. 
(Institutet för Miljömedicin, 2004) 

4.4.5 Partiklar 
Hur partiklar påverkar hälsan beror troligtvis både på dess storlek och dess kemiska 
innerhåll. Partiklar som hör till kategorin PM10 fastnar i större eller minde 
utsträckning i olika delar av luftvägarna. Hur mycket eller lite som fastnar beror på 
dess exakta storlek, andningsvägen, andningsmönstret och eventuell 
luftvägssjukdomar. En stor källa till höga halter av PM10 är vägdamm. Vägdamm 
innehåller skadliga polyaromatiska kolväten och silikater. Dessa föreningar kan om 
man utsätts för höga halter ge upphov till stendammslunga. Mätningar har visat att 
på en väg som varje dygn trafikeras av ca 15000 fordon producerar runt 170 kg 
inandningsbara giftiga dammpartiklar per km och år (Miljökontoret Luleå, 2006). 
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   I Sverige har studier visat att det finns ett samband mellan dagliga dödsfall i hjärt- 
och lungsjukdomar och uppmätta partikelhalter. Detta bekräftar också studier av 
WHO som kommit fram till att dödlighet och antal inlagda patienter som lider av 
någon form av luftvägssjukdom ökar med 1 procent per 10µg /m3 av PM10, och 
antalet personer som drabbas av hosta eller någon form av luftvägssymptom ökar 
med 3 procent (Socialstyrelsen, 2001). WHO har också uppsatta riktlinjer för 
luftkvalitet som kallas Air Quality Guidelines, AQG. Dessa riktlinjer säger att 
lungfunktionen uttryckt i PEF (maximal utandningskapacitet) minskar linjärt med i 
genomsitt 0,13 procent för varje 10 µg/m3 ökad halt av PM10. Självklart drabbas olika 
individer på olika sätt; vissa är ju känsligare än andra (Socialstyrelsen, 2004). 
Partiklar som hör till klassen PM2,5 är så små att de kan ta sig ända ner till 
lungblåsorna. De är dessa partiklar som har störst påverkan på människans hälsa. 
Problemet med så små partiklar som PM2,5 är att de ofta innehåller större 
koncentrationer av metaller och tyngre organiska ämnen än de större partiklarna och 
dessa metaller och organiska ämnen är stora potentiella risker för människans hälsa. 
Hälsoeffekter som kan uppkomma vid av exponering av dessa partiklar är negativ 
påverkan på astma, lunginflammation och kronisk luftrörsinflammation, även kallat 
bronkit (Miljökontoret Luleå, 2008). 
    En studie som gjorts på astmatiker som fick sitta i en bil under 30 min som var 
parkerad i en vägtunnel, utsattes för i genomsnitt 170 µg/m3 PM10 och 95 µg/m3 

PM2,5. Studien visade att den astmatiska reaktionen blev större när halterna av PM2,5 

var högre än genomsnittsvärdet 100 µg/m3. Ett annat problem med dessa mycket 
små partiklar är att de även kan ta sig in i våra bostäder. En studie som gjorts av 
Harvard Six Cities Study på dödligheten till följd av bostadsmiljöns 
luftföroreningshalt visade att dödligheten ökade med 14 procent till följd av 
långtidsexponering av varje ökning på 10 µg/m3 av PM2,5 (Socialstyrelsen, 2004).  
 

4.5. Lagstiftning 
 Sverige finns den lagstiftning som berör luftföroreningar huvudsakligen samlad i 
Miljöbalken samt i tillhörande förordningar och föreskrifter. De så kallade 
miljökvalitetsnormerna är ett viktigt verktyg i arbetet med att hålla kontroll på 
halterna av luftföroreningar. Dessa miljökvalitetsnormer är juridiskt bindande 
styrmedel i miljöbalkens förordningar och berör enskilda verksamhetsutövare som 
ska bedriva sin verksamhet. I förordning SFS 2001:527, miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft, anges föroreningsnivåer som inte får överskridas eller som får 
överskridas endast i viss angiven utsträckning. Detta syftar alltså till att skydda 
människors hälsa och miljön samt att uppfylla de krav som ställs genom vårt 
medlemskap i EU.  I dagsläget finns gränsvärden beskrivna för kvävedioxid och 
kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, ozon, partiklar (PM10), 
bens(a)pyren, arsenik, kadmium och nickel. Naturvårdsverket har av regeringen fått 
i uppdrag att utöka denna förordning ytterligare och ta fram miljökvalitetsnormer 
även för PM2.5 (Naturvårdsverket, 2007). Utöver miljökvalitetsnormer finns det en 
mängd andra liknande styrmedel. Nedan följer en kort beskrivning av två av dem 
som vi anser ha stor betydelse för en minskning och en bättre kontroll av 
luftföroreningar vilket medför en förbättrad luftkvalitet. 
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   Det första är Sveriges nationella miljökvalitetsmål. Dessa är fastställda av riksdagen 
men är inte juridiskt bindande, utan fungerar som riktlinjer. Dessa miljömål kan röra 
kvalitet eller en viss beskriven del av miljön. Det finns i dagsläget 16 stycken 
miljömål och det miljömål som berör luftföroreningar är miljömål nummer 2 som 
heter ”Frisk Luft”. Detta miljömål syftar till att hålla luften så pass ren att 
kulturvärden samt människors, djurs och växters hälsa inte skadas. Förhoppningen 
är att miljömålet ska uppnås inom en generation (Miljömålsportalen, 2007) Det andra 
styrmedlet vi valt att ta upp som berör luftföroreningarna är ett ekonomiskt 
styrmedel. Det handlar om kväveoxidavgiften som infördes år 1992. Syftet med 
denna avgift är att minska utsläppen av de försurande och hälsoskadliga 
kväveoxiderna. Kväveoxidavgiften innebär att det utgår en avgift på 
kväveoxidutsläppen från industriella förbränningsanläggningar som avser att 
producera energi i Sverige. Det är dock bara de industrianläggningar som 
producerar mer än 25 gigawattimmar energi per år som är avgiftsskyldiga. Systemet 
med kväveoxidavgiften fungerar som så att det sker en återbetalning beroende på 
hur mycket kväveoxider man släppt ut. Det totala avgiftsbeloppet omfördelas mellan 
de avgiftsskyldiga och företag med små utsläpp av kväveoxid får tillbaka mer 
pengar än vad de har betalat in, medan större företag istället får betala mer och 
förlorar således på systemet (Naturvårdsverket, 2007). Detta sporrar naturligtvis till 
ett mer miljövänligt tänkande bland de större aktörerna i branschen och det kan 
bland annat leda till att man utvecklar sin verksamhet både vad det gäller rening av 
utgående luft och andra processinterna förbättringar, vilket leder till mindre utsläpp 
i slutändan. 
 

5. Sambandsteorier 
För att kunna tolka och förklara de resultat vi får av den statistiska undersökningen 
har vi, innan vi började studera mätdatan, lagt upp teorier om hur vädret skulle 
kunna påverka luftföroreningshalterna.  
   Vad det gäller vindhastigheten bör den ha en utspädande effekt på 
luftföroreningarna. Med detta menar vi att om det är en hög vindhastighet så borde 
detta påverka luftföroreningarna på det viset att halterna blir mer utspädda eftersom 
att de sprids ut snabbare på en mycket större yta än vad som sker vi låga 
vindhastigheter då luftföroreningarna blir samlande på en mycket mindre 
koncentrerad yta. Innebörden av höga vindhastigheter borde alltså leda till lägre 
uppmätta koncentrationer av luftföroreningar. Vad det gäller lufttrycket har vi inga 
teorier om hur det kan tänkas påverka luftföroreningskoncentrationerna.  
   Temperaturen tror vi påverkar luftföroreningshalterna genom att orsaka större 
utsläpp ju kallare det är. Temperaturen styr uppvärmningsbehovet och därmed 
också hur stora utsläppen blir från t.ex. industrier. De är också så att vintertid, när 
bilarnas motorer är kalla, släpps det ut mycket större halter än vad det exempelvis 
gör på sommaren då motorerna är varma. Detta tror vi i synnerhet gäller 
kvävemonoxid, kvävedioxid och kolmonoxid. Kall temperatur kan också orsaka 
inversioner, vilket innebär att luften inte omblandas i höjdled, som det normalt sett 
gör, eftersom luften då blir kallare och kallare ju längre upp i atmosfären man 
kommer. Vid inversioner är istället luften som kallast vid marknivå vilket hindrar 
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den från att stiga uppåt, då den är tyngre än varmluften. Den varmare luften ovanför 
bildar då ett lock som stänger inne den kalla luften, innehållande luftföroreningarna, 
vid markytan. Detta gör att de föroreningar som släpps ut i luften under locket inte 
kan blandas ut och föras bort, vilket i sin tur medför att halterna i området efterhand 
ökar. En annan sak som kall temperatur indirekt leder till är användandet av 
dubbdäck. Användandet av dubbdäck är ett problem då det orsakar vägslitage och 
uppkomst av vägdamm som innehåller mycket partiklar. Således bör högre 
partikelhalter uppmätas vintertid. 
   Radiationen, d.v.s. solens instrålning, vet vi påverkar kvävedioxid och bildandet av 
marknära ozon. Kvävedioxiden spjälkas av solens UV-strålar som då lämnar ifrån sig 
en syreradikal som sedan kan reagera med en syremolekyl i luften och bilda ozon. Vi 
förväntar oss med anledning av detta finna ett samband mellan radiation och 
halterna av kvävedioxid och ozon.  
    Vi har också en teori om ett samband mellan luftföroreningar och den relativa 
fuktigheten i luften. Då hög relativ fuktighet råder innehåller luften således höga 
vattenkoncentrationer som borde kunna tvätta ur de luftföroreningar ur luften som 
är vattenlösliga. Detta tror vi kan ske till en viss del, dock tror vi inte att detta sker i 
lika hög grad som vid nederbörd.  
      Vad gäller vindriktningen har vi slutligen en teori om att den spelar en stor roll 
då den transporterar luftföroreningar till platser som ligger långt ifrån den 
ursprungliga utsläppskällan. I Göteborgs årsrapport för luftföroreningar från 2007 
har man sammanställt hur vindriktningen har legat under året. Under 24,2 procent 
av året har vinden varit sydvästlig, 15,3 procent sydlig, 7,2 procent sydostlig, 8,2 
procent nordlig, 14,6 procent nordostlig, 12,6 procent västlig och 6,4 procent 
nordvästlig (Göteborgs stad, 2007).  Detta tyder på att Göteborg får in mest 
luftföroreningar från länder i norra Europa som Frankrike och Tyskland för att 
nämna några Vi kunde tyvärr inte använda oss av den mätdata som fanns på 
vindriktningen i vår statistiska undersökning så detta öppnar upp för vidare studier. 
Våra teorier är sammanfattningsvis: 

• Ju högre vindhastighet desto lägre luftföroreningshalter 
• Ju kallare temperatur desto högre luftföroreningshalter 
• Ju högre solinstrålning desto högre halter av ozon 
• Ju högre relativ fuktighet desto lägre luftförorenigshalter av de vattenlösliga 

luftföroreningarna 
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6. Metod 

6.1 Data 
Vi har fått tillgång till mätdata på luftutsläpp som registrerats under år 2007 vid 
Femmanhusets mätstation i Göteborg. Femmanhuset är ett stort köpcenter som är 
lokaliserat i centrala Göteborg. Mätstationen är lokaliserad på Femmanhusets tak och 
mätningarna utförs en gång i timmen under årets samtliga 365 dagar. Detta 
resulterar alltså i totalt 8760 mätningar under året.  Datan samlas sedan in genom att 
en dator på miljökontoret ringer upp mätstationen en gång i timmen och registrerar 
på så vis mätdatan i databasen. Mätfelet på datan är uppskattat till max 10 procent. 
Förutom att registrera mätdata på luftsläpp registreras även väderdata som 
temperatur, vindhastighet, vindriktning, radiation, lufttryck, regn och relativ 
fuktighet. För att kunna göra en statistisk undersökning av dessa mätdata och 
analysera om det förekommer samband av olika slag, använde vi oss av 
statistikprogrammet SPSS.  

6.2 Analys av data 
I SPSS arbetade vi med korrelation, regression och multipel linjär regression för att få 
fram våra statistiska samband mellan luftföroreningar och väderförhållanden. Vi lät 
också SPSS räkna ut månadsmedelvärden på samtliga luftföroreningar och 
väderförhållanden under året.  De statistiska samband vi fått fram, samt 
medelvärdena, har vi bearbetat, granskat och sammanställt i text, figurer och tabeller. 
Resultatet presenteras som medelvärde med medelvärdesfel, r, r2, p-värde och 
betavärde. Medelvärdets fel anger hur mycket medelvärdet bedöms kunna avvika 
från det uppsatta medelvärdet. R-värdet är ett mått på hur starkt korrelerade 
variablerna är till varandra, där 1 samt -1 visar ett fullständigt samband. R2 är ett 
mått på förklaringsgraden och visar således hur många procent av den beroende 
variabeln som kan förklaras av den oberoende variabeln. P-värdet är ett mått på den 
statistiska signifikansen och förklarar hur stor risk det är att resultatet är av 
slumpmässig karaktär. För att ett resultat ska vara statistiskt signifikant får p-värdet 
inte överstiga fem procent. Betavärdet beskriver till vilken grad en oberoende 
variabel bidrar till den totala förekomsten av den beroende variabeln. Betavärdet 
ligger i intervallet -1 och 1. Ett negativt värde indikerar således ett negativt samband 
och vice versa. Desto närmare -1 respektive 1 värdet ligger desto högre påverkan är 
det.  
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7. Resultat 
Nedan följer en sammanställning av våra mätdata för väder och luftföroreningar 
samt de resultat vi kommit fram till vid de olika statistikberäkningarna.  
 

7.1 Väderdata 
Vintern 2007 var inte speciellt kall i 
Göteborg och gick sedan över i en relativt 
fin vår. Sommaren gav inte speciellt 
många soldagar, och när hösten kom 
fortsatte regnet men bjöd på förövrigt 
milda temperaturer.  
   Som väntat uppmättes den högsta 
medeltemperaturen, 17°C, i 
sommarmånaderna juni och augusti. 
Januari hade en rätt hög medeltemperatur 
på 3,9°C men under februari blev det 
kallare och här uppmättes också den lägsta 
medeltemperaturen under året; 0,4°C (se 
fig.1).   
    
Den månad som uppmätte det högsta 
medelvärdet vad gäller den relativa 
fuktigheten var december. Här uppmättes 
en halt på 96,1 procent. De lägsta 
medelvärdena uppmättes i april och juni 
med halter på 68,6 respektive 69,9 procent. 
Resterande delen av året höll sig 
fukthalten på en relativt jämn nivå, runt 80 
procent (se fig. 2).  
   
 

 
  
 

 
För vindhastigheten mättes den högsta 
medelvindstyrkan upp i januari. Den 
uppmättes till 5,3 m/s. Höstmånaderna 
september och oktober skilde sig åt en 
aning då september hade ett medelvärde 
på 4,6 m/s, medan oktobers medelvärde 
låg på 3,1 som förövrigt också var året 
lägsta medelvärde (se fig.3.)  
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Fig.1. Medelvärde med medelvärdesfel av temperaturen vid 
Femmanhuset i Göteborg mätt i °C under 2007 

Fig. 2.  Medelvärde med medelvärdesfel av den relativa fuktigheten vid 
Femmanhuset i Göteborg mätt i % under 2007 
 

Fig.3. Medelvärde med medelvärdesfel av radiation vid Femmanhuset i 
Göteborg mätt i W/m2 under 2007   
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Under den sena delen av våren och 
under sommar uppmättes som väntat de 
högsta medelvärdena av radiation. 
Halterna låg då mellan 149,5-177,5  
W/m2. Det lägsta medelvärdet noterades 
i december då knappt någon 
solinstrålning överhuvudtaget 
uppmättes. Medelvärdet blev endast 6,3 
W/m2 (se fig. 4). 
 
 
 

  
 

 
 
 

  
Lufttrycket ligger som väntat stabilt runt 
1000 hPa. En gång under året kröp  
medelvärdet på lufttrycket under 1000  
hPa och landade på 997,3 hPa. Detta 
skedde i januari (se figur 5). 

 

 

 

 

 

 

7.2 Luftföroreningsdata 
Medelvärdet för svaveldioxid låg på en 
ganska jämn nivå under hela året. Det 
högsta medelvärdet under året uppmättes 
i april och det låg på 4,7µg/m3. I maj och 
augusti uppmättes också halter över 
4µg/m3(se fig. 6).  
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Fig.5. Medelvärde med medelvärdesfel av lufttrycket vid Femmanhuset i 
Göteborg mätt i hPa under 2007. 

 

Fig.6. Medelvärde med medelvärdesfel av S02 vid Femmanhuset i Göteborg mätt 
i µg/m3 under 2007 
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På grund av varmare temperatur 
fann vi som väntat att medelvärdena 
för kvävemonoxid var som lägst 
under våren och sommaren, närmare 
bestämt under april, maj, juni och juli 
då värdena låg på runt 5 µg/m3. 
Vidare var det också väntat att 
värdena under senare delen av 
hösten och vintern skulle vara högre. 
Förvånade var dock att värdet i 
oktober, 27,9 µg/m3, var så högt 
jämfört de övriga (se fig. 7). 
 

 
 

När det gäller kvävedioxid var det 
också väntade resultat. Under 
sommar och sensommar uppmättes 
de lägsta medelvärdena av 
kvävedioxid. De högsta 
medelvärdena uppmättes under 
mars, oktober och november där 
dessa låg på mellan 30-35 µg/m3 (se 
fig. 8).  
 
 
 
 
 

 
 

Medelvärdena för kolmonoxid 
varierade något under årets gång. 
De lägsta värdena, 0,10 µg/m3, 
noterades i januari och juli. Vidare 
uppmättes som väntat de högsta 
medelvärdena i vintermånaderna 
november och februari med värden 
på 0,32 µg/m3 respektive 0,22 
µg/m3 (se fig. 9). 
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Fig.7. Medelvärde med medelvärdesfel av NO vid Femmanhuset i Göteborg mätt i 
µg/m3 under 2007 
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Fig.8. Medelvärde med medelvärdesfel av NO2 vid Femmanhuset i Göteborg mätt i 
µg/m3 under 2007 
 

Fig.9. Medelvärde med medelvärdesfel av CO vid Femmanhuset i Göteborg mätt i 
µg/m3 under 2007 
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Ozonmedelvärdena visade sig, 
precis som väntat, vara högst under 
april, maj, juni, juli och augusti. 
Toppmedelvärdet uppmättes i maj 
till 66,9 µg/m3, och det lägsta 
medelvärdet blev 29,1 µg/m3 som 
vi finner i oktober (se fig. 10).  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PM10-medelvärdena var högst 
under årets fyra första månader, 
med en rejäl toppnotering i mars 
månad på 33,6 µg/m3. Under den 
resterande delen av året var 
halterna relativt jämna. Det minsta 
värdet, 14,3 µg/m3, uppmättes i 
september (se fig. 11).  
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Fig.10. Medelvärde med medelvärdesfel av O3 vid Femmanhuset i Göteborg mätt i 
µg/m3 under 2007 

Fig.11. Medelvärde med medelvärdesfel av PM10 vid Femmanhuset i Göteborg mätt 
i µg/m3 under 2007 
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7.3 Sambandsanalyser 
Luftföroreningarna var inbördes både positivt och negativt korrelerade till varandra. 
Som väntat var det en hög positiv korrelation mellan kvävemonoxid och 
kvävedioxid och en hög negativ korrelation mellan både kvävedioxid och ozon och 
kvävemonoxid och ozon. Övriga starka samband mellan luftföroreningarna var 
bland annat ett positivt samband mellan kolmonoxid och kvävemonoxid och 
kolmonoxid och kvävedioxid. Vi fann också ett högt negativt samband mellan 
kolmonoxid och ozon samt ett relativt högt positivt samband mellan kvävedioxid 
och PM10. (se tabell 1). 
 
    
 
         

 SO2 NO NO2 CO O3 
PM10 r = 0,208 

r2 =0,043 
r = 0,313 
r2 =0,098 

r = 0,408 
r2 =0,167 

r = 0, 215 
r2 =0,046 

r = - 0,046 
r2 =0,002 

O3 r = -0,042 
r2 =0,002 

r = -0,468 
r2 =0,219 

r = -0,665 
r2 =0,442 

r = - 0,535 
r2 =0,287 

CO r = 0,079 
r2 =0,006 

r = 0,491 
r2 =0,241 

r = 0,552 
r2 =0,304 

NO2 r = 0,243 
r2 =0,064 

r = 0,719 
r2 =0,517 

NO r = 0,142 
r2 =0,020 

 
 
När det gäller de olika väderfaktorerna fanns även här inbördes samband. Ett högt 
positivt samband fanns mellan radiation och temperatur och ett högt negativt 
samband fanns mellan radiation och relativ fuktighet. Det fanns även relativt höga 
negativa samband mellan temperatur och relativ fuktighet och mellan vindhastighet 
och lufttryck (se tabell 2). 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 Temperatur Relativ 
fuktighet 

Vindhastighet Radiation 

Lufttryck r = -0,055 
r2 =0,003 

r = -0,168 
r2 =0,028 

r = - r2 =0,346 
r2 =0,120 

r = 0,080 
r2 =0,006 

Radiation r = 0,455  
r2 =0,207 

r = -0,579 
r2 =0,335 

r = 0,167 
r2 =0,028 

Vindhastighet r = 0,099 
r2 =0,010 

r = -0,086 
r2 =0,007 

Relativ 
fuktighet 

r = -0,322 
r2 =0,104 

Tabell 1. Sammanställning av statiska samband för klimatfaktorerna inbördes.  
För samtliga samband är p<0,01 
 

Tabell 1. Sammanställning av statiska samband för luftföroreningarna inbördes.  
För samtliga samband är p<0,01 
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För ozon fann vi positiva korrelationer till temperatur, radiation och vindhastighet 
som alla tre visade på ett starkt samband. De negativa korrelationerna för ozon var 
till relativ fuktighet och lufttryck. Sambandet till luftryck var svagt medan 
sambandet till relativ fuktighet var starkt. 
   De väderfaktorer som var positivt korrelerade till kolmonoxid var relativ fuktighet, 
radiation och lufttryck. Sambandet till radiation var relativt starkt medan sambanden 
till de övriga två var svagare. Kolmonoxid var negativt korrelerat till temperatur och 
vindhastighet och dessa samband var starka. 
   Kvävedioxid visade sig vara positivt korrelerat till luftryck och relativ fuktighet. 
Sambandet till relativ fuktighet var mycket svagt medan sambandet till luftryck var 
betydligt starkare. Till övriga väderfaktorer fanns det negativa korrelationer och här 
fick vi ett starkt samband till vindhastighet. De övriga sambanden, förutom 
sambandet till radiation, var relativt starka. 
   För kvävemonoxid fann vi svaga positiva korrelationer till relativ fuktighet och 
lufttryck. Negativa korrelationer visade sig finnas till temperatur, vindhastighet och 
radiation. Sambandet till radiation var mycket svagt medan de övriga sambanden 
var något starkare. 
   Svaveldioxid var positivt korrelerat till temperatur och radiation. En negativ 
korrelation fanns dessutom till relativ fuktighet. Samtliga samband var dock svaga. 
Vindhastighet och svaveldioxid var inte korrelerat på något sätt vilket innebär att vi 
inte kan säga att det finns något samband mellan dessa två variabler. 

 Temperatur Relativ 
fuktighet 

Vindhastighet Radiation Lufttryck 

SO2 r = 0,058 
r2 = 0,003 

r = -0,138 
r2 = 0,019 
 

Inget 
statistiskt 
samband  

r = 0,121 
r2 = 0,015 

r = 0,142 
r2 = 0,020 
 

NO r = -0,178 
r2 = 0,032 

r = 0,073 
r2 = 0,005 
 

r = -0,304 
r2 = 0,093 

r = -0,047 
r2 = 0,002 
 

r = 0,144 
r2 = 0,021 
 

NO2 r = -0,232 
r2 = 0,054 

r = 0,055 
r2 = 0,003 
 

r = -0,476 
r2 = 0,226 
 

r = -0,158 
r2= 0,025 
 

r = 0,191 
r2 = 0,036 
 

CO r = -0,299 
r2 = 0,089 
 

r = 0,174 
r2 = 0,030 
 

r = -0,422 
r2 = 0,178 

r = 0,214 
r2 = 0,046 
 

r = 0,165 
r2 = 0,027 
 

O3 r = 0,404 
r2 = 0,163 
 

r = -0,460 
r2 = 0,212 
 

r = 0,471 
r2 = 0,222 
 

r = 0,378 
r2 = 0,143 
 

r = -0,173 
r2 = 0,030 
 

PM10 Inget 
statistiskt 
samband 

r = -0,166 
r2 = 0,027 
 

Inget 
statistiskt 
samband 

r = 0,130 
r2 = 0,017 
 

r = 0,150 
r2 = 0,023 
 

Tabell 3. Sammanställning av statistiska samband mellan klimatfaktorer och luftföroreningar. För samtliga 
samband är p<0,01 
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   PM10 var positivt korrelerat till radiation och lufttryck. Dessa samband var dock 
svaga. Endast till en väderfaktor, relativ fuktighet, fann vi en negativ korrelation. 
Detta samband var dock också svagt. PM10 var inte korrelerat på något sätt till 
temperatur och vindhastighet vilket innebär att vi inte kan säga att det finns något 
samband mellan dessa variabler (se tabell 3). 
 

7.3.1 Utökade sambandsanalyser 
Vi har valt att jämföra var och en av luftföroreningarna med temperatur, radiaton, 
relativ luftfuktighet och vindhastighet tillsammans för att på så sätt kunna se vilken 
av dessa väderfaktorer som påverkar mest. Vi har valt dessa väderfaktorer för att 
människor själva kan avgöra i vilken utsträckning dessa faktorer för tillfället råder 
och i och med det kunna avgöra om man vill vistas ute eller inte. I nedanstående 
tabeller tas inte alla dessa faktorer upp samtidigt och det beror på att vi inte fick ett 
signifikant utslag mellan väderfaktorn och luftföroreningen i fråga, eller så var det 
samband vi fick fram så lågt att vi valde att försumma detta. För samtliga värden 
nedan är p<0,01. 
   För kvävedioxid visade det sig att man med hjälp av temperaturen och 
vindhastigheten tillsammans kan förklara ca 26 procent av förekomsten. Både 
temperaturen och vindhastigheten har ett negativt samband med kvävedioxid. 
Vindhastigheten var den faktor som bidrog klart mest (se tabell 4). Låg vindhastighet 
innebär alltså höga halter av kvävedioxid. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   För kolmonoxid kunde man med hjälp av samma faktorer som ovan förklara 24,5 
procent av förekomsten. Även här var vindhastigheten den väderfaktor som bidrog 
mest, och även här hade de bägge faktorerna ett negativt samband till 
kolmonoxidhalten (se tabell 5). Låga temperaturer och låg vindhastighet innebär 
alltså höga halter av kolmononoxid 
   När det gäller ozon kunde radiation och vindhastighet förklara ca 31 procent av 
ozonhalterna. Bägge faktorerna hade ett positivt samband med ozon (se tabell 6). 
Hög radiation och hög vindhastighet ökar alltså halten av ozon i luften. 
   11,5 procent av kvävemonoxidhalterna kunde förklaras av faktorerna temperatur 
och vindhastighet. Dessa bägge har ett negativt samband till kvävemonoxidhalterna. 
Temperaturen hade den största påverkan av de två faktorerna (se tabell 7).  Låg 
temperatur innebär alltså höga halter av kvävemonoxid i luften. 
    
 

NO2 = - temperatur – vindhastighet  
r = 0,511, r2 = 0,261   

Väderfaktorer Betavärde  

Temperatur – 0,187 

Vindhastighet – 0,457 

CO = - temperatur – vindhastighet  
r = 0,495, r2 = 0,245  

Väderfaktorer Betavärde 

Temperatur – 0,260 

Vindhastighet – 0,397 

Tabell 4. Sammanställning av temperaturens och 
vindhastighetens påverkan på NO2-halterna  

Tabell 5. Sammanställning av temperaturens och 
vindhastighetens påverkan på CO-halterna 
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Med hjälp av radiation och relativ fuktighet kan man förklara 2,9 procent av PM10–
halterna. Radiation hade ett positivt samband till PM10 medan relativ fuktighet hade 
ett negativt samband. Relativ fuktighet var den faktor som hade den största 
påverkan på PM10-halterna (se tabell 8). 
   Slutligen hade radiation ett positivt samband till SO2 medan relativ fuktighet hade 
ett negativt samband. Tillsammans kan dessa två faktorer förklara 2,2 procent av 
SO2-halterna. Relativ fuktighet hade även här den största påverkan (se tabell 9). 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

NO = - temperatur– vindhastighet 
r = 0,339 r2 = 0,115 

Väderfaktorer  Betavärde 

Temperatur – 0,290 
Vindhastighet – 0,149 

O3 = radiation + vindhastighet   
r = 0,560, r2 = 0,314 

Väderfaktorer Betavärde  

Radiation   0,308 

Vindhastighet   0,420 

SO2 = radiation – relativ fuktighet  
r = 0,147 r2 = 0,022 

Väderfaktorer  Betavärde 

Radiation    0,062 

Relativ fuktighet – 0,102 

PM10 = radiation – relativ fuktighet  
r = 0,171, r2 =0,029  

 Väderfaktorer Betavärde 

Radiation    0,052 

Relativ fuktighet – 0,136 

Tabell 6. Sammanställning av radiationens och 
vindhastighetens påverkan på O3-halterna 

Tabell 7. Sammanställning av temperaturens och 
vindhastighetens påverkan på NO-halterna 

Tabell 8. Sammanställning av radiationens och den 
relativa fuktighetens påverkan på PM10-halterna 

Tabell 9. Sammanställning av radiationens och den 
relativa fuktighetens påverkan på SO2-halterna 
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8. Diskussion 

8.1 Ozon 
När det gäller ozon, som var den luftförorening som gav tydligast resultat, visade 
resultaten att det är väderfaktorerna radiation och vindhastighet som har störst 
påverkan på ozonhalten. Sambandet till temperatur och relativ fuktighet beror 
troligen på confounders. Det är alltså inte dessa två faktorer i sig som påverkar 
ozonhalterna. Detta grundas på det faktum att radiationen spelar en huvudsaklig roll 
i bildandet av ozon, och eftersom det är högst radiation på sommaren så innebär det 
också att det är under sommaren de högsta temperaturerna uppmäts. När det gäller 
den relativa luftfuktigheten är det så att när det är en hög fuktighet i luften är vädret 
ofta mulet, grått och eventuellt dimmigt och solens strålar kan således inte tränga 
igenom lika mycket som vid klart väder och radiationen blir följaktligen låg. Det är 
alltså radiationen som är orsaken till höga ozonhalter och inte temperaturen och den 
relativa luftfuktigheten. Resultaten visade också på ett starkt negativt samband 
mellan ozon och kvävedioxid och ozon och kvävemonoxid vilket också är väntat 
utifrån ovan nämnda teorier. Detta resultat stöds när man tittar på figuren som 
redovisar medelvärdet av ozonhalterna under året. I den figuren ser man att de 
högsta halterna av ozon har uppmätts under månaderna april, maj, juni, juli och 
augusti då också radiationshalterna var i särklass högst, och kvävedioxid och 
kvävemonoxid halterna var i särklass lägst. Tittar man på ozonhalterna i oktober, 
november och december kan man lite förvånande se att ozonhalterna var högst i 
december av dessa tre månader fast den uppmätta radiationshalten i december var 
den lägsta halt som uppmättes under hela året. Detta kan troligen förklaras med att 
både kvävedioxid- och kvävemonoxidhalterna var mycket högre i oktober och 
november än vad de var i december, vilket då betyder att det fanns mer tillgänglig 
kvävemonoxid under dessa månader som kunde eliminera ozonet.  Att 
vindhastigheten också var väldigt starkt positivt korrelerat till ozon kan troligen 
förklaras genom att de statistiska resultaten visade att vindhastigheten har en starkt 
utspädande effekt på kvävedioxid och kvävemonoxid. I och med att det blir 
minskade kvävemonoxid- och kvävedioxidhalter vid hög vindhastighet finns det 
således inte så mycket kvävemonoxid tillgängligt i luften längre som kan bryta ner 
ozonet igen. Resultaten vid den utökade sambandsanalysen stärker ytterligare teorin 
om att ovan nämnda faktorer har en stark påverkan på ozonhalterna. Resultatet visar 
att radiation och vindhastighet tillsammans kan förklara ozonhalterna med ca 31 
procent.  
   Eftersom ozonet påverkar astmatiker och friska människor på samma sätt är detta 
en indikation på att alla människor bör vara vaksamma med sin vistelse utomhus vid 
höga ozonhalter. Det minskar risken att utveckla bland annat skador på lungorna 
med relaterade andningssvårigheter. 

8.2 Kvävemonoxid och kvävedioxid 
Resultaten visade att temperatur och vindhastighet har en avgörande roll i hur höga 
kvävemonoxidhalterna i luften blir. När det gäller temperaturen är teorin att 
vintertid vid låga temperaturer sker en stor mängd kallstarter från trafiken m.m. och 
detta leder till ökade utsläpp av kvävemonoxid. Denna teori stöds när man tittar på 
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figuren som visar medelvärdena av kvävemonoxid som mätts under året. Här ser 
man tydligt att kvävemonoxidhalterna är betydligt högre under den kallare delen av 
året. I figuren som visar medelvärdena på kolmonoxidhalterna ser man att det är en 
stor topp i oktober och det kan troligtvis förklaras genom att oktober också hade 
årets lägsta vindhastighet. Teorin om att en hög vindhastighet späder ut 
luftföroreningshalterna verkar alltså stämma. Resultatet av de utökade 
sambandsanalyserna visade att temperaturen och vindhastigheten tillsammans kan 
förklara 11,5 procent av kvävemonoxidhalterna i luften.  
   Kvävedioxid har inte helt oväntat liknande negativa samband med samma 
väderfaktorer som kvävemonoxid. Orsaken till detta är att kvävedioxid är en 
förening som är mycket lik kvävemonoxid. Samma sambandsteori till temperatur 
håller även här. Resultaten visade dock ett mycket starkare samband mellan 
kvävedioxid och vindhastighet än vad motsvarande samband var för vindhastighet 
och kvävemonoxid. Detta tyder alltså på att vindhastigheten har en betydligt högre 
påverkan på kvävedioxid än på kvävemonoxid. Varför det är så här har vi ingen 
riktigt bra teori för. Även den utökade sambandsanalys där temperaturen och 
vindhastighetens gemensamma påverkan på kvävedioxidhalten undersöktes, visar 
på att vindhastigheten har en mycket stark påverkan på kvävedioxidhalten. 
Tillsammans kan dessa båda faktorer förklara 26 procent av kvävedioxidhalterna i 
luften.  
   Vi vill belysa att i arbetet med minskade kväveoxidutsläpp är den lagstiftade 
kväveoxidavgiften som gäller industrier ett viktigt verktyg. Detta har självklart lett 
till en bättre situation vad gäller dessa utsläpp, men eftersom trafiken är den största 
källan till utsläppen finns det fortfarande mycket kvar att göra för att få ner 
utsläppen till så pass låga nivåer att människans hälsa inte far illa i lika stor 
utsträckning som idag. 

8.3 Kolmonoxid 
För kolmonoxid visade resultaten på starkast negativt samband till temperatur och 
vindhastighet. Eftersom kolmonoxid bildas vid ofullständig förbränning är en 
avgörande källa också här trafikens kallstarter vid låga utomhustemperaturer. 
Många människor eldar också i öppnar spisar och kakelugnar vintertid och eldar 
man fel kan även här ofullständig förbränning ske. Detta är knappast en källa som 
bidrar till en stor mängd av den sammanlagda kolmonoxidkoncentrationen i 
utomhusluften men kan ändå vara bra att ha i åtanke. Teorin med ökade halter 
kolmonoxid under de kallare delarna av året stöds också av figuren som visar 
medelvärden på kolmonoxid under året. Värdet som visar på sambandet mellan 
vindhastighet och kolmonoxid var också bra och även här verkar vindhastigheten ha 
en klart utspädande effekt som leder till lägre kolmonoxidhalter vid höga 
vindhastigheter. I den utökade sambandsanalysen ser man att temperatur och 
vindhastighet tillsammans kan förklara 24,5 procent av kolmonoxidhalterna.  
   Kolmonoxid är den luftförorening som kan orsakar mest akuta problem genom att 
man snabbt kan drabbas av yrsel, huvudvärk och illamående om man vistas på en 
plats där koncentrationen av kolmonoxid är relativt hög. Kolmonoxid är dock 
framförallt skadligt för personer som redan lider av hjärt- och kärlsjukdomar och 
halterna behöver inte vara särskilt höga för att orsaka komplikationer. Det är därför 
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dessa personer som bör vara extra vaksamma på platser där högre halter av 
kolmonoxid kan förekomma, till exempel i parkeringsgarage och tunnlar.  
 

8.4 PM10 och svaveldioxid 
Till PM10 och svaveldioxid har resultaten genomgående visat svaga samband mellan 
koncentrationshalterna och väderfaktorerna. Både PM10 och svaveldioxid hade inget 
statistiskt samband till vindhastighet. PM10 hade inte heller enligt resultaten något 
samband till temperaturen. Teorin om att det p.g.a. dubbdäckanvände under 
vintermånaderna skulle finnas högre partikelhalter i luften verkar inte vara särskilt 
stark eftersom värdena dessa månader inte var särskilt mycket högre an övriga 
månader, bortsett från mars.  En möjlig förklaring till detta toppvärde i mars skulle 
kunna vara att vägarna under vintermånaderna ofta är blöta och fuktiga och de 
partiklar som då slits upp lagras på vägarna för att sedan frigöras när vägarna börjar 
torka upp fram emot vårkanten. Att vindhastighet inte visade sig ha något statistiskt 
samband till PM10 har vi ingen riktigt bra teori om. Eftersom vi har haft en begränsad 
tid på oss har vi inte hunnit fördjupa oss vidare i detta och vi har således inte hunnit 
komma fram till någon bra teori om detta. Detta öppnar upp för vidare studier inom 
området. Teorin om vindhastighetens uteblivna påverkan på svaveldioxid är att 
svaveldioxiden som kommer in över Göteborg kommer nerifrån kontinenten. Denna 
svaveldioxid är då redan utspädd i luften vilken innebär att vindhastigheten i 
Göteborg inte får någon effekt. Vi tycker att vindhastigheten borde ha en utspädande 
effekt även på dessa luftföroreningar men så var det alltså inte i detta fall. Resultat 
visar således på att svaveldioxid och PM10 inte påverkas så mycket av ovan nämnda 
väderfaktorer och detta stöds ytterligare av de utökade sambandsanalyser som gjorts 
också gav väldigt svaga resultat. 
   Enligt en studie som utförts av Kungliga vetenskapsakademien dör 5300 
människor per år, bara i Sverige, till följd av exponering av partiklar (Forsberg & 
Hansson, 2005) . Siffran är skrämmande hög och detta visar att man i dagsläget inte 
har tillräckligt med kunskap om partiklar och dess effekter och vi betonar därför 
även här vikten av ytterligare studier och forskning. 

9. Slutsats 
Syftet med denna undersökning var att undersöka om det statistiskt sett förekommer 
samband mellan de luftföroreningar och de väderfaktorer vi valt. Detta syfte tycker 
vi att vi lyckades uppfylla, trots begränsad tid, och vi är nöjda med de resultat vi 
kommit fram till. Vi vill med denna studie understryka hur viktigt det är att man har 
kontroll på utsläppen av luftföroreningar. Det är därför viktigt att vi har verktyg som 
hjälper oss med detta. Då tänker vi särskilt på milljökvalitetsnormer för utomhusluft 
och miljömålet frisk luft. Vi bedömer våra resultat som relativt säkra då mätfelet på 
mätstationen max uppgår till tio procent, och detta mätfel borde inte snedvrida 
resultatet i någon nämnvärd utsträckning. Betydelsen av i vilken ort en studie som 
denna utförs bör inte heller ha någon större inverkan. Det verkar ju dock rimligt att 
påstå att temperaturen skulle ha en större påverkan i norra Sverige än i södra, då det 
är betydligt kallare i norra delen av landet. Det är ju också så att vindhastigheten bör 
ha en större påverkan vid en kustnära stad som Göteborg än vid en stad som är 
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lokaliserad mitt i landet. Trots dessa skillnader kvarstår ju fortfarande kontentan i 
sambanden även fast de kan vara olika starka på olika platser. 
   Som slutsats kan vi säga att ozon är den luftförorening som är mest väderkänslig 
och som uppvisade de starkaste sambanden till väderfaktorerna. Även 
kvävemonoxid, kvävedioxid och kolmonoxid påverkas beaktansvärt av vädret, dock 
inte i lika stor utsträckning som ozon. Svaveldioxid och PM10 påverkas däremot i 
mycket liten utsträckning och det är i dessa fall svårt att säga om vädret verkligen 
spelar någon roll i det stora hela. Förutom för svaveldioxid och PM10 var 
vindhastigheten den väderfaktor som var starkast korrelerad till resterande 
luftföroreningar. Den relativa fuktigheten och lufttrycket var de två faktorer som i 
regel gav svagast samband till föroreningarna. Detta kan slutligen ses som en 
indikation till allmänheten om att känsliga personer ska dra ner på sin vistelse 
utomhus i innerstan på kalla och vindstilla dagar då det är vid dessa 
väderförhållanden som de högsta halterna av luftföroreningar, statistiskt sett, finns. 
Detta resonemang stärks delvis av en studie som utförts av Environmental Research, 
där man kommer fram till att luftföroreningshalterna är högre vid kalla temperaturer 
än vid högre temperaturer (Ho & Hartley, 2006). Detta gäller dock inte för ozon. För 
ozon gäller det istället att vara uppmärksam på soliga och blåsiga dagar som 
statistiskt sett är dagar då höga koncentrationer av ozon kan finnas i luften. 
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