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SAMMANFATTNING 

 

Introduktion: Buller definieras som oönskat ljud. Uppfattningen av ett oönskat ljud är mycket 

individuellt. Det som anses vara oljud för en person, kan upplevas som icke-oljud för en annan 

person. Buller anses dock generellt som störande ljud och är vanligtvis något som varje individ 

stöter på under sin vardag som exempelvis på arbetsplatsen, skolan, eller i hemmet. Buller anses 

vara den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Det är ett växande problem och 

flygtrafik anses vara en av de mest genomgripande utomhusljudkällorna. Bullerproblem som är 

förknippade med flygtrafik är koncentrerade i områden nära flygplatser, vilket kan påverka flera 

tusentals boendes hälsa. Flygtrafikbuller har länge varit ett folkhälsoproblem och många 

människor som är bosatta i närheten av en flygplats har utvecklat ett antal negativa hälsoeffekter 

av flygtrafikbuller 

Syfte: Att undersöka hur boende som är bosatta nära flygplatsen Linköping City Airport 

upplever och påverkas av flygtrafikbuller.  

Metod: Studien har utförts som en enkätundersökning med en kvantitativ tvärsnittsdesign. 

Webbenkäten som har använts som mätinstrument har konstruerats för att besvara syftet. 292 

vuxna individer (>18år), varav 158 män och 133 kvinnor, deltog i studien. Insamlad statistiska 

data har bearbetats och analyserats i SPSS. För att kunna besvara syftet har följande statistiska 

tester använts: chi2-test, spearmans-korrelationsanalys och logistisk regressionsanalys.   

Resultat och konklusion: Boende som är bosatta i Tannefors visade överlag positiva 

upplevelser till flygtrafiken och var positivt inställda till flygplatsen. De boende som upplevde 

störningar minst varje vecka vissa delar av året upplevde att flygtrafikbuller medför svårigheter 

att utföra olika aktiviteter. Kvinnor i den yngsta åldersgruppen upplevde flygtrafikbuller som 

mer störande jämfört med män. Män hade en mer negativ inställning till flygplatsen jämfört med 

kvinnor. Boende som rapporterade sämre hälsotillstånd, sömnproblem och användande av 

öronproppar eller något annat hörselskydd för att kunna sova bättre, sämre sömnkvalitet, 

trötthet, obehagskänslor, ledsenhet och nedstämdhet, osällskaplighet och att man föredrar att 

vara ifred, irritation och vresighet, stress, lock eller tinnitus i öronen meddelade också ett större 

besvär för flygtrafikbuller. 

 

Nyckelord: Flygtrafikbuller, flygtrafik, buller, hälsa, hälsoeffekter, nedsatt hörsel, störning, 

sömnstörning, högt blodtryck, tinnitus, lock för öronen 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Aircraft noise is an example of unwanted sound. The perception of unwanted 

sound is very individual. What is considered noise by one person may be perceived as non-noise 

by someone else. However, noise is generally regarded as disturbing noise and is usually 

something that each individual encounters in their daily life, such as in the workplace, at school, 

or at home. Noise is considered to be the form of environmental disruption that affects the most 

people in Sweden. It is a growing problem, and air traffic is considered to be one of the most 

pervasive outdoor sound sources. Noise problems associated with air traffic are concentrated in 

areas close to airports, which can affect the health of thousands of residents. Air traffic noise has 

long been a public health problem, and many people living near an airport have developed a 

number of negative health effects due to air traffic noise. 

Purpose: To study how residents living near Linköping City Airport experience and are affected 

by air traffic noise.   

Method: The study has been conducted as a questionnaire survey with a quantitative cross-

sectional design. The online survey that has been used as a measuring instrument has been 

designed to answer the purpose. 292 adult subjects (> 18 years), including 158 men and 133 

women, participated in the study. Collected statistical data has been processed and analysed in 

SPSS. In order to answer the purpose, the following statistical tests have been used: chi2 test, 

Spearman’s correlation analysis and logistic regression analysis. 

Results and conclusion: Residents living in Tannefors generally had positive experiences from 

air traffic and were positive towards the airport. The residents who experienced disturbances at 

least every week during certain parts of the year felt that air traffic noise caused difficulties 

performing various activities. Women in the youngest age group experienced air traffic noise as 

more disturbing compared to men. Men had fewer negative attitudes towards the airport 

compared to women. Residents who reported poorer health conditions, sleep problems and the 

use of earplugs or other hearing protectors to be able to sleep better, poorer sleep quality, 

fatigue, discomfort, sadness and depressed mood, low morale, a desire to be left alone, irritation 

and grief, stress, clogged ear or tinnitus also started that air traffic noise was a major 

inconvenience.  

 

Keywords: Air traffic noise, air traffic, noise, health, health effects, hearing loss, disturbance, 

sleep disorder, high blood pressure, tinnitus, clogged ear 
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INLEDNING 

Den aktuella studiens avsikt är att med hjälp av en enkätundersökning undersöka hur boende 

som är bosatta i Tannefors upplever, och påverkas av flygtrafikbuller. Anledningen till att detta 

huvudämne har valts är att det råder brist på forskning inom det specifika området. Det finns få 

studier som undersöker upplevelser av flygtrafikbuller och eventuella hälsoeffekter. Den 

Regionala miljöhälsorapporten (2017) visar att flygtrafikbuller av allt trafikbuller anses som 

mest besvärande och det förekommer att boende som är bosatta nära flygplatser upplever 

flygtrafikbullret som mycket eller väldigt mycket besvärligt. Då stora delar av stadsdelen 

Tannefors är utsatt för flygtrafikbuller finns därmed anledning att undersöka hur boende som är 

bosatta i Tannefors upplever och påverkas av flygtrafikbuller.  

LINKÖPING CITY AIRPORT 

Linköping City Airport är en internationell cityflygplats som är belägen i Linköping, 

Östergötland. Flygplatsen ägs av Linköpings kommun och är ett dotterbolag till Linköpings 

Stadshus AB. Linköping City Airport trafikeras, utöver linjefarten, även av allmänflyg, det vill 

säga fritids-, privat- och affärsflyg (Linköping City Airport, u.å.). På Transportstyrelsens 

hemsida (u.å.) presenteras flygplatsstatistik som bland annat redovisar passagerarstatistiken och 

antalet landningar för flygplatsen. Det inkluderar utrikes- och inrikesflyg, taxiflyg, aerial work 

(reklamflyg, jordbruksflyg, skogsbrandsbevakning, flygfotografering m.m.), privatflyg, skolflyg 

och militär luftfartyg. Passagerarfrekvensen för år 1996 till 2018 har ökat från cirka 70 300 till 

145 000 och landningsfrekvensen har minskat från cirka 14 600 till 5 600. Det beror på större 

luftfartyg och högre kabinfaktorer. Terminalbyggnaden är cirka 2 500 kvm och de två gaterna 

tar cirka 250 personer. Måtten på landningsbanan är 2 133 meter lång och 40 meter bred 

(Linköping City Airport, u.å.). 

Linköping är en av Sveriges flyghuvudstäder som har en lång tradition inom flygindustri och 

flygtrafik och det första fältet fanns redan i början av 1930-talet för att bedriva prov- och 

kontrollflygningar av flygplan tillverkade av Saab. Sedan år 1977 har flygplatsen haft civilstatus 

för trafikflyg. Den civila flygtrafiken inleddes år 1979 och därefter byggdes en terminalbyggnad 

med kapacitet för 20 000 passagerare per år i början av 1980-talet. En ny och större terminal 

byggdes år 1987 med kapacitet för 100 000 passagerare per år. År 2003 genomfördes ytterligare 

en del förändringar nämligen att terminalen byggdes till, byggdes om samt byggdes ut med 
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inflygningsljus. Dessutom utfördes markarbeten och flygterminalen utökades också med 

inflygningshjälpmedel. Terminalens kapacitet utökades ytterligare år 2007, den här gången med 

cirka 600 kvadratmeter som fördelades på ankomsthall, avgångshallar och nya kontor. I 

dagsläget har Linköping City Airport en kapacitet för 200 000 passagerare per år och är en 

modern och effektiv internationell cityflygplats som erbjuder upp till tre dagliga avgångar till 

Amsterdam (Linköping City Airport, u.å.). 

SAABS FLYGVERKSAMHET MED TILLVERKNING AV 

STRIDSFLYGPLAN 

Linköping har under de senaste hundra åren gjort en händelserik resa, från en stad med lantlig 

karaktär – till en universitetsmetropol och betydande industrisamhälle. Saab och föregångaren 

ASJ (Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna) har haft en stor del i utvecklingen av staden 

och regionen. ASJ hade en inriktning på järnvägsvagnar, men valde år 1930 att satsa på att 

tillverka flygplan. Saab etablerades på ASJ:s fabriksområde och har sedan dess utvecklat och 

tillverkat flygplan, både militära och civila. Några år senare, 1939, blev Saab huvudleverantör 

och det svenska flygvapnet expanderades kraftig. Saab tog mer plats i samhället och kom snart 

att sätta sin prägel på Linköpings stadsbild. Ett modernt samhälle utvecklades i snabb takt och 

Tannefors blev ”en stad i staden”. Där fanns allt från skolor, bibliotek, bensinmack, mötesplatser 

och föreningsaktiviteter till en mängd olika mataffärer. Saab växte sig allt större och efterfrågan 

på medarbetare ökade vilket resulterade i att omkring var femte linköpingsbo hade sin inkomst 

från Saab. Saab har varit en stöttepelare i samhället och har även gjort en viktig insats för den 

högre utbildningen och tillkomsten av Linköpings universitet och har än idag ett nära och 

givande samarbete med universitetet (Saab AB, u.å.a). 

Trots de höga utvecklingskostnaderna är det största industriprojektet i svensk historia, JAS 39 

Gripen, som bidragit till en väsentlig samhällsnytta. Statens investering har dock återbetalats till 

samhället 2,6 gånger om. Satsningen på JAS Gripen gav svensk industri och teknik nyttigt 

kunnande där bland annat många företag och myndigheter har kunnat dra nytta av (Saab AB, 

u.å.b).  

På Transportstyrelsens hemsida (u.å.) presenteras flygplatsstatistik som redovisar antalet 

landningar för militär luftfartyg. Landningsfrekvensen för år 1996 till 2018 har minskat från 
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cirka 1 000 till 700. Det framkommer dock ingen information om hur ofta de lyfter och när det 

brukar vara uppvisning i Linköping.  

HUR UPPLEVS FLYGTRAFIKBULLER OCH VARFÖR? 

Buller anses vara den miljöstörning som berör flest människor i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 

u.å.). Det är ett växande problem och flygtrafik anses vara en av de mest genomgripande 

utomhusljudkällorna. Bullerproblem som är förknippade med flygtrafik är koncentrerade i 

områden nära flygplatser, vilket kan påverka flera tusentals boendes hälsa (Chepesiuk, 2005). 

De faktorer som enligt Boverket (2009) kan vara orsaken till att flygtrafikbuller ofta upplevs 

vara mer störande jämfört med andra trafikslag är följande: bullrets karaktär, avsaknad av tyst 

sida, psykologiska orsaker, flyget går att flytta på, predikterbarhet, inställning till bullerkällan. 

Flygbuller bedöms generellt hårdare och att bullret upplevs och registreras tydligt av de flesta 

människor.  

Bullrets karaktär beror bland annat på ljudets varaktighet vid flygplanspassage, frekvens med 

mera. I jämförelse med vägtrafik är varaktigheten för en enskild händelse ofta längre och därför 

upplevs flygbullret ”hänga kvar” i luften en längre tid. Jämfört med till exempel godståg är 

varaktigheten för flygtrafik kort och därav bör störningen från flygtrafiken vara lägre i detta 

avseende. Med avsaknad av tyst sida avses att boende som utsätts för flygbullerexponering inte 

har tillgång till tystare sida då ljudkällan kommer uppifrån luften. Vid exponering för väg- eller 

järnvägsbuller däremot har boende oftast tillgång till tystare sida som kompensation för höga 

nivåer på trafiksidan. Med psykologiska orsaker avses att många boende kan uppleva att det är 

mycket skrämmande (skrämseleffekten) när ett flygplan helt plötsligt dyker upp utan förvarning. 

Ytterligare en aspekt är att man kan vara omedvetet eller medvetet orolig för att flygplan kan 

störta till marken. Ytterligare en orsak till oro kan bland annat vara nedfall av luftföroreningar. 

Med flyget går att flytta på avses att flygbuller upplevs som något som är möjligt att åtgärda. En 

möjlig åtgärd kan tänkas vara att flygplanen kan flyttas genom att flygvägarna kan förläggas på 

en annan plats. Därför uppfattas det som mer motiverat att klaga på flygtrafiken. Dock anses en 

väg eller ett järnvägsspår vara omöjligt att flytta på eftersom de ligger där de ligger. Detta 

medför att boende kan uppleva att det är enklare att flytta på flygvägar, vilket i praktiken dock är 

mycket komplicerat. Med predikterbarhet avses att vindriktning och andra meteorologiska 

faktorer är grundläggande faktorer som tas i beaktande vid flygtrafikbuller och vilka flygvägar 
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och rullbanor som väljs. Detta medför att flygbullerexponeringen kan variera kraftigt mellan 

olika tidsperioder. Varierande bullerstörning kan medföra ökad störning hos boende, särskilt när 

man i förväg inte vet när flygbullret uppträder. I jämförelse med buller från järnvägstrafik och 

vägtrafik är skillnaderna markanta, då buller från järnvägstrafik oftast är tidtabellstyrt och att 

buller från vägtrafik inte är lika väderberoende. Med inställning till bullerkällan avses att 

biltrafik anses vara en mer kollektiv nyttighet som utnyttjas dagligen till skillnad från flygtrafik. 

Många människor använder flyget mycket sällan eller inte alls eftersom det har ansetts vara en 

större miljöbov än vad det egentligen är. Ett exempel är flygtrafikens bidrag till luftföroreningar 

och växthusgaser. Attityden till bullerkällan från exempelvis spårtrafik är mer tillåtande eftersom 

det upplevs som ett miljövänligt transportmedel och därmed är mer accepterat. Med flygbuller 

bedöms generellt hårdare avses att bullerutsatta är medvetna om att det är möjligt att kräva 

åtgärder vid lägre nivåer av flygbuller än vid exponering för väg-eller spårbuller. Möjligheten att 

nå framgång på krav om minskat buller kan därmed upplevas som större, vilket kan ge upphov 

till mer långtgående processer. Med bullret upplevs och registreras tydligt av de flesta 

människor avses att varje överflygning kan med lätthet noteras. Jämför detta med störningar från 

MC, bussar m.fl. som ofta anges som huvudsaklig störning från vägtrafik. Dessa överflygningar 

lyfts ofta fram som det stora problemet och det som främst orsakar störningen (Boverket, 2009).  

HÄLSA 

Hälsa är ett begrepp som kan definieras på flera olika sätt. Världshälsoorganisationen (World 

Health Organization, WHO) definierar begreppet hälsa som” Health is a state of complete 

physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity” 

(WHO, 1998). Att ha hälsa innebär inte enbart frånvaro av sjukdom eller skada, utan det hör ihop 

med en individs upplevelser. Därför anses hälsa vara personligt och de faktorer som påverkar det 

är bland annat en människas livssituation, förväntningar och erfarenheter. Vidare påpekar WHO 

att alla människor borde ha tillgång till grundläggande hälsa då det anses som en mänsklig 

rättighet (WHO, 1998). Utifrån WHO:s definition av begreppet hälsa från år 1946 har 

Socialstyrelsen (2016) formulerat definitionen av hälsobegreppet som ”Fysisk, psykiskt och 

socialt välbefinnande, och inte endast frånvaro av sjukdom eller skada”. WHO:s och 

Socialstyrelsens definition av hälsobegreppet betraktas som tvådimensionellt. Det innefattar dels 

individens egen bedömning av sitt välbefinnande, dels professionens bedömning om huruvida 

patienten har en sjukdom och/eller funktionsnedsättning eller inte. Det är inte alltid dessa två 
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kompletterande bedömningar överensstämmer som till exempel om en person mår dåligt och har 

ont trots att professionen inte kan identifiera någon sjukdom eller funktionsnedsättning hos 

denne person (Allebeck, Burström, Hensing & Kristenson, 2015; Kristenson, Wijk, Mussener & 

Hertting, 2012).  

En fråga om självskattad allmän hälsa används vanligtvis i enkätundersökningar för att mäta 

allmänt hälsotillstånd. Hur man väljer att besvara frågan påverkas bland annat av miljöfaktorer, 

kön, ålder, medicinskt tillstånd, socioekonomi och social situation (Regionala 

Miljöhälsorapporten, 2017).  

BULLER – ETT FOLKHÄLSOPROBLEM   

Buller definieras som oönskat ljud. Ljud från gräsklippare, diskmaskin eller industri kan anses 

vara bullersamma. Uppfattningen av ett oönskat ljud är mycket individuellt. Det som anses vara 

oljud för en person, kan upplevas som icke-oljud för en annan person. Buller anses dock 

generellt som störande ljud och är vanligtvis något som varje individ stöter på under sin vardag 

som exempelvis på arbetsplatsen, skolan, köpcentret eller i hemmet. I dagsläget anses det vara 

mycket svårt att kunna fly helt från oljudet då det är ett växande problem runt om i världen 

(Chepesiuk, 2005). I Sverige är det drygt två miljoner svenskar som är utsatta för höga 

trafikbullernivåer utomhus vid sin bostad och drygt 800 000 individer påverkas negativt av 

trafikbuller inne i sitt hem (Regionala Miljöhälsorapport, 2017).  

Buller anses vara ett folkhälsoproblem och en stor miljöfråga, särskilt i tätbefolkade 

stadsområden, och påverkar många människors hälsa (Hollander, Melse, Lebret & Kramers, 

1999). Den allmänna befolkningen föredrar tysta och bullerfria områden. Nästan all befolkning 

inom Europa angav att bullerfrågan är viktig då buller, bland annat flygtrafikbuller och 

vägtrafikbuller, har en påverkan på människors hälsa och välbefinnande. Under de senaste åren 

har flera europeiska undersökningar undersökt upplevelsen av buller bland befolkningen (WHO, 

2018). De europeiska undersökningarna som undersöker livskvalitet, både de objektiva 

förutsättningarna för de europeiska medborgarnas liv och hur de känner till dessa omständigheter 

och deras liv i allmänhet, utförs vart fjärde år. Den sista (fjärde) undersökningen genomfördes 

2016-2017, med närmare 37 000 medborgare från alla EU-medlemsstater och de fem 

kandidatländerna (Albanien, Montenegro, Serbien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och 

Turkiet). Respondenterna frågades om de hade stora, måttliga eller inga problem med buller i 
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närheten av sitt boende. Nästan en tredjedel (32%) rapporterade problem med buller (från 14% 

till 51% i enskilda länder), främst i städer eller stadsförorter (49%) (Eurofound, 2017). En 

undersökning från 2010 av de 27 länder i EU, som EU-kommissionen, begärde visade att 80 

procent av de svarande (n = 26 602) ansåg att buller påverkar deras hälsa, antingen till viss del 

eller i stor utsträckning. En Eurobarometer-rapport om de europeiska medborgarnas inställning 

till miljön sammanställde medborgarnas åsikter om olika miljörisker från nästan 28 000 

respondenter i 28 EU-länder. Resultaten visade att för 15 procent av respondenterna var 

bullerföroreningen en av de fem största miljöfrågor som de oroar sig för. Dessutom svarade 17 

procent av respondenterna att de saknar information om bullerförorening (WHO, 2018). Buller 

är ett utbrett miljö- och folkhälsoproblem samt den miljöstörning som berör flest människor i 

Sverige. Flygtrafikbuller är stora folkhälsoproblem med betydelse för individen, sjukvården och 

samhället i stort. Flygtrafikbuller och annat buller som exempelvis trafikbuller kan medföra att 

personer mår sämre och därför skattar sin hälsa som sämre. Personer som mår dåligt kan också 

besväras mer av olika störningar som till exempel flygtrafikbuller. Anledningen till att 

flygtrafikbuller är ett folkhälsoproblem är eftersom effekterna från att vara utsatt för höga 

bullernivåer visar sig i en rad negativa hälsoeffekter vilka orsakar stora samhällsekonomiska 

kostnader. Om allt fler uppger att de mår dåligt och en ökning av den självrapporterade ohälsan 

noteras är risken stor att den ökande förekomsten av upplevd ohälsa leder till större tryck på 

sjukvården. Det är därför angeläget att sätta in förebyggande insatser i tid och på rätt nivå.  

HÄLSOEFFEKTER AV FLYGTRAFIKBULLER 

Höga ljudnivåer från olika omgivningar kan orsaka negativa hälsoeffekter. Buller är nämligen 

existerande i miljön utan människors samtycke. Det medför att det då har effekter på dem som 

de själva inte kan kontrollera över (Chepesiuk, 2005). Tidigare studier visar att det finns ett 

samband mellan flygtrafikbuller och hälsa hos boende som är bosatta nära flygplatser 

(Schreckenberg, Meis, Kahl, Peschel & Eikmaan, 2010). Flygtrafikbuller har länge varit ett 

folkhälsoproblem och många människor som är bosatta i närheten av en flygplats har utvecklat 

ett antal negativa hälsoeffekter av flygtrafikbuller så som allvarlig hörselnedsättning, dålig 

livskvalitet, sömnstörning och ökad risk för cancer (Tokuda & Barnett, 2017).  
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NEDSATT HÖRSEL PÅVERKAT AV BULLER  

Hur skadligt ljud är för hörseln beror bland annat på ljudets frekvens, nivå och hur länge 

exponeringen för ljudet pågår (Arlinger et al., 2007). Under åren har det framkommit att det 

finns en del vetenskapliga studier som faktiskt bekräftar att exponering för allt för höga 

ljudnivåer kan skada hörseln (Chepesiuk, 2005). Buller kan påverka hörseln genom att man 

antingen får en så kallad tillfällig hörselnedsättning eller en permanent hörselnedsättning. En 

tillfällig hörselnedsättning orsakas oftast av ett kraftigt och kortvarigt buller. Efter en kortare 

eller längre tids hörselvila är det möjligt att hörselfunktionen återkommer. Vid långvarig kraftig 

bullerexponering är det möjligt att en permanent hörselnedsättning uppstår eftersom de 

ljudkänsliga hörselcellerna i innerörat skadas. Permanent hörselnedsättning, eller så kallad 

hörselskada som orsakats av buller, innebär att hörseln är förlorad och inte kan botas. Ju starkare 

buller man utsätts för, desto kortare tid behövs för att en hörselskada ska uppstå. Det är dock 

även möjligt att en hörselskada kan uppstå momentant vid mycket höga bullernivåer 

(Arbetsmiljöverket, 2002). Det är viktigt att tänka på att när hörseln är förlorad, så är den 

förlorad för alltid. För att undvika hörselnedsättning är det viktigt att byta miljö för att förbättra 

en persons hörselhälsa (Chepesiuk, 2005).  

En vis oro för hörselnedsättning har alltid funnits hos boende som är bosatta kring områden nära 

flygplatser (Chen, Chen, Hsieh & Chiang, 1997). Hörseln hos boende som är bosatta nära 

flygplatser bör alltid kontrolleras då risken för att utveckla hörselnedsättning är högre för dessa 

individer eftersom de utsätts för de höga nivåerna av flygtrafikbuller (Chen & Chen, 1993; 

Chen, Chen, Hseih & Chiang, 1997; Fisch, 1981). Vid kontinuerlig flygbullerexponering kan 

dessa individer drabbas av bullerskador (Chepesiuk, 2005). Tidigare studier visar att skador på 

hörselsnäckan (cochlean) oftast uppstår hos boende som är bosatta nära flygplatser vilket 

resulterar i någon sorts hörselnedsättning (Chen et al., 1997; Pillay, Archary & Panday, 2011). I 

studien av Chen et al. (1997) jämfördes två grupper som var bosatta på olika avstånd från 

flygplatsen i Taiwan. Resultatet visar att hos de boende som var bosatta nära flygplatsen uppstod 

skador på hörselsnäckan (cochlean). Cirka 68,7 procent av de boende som var bosatta nära 

flygplatsen hade någon sorts hörselnedsättning medan enbart 6,5 procent av de boende som var 

bosatta längre bort från flygplatsen uppvisade hörselnedsättning. I studien undersöktes även 

påverkan av flygtrafikbuller på det auditiva systemet hos barn i skolåldern. Resultatet visar att 

de barn som var bosatta i närheten av en flygplats uppvisade skador på hörselsnäckan 
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(cochlean). I studien av Pillay et al. (2011) genomfördes en hörselmättning på 60 boende som 

var bosatta nära flygplatsen. 30 boende som var bosatta inom 2 km från flygplatsen benämndes 

som grupp A och de som var bosatta inom 2 – 30 km från flygplatsen benämndes som grupp B. 

Båda grupperna uppvisade hörbar nivå på 10 dB eller högre på audiogrammet för frekvenserna 

250Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz och 8000Hz. Det förekom dock en 

skillnad mellan grupperna för frekvensen 6000Hz, där grupp A som var bosatta närmre 

flygplatsen uppvisade en försämring jämfört med grupp B. Ytterligare genomfördes en 

hörselmätning, distortion product otoacoustic emissions (DPOAE), som testar de yttre 

hårcellsrörelserna i hörselsnäckan (cochlean). Resultatet tyder på att grupp A hade svagare 

amplitudsvar från DPOAE, vilket indikerar att boende som var bosatta närmre flygplatsen 

uppvisade negativa effekter av flygtrafikbuller genom skador på hörselsnäckan (cochlean) 

(Pillay et al., 2011).  

STÖRNING/BESVÄRELSE OCH BULLER  

Faktorer som exempelvis bullrets varaktighet, tid på dygnet, inslag av oregelbundet eller 

lågfrekvent ljud, tillgång till tyst sida, ostörda vistelseytor utomhus, ljudisolering och 

lägenhetsplanlösningar har en påverkan på störningsupplevelsen (Boverket, 2012). Många 

boende som är bosatta i närheten av en flygplats upplever att de är mycket störda av 

flygtrafikbuller under dagtid och inte kan öppna ett fönster eller sitta och njuta av sommaren i sin 

trädgård (van den Berg, Verhagen & Uitenbroek, 2015; Chepsiuk, 2005; Floud et al, 2011). 

Detta medför att de exponerade ibland eller alltid undviker att befinna sig på uteplatsen på grund 

av utomhusbuller (Bluhm, 2011). Bostadens uteplats används annars oftast under perioden maj–

september. Det finns ett tydligt samband mellan bullerstörning på uteplatser och antalet 

flygningar eller flygbullernivå. Ju fler antal flygningar eller högre flygbullernivå, desto mer 

störning upplevs (Nilsson, Selander, Alvarsson, Bluhm & Berglund, 2013). Andelen bullerstörda 

skiljer sig oftast mellan boende vid små och stora flygplatser. En anledning till detta kan vara att 

antalet flyghändelser är avsevärt färre vid de mindre flygplatserna (Nilsson et al., 2013). 

Flygtrafikbuller innebär höga ljudnivåer som kan medföra aktivitetsstörningar som involverar 

talkommunikation som exempelvis samtal, störning av vila eller koncentration ökar (Nilsson et 

al., 2013). Tidigare studier visar att andelen kvinnor upplever sig vara mer störda under dagtid 

jämfört med män bland de som är exponerade av flygtrafikbuller. Studien av Bluhm (2011) 

baseras på hyenastudien som omfattade 4800 personer, män och kvinnor i ålder 45 – 70 år som 
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minst bott 5 år i närheten av en utvald flygplats i London Heathrow (Storbritannien), Berlin 

Tegel (Tyskland), Amsterdam Schipol (Nederländerna), Stockholm Arlanda och Bromma 

(Sverige), Milan Malpensa (Italien) och Athen Elpterios (Grekland). Utifrån hyenastudien har 

Bluhm (2011) valt att fokusera på deltagarna som bodde kring Stockholm - Arlanda flygplats 

som omfattar 408 personer. Resultatet visar att andelen kvinnor upplevde vara mer störda 

jämfört med män bland de exponerade kring Arlanda flygplats. Störningsgraden var högre dagtid 

hos kvinnorna. Dessutom framkom även att en femte del bland de som hade fönstret öppet 

nattetid upplevde besvär. Bluhm (2011) undersöktes även vädringsvanor hos deltagarna som 

bodde kring Stockholm – Arlanda flygplats. Det var 17 procent av deltagarna som angav att de 

oftast har fönster stängt eller alltid dagtid på grund av utomhusbuller och 25 procent bland de 

som var exponerade av mycket hög bullernivå. Ytterligare undersökte Bluhm (2011) vistelse på 

uteplats hos deltagarna som bodde kring Stockholm – Arlanda flygplats. Resultatet visar att det 

var 18 procent av deltagarna som undvek ibland eller alltid att befinna sig på uteplatsen.  

I studien av Nilsson, Selander, Alvarsson, Bluhm och Berglund (2013) skickades ett 

frågeformulär ut till 4786 boende, varav 3130 besvarade formuläret, kring sju svenska 

flygplatser: Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö-Sturup, Umeå, Ängelholm – Helsingborg och 

Åre-Östersund flygplats. Resultatet visar att under perioden maj – september användes bostadens 

uteplats oftast. Dock jämfört med boende vid övriga flygplatser, visades boende kring Bromma 

flygplats färre gånger och under kortare tid på uteplatsen. Sambandet mellan 

flygbullerexponering och andelen boende som uppgav att de ofta undvek sin uteplats på grund av 

flygbuller var tydligt. Resultatet tyder även på att sambandet mellan bullerstörning på uteplatser 

och antal händelser visar att andelen bullerstörda var konstant bland boende exponerande från 0 

till 5 händelser (antalet flygningar). Andelen bullerstörda ökade markant efter 5 händelser. 

Frågor gällande aktivitetsstörning på uteplats var det större andelar som upplevde större grad av 

störning vid aktiviteter som involverar talkommunikation som exempelvis samtal, jämfört med 

störning av vila och koncentration. Resultatet visar även ett tydligt samband för bullerstörning på 

uteplats och flygbullernivån. Ju högre flygbullernivå, desto mer störning uppgavs på uteplatsen. 

Vid de två mindre flygplatserna Ängelholm – Helsingborg och Åre – Östersund var andelen 

bullerstörda vid uteplats lägre jämfört med de större flygplatserna. Det tyder på en statiskt 

signifikant skillnad i andel bullerstörda mellan boende vid små och stora flygplatser. En 

anledning till detta kan enligt Nilsson et al. (2013) vara att antalet flyghändelser är avsevärt färre 
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vid de mindre flygplatserna. Resultatet visar även att andelen boende som uppgav sig vara 

flygbullerstörda i hemmet var högre för de större flygplatserna jämfört med de två mindre 

flygplatserna.  

I tvärsnittsstudien av Floud et al. (2011) som genomfördes på 4861 personer i ålder 47 – 70 år 

bosatta nära flygplatserna i England, Tyskland, Nederländerna, Sverige, Italien och Grekland 

visar på att en del (cirka 30 %) av deltagarna upplevde att de enormt kände sig störda av 

flygtrafikbuller under dagtid.  

               SÖMNPROBLEM OCH BULLER  
Under sömn kan människan kontrollera sin omgivning med hjälp av hörseln eftersom hörseln 

inte frånkopplas vid sömn, till skillnad från synen. Buller kan orsaka sömnstörningar med  

allvarliga konsekvenser för hälsotillståndet som följd eftersom god sömn är mycket viktigt för 

människan. Det varierar från individ till individ hur känslig man är för buller samt hur van man 

är vid olika typer av buller (Arbetsmiljöverket, 2002). I undersökningar som har genomförts i 

bullerområden, som exempelvis nära flygplatser, har det framkommit att avbrott av sömn var den 

bakomliggande orsaken till många människors klagomål, rapporterar EPA (The U.S. 

Environmental Protection Agency) i bullerhandboken (Chepesiuk, 2005). I studier framkommer 

att då människor vilar eller sover kan oönskade ljud vara som mest irriterande eftersom det kan 

avbryta eller fördröja sömn. Det kan också få subtila effekter på sömn som då orsakar skiften 

från djupare till lättare sömnsteg vilket kan medföra sömnbrist (Chepesiuk, 2005). Vid 

jämförelse av buller mellan tre kommuner i Östergötland framkommer i den Regionala 

miljöhälsorapporten (2017) att 3,5 – 7,6 procent av befolkningen i Östergötlands län använder 

öronproppar minst en gång i veckan för att kunna sova bättre. Användningen av öronproppar är 

nästan dubbelt så stor andel kvinnor än män i de tre östgötakommunerna. 

Sömnproblem är allt vanligare hos boende som är bosatta i närheten av en flygplats och det 

framkommer ett tydligt samband mellan bullernivån och antalet störda. Många har svårt att 

somna, väcks nattetid eller har dålig nattsömn (Bluhm, 2011; Nilsson et al., 2013; Regionala 

Miljöhälsorapporten, 2017; van den Berg, Verhagen & Uitenbroek, 2014). I studien av van den 

Berg, Verhagen och Uitenbroek (2014) undersöktes om det finns ett samband mellan buller och 

självrapporterade sömnstörningar hos respondenter i ålder 19 – 65 +. Resultatet visar att det finns 

ett samband mellan buller och sömnstörningar. De respondenter som var utsatta för buller 
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upplevde även sömnstörningar. På en skala 1 till 10 svarade respondenterna en 7: a eller högre på 

att flygtrafikbuller upplevs som mycket irriterande.  

HÖGT BLODTRYCK OCH BULLER  

I studien av Kenichi och Iwao (2017) undersöktes sambandet mellan buller och subjektiva 

symtom relaterad till hjärt-kärlsjukdomar bland äldre personer i ålder 65 + i Japan. Ett 

frågeformulär bestående av frågor om hjärt-kärlsjukdomsrelaterade subjektiva symtom samt 

buller inkluderande uppvaknande under natten delades ut till 6181 deltagare. Resultatet visar att 

hjärt-kärlsjukdomsrelaterade subjektiva symtom var större för bygg-, stads- och biltrafikbuller 

jämfört med flygtrafikbuller. Alla självrapporterade symtom var signifikant associerade med 

uppvaknande under natten på grund av buller. Flygtrafik-, järnvägs-, och biltrafik buller var mer 

associerade med hjärt-kärlsjukdomsrelaterade symtom vid nattetid än på dagtid. Buller kan 

orsaka förhöjt blodtryck och i de fåtal studier som har genomförts har det framkommit att 

exponering för buller kan medföra både akuta och kroniska hälsoeffekter då det höjer det 

systoliska blodtrycket, det diastoliska blodtrycket och hjärtfrekvensen (Chepesiuk, 2005). Hos 

boende som är bosatta i närheten av en flygplats och som exponeras av flygtrafikbuller dagligen 

är prevalensen av högt blodtryck högre (Babisch, 2006; Babisch et al., 2005; Bluhm et al., 2007; 

de Kluizenaar et al., 2007; Kenichi & Iwao, 2017; Knipschild & Oudshoorn, 1977; Eriksson et 

al., 2007; Rosenlund et al., 2001; Selander et al., 2009; van Kempen et al., 2002; Willich et al., 

2006).  

Haralabidis (2008) nämner i följande studier: Andren (1980), Michalak (1990), Holand (1999) 

och Mahmood (2004) att det har framkommit att individer som utsatts för högt ljud som 

exempelvis flygtrafikbuller har förhöjt blodtryck under den utsatta tiden. Det har dessutom 

fortsatt att öka i sekunder och minuter efter upphörandet av bullret. Vidare beskriver Haralabidis 

(2008) att höga ljudnivåer främst från flygtrafik kan medföra hjärt-kärleffekter via det 

neuroendokrina systemet genom att orsaka känslomässiga reaktioner och irritation genom att 

störa individens mentala uppgifter, avkoppling eller sömn, på medveten eller omedveten nivå. 

Dessutom nämns det att kardiovaskulära utfall har redovisats vara större under sömnen än under 

vakenhet. I studien av Haralabidis et al. (2008) framkommer att en ökning av både den systoliska 

och den diastoliska blodtrycksnivån samt ökning av hjärtfrekvens under sömnen var relaterat till 

flygbuller eller trafikbuller. 
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TINNITUS, LOCK FÖR ÖRONEN OCH BULLER  

Individer som är utsatta för hög exponering av buller är mer benägna att få tinnitus, brusande, 

surrande, ringning, klickning eller lock för örat (Chepesiuk, 2005; Baguley, McFerran, & Hall, 

2013).   

Det finns idag kunskapsluckor när det kommer till flygtrafikbuller och tinnitus eller lock för 

öronen bland boende som är bosatta nära flygplatser.  

SAMMANFATTNING OCH PROBLEMFORMULERING 

Sammanfattningsvis ser det ut som om att det förekommer störningar bland boende som är 

bosatta nära flygplatser samt negativa hälsoeffekter. Baserat på att uppfattningen av 

flygtrafikbuller är individuellt samt att det möjligtvis kan medföra en rad olika negativa 

hälsoeffekter har ett syfte och tre frågeställningar tagits fram. 

SYFTE  

Syftet är att undersöka hur boende som är bosatta nära flygplatsen Linköping City Airport 

upplever samt påverkas av flygtrafikbuller.  

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

• Hur upplevs flygtrafikbuller? 

• Skiljer sig upplevelserna för flygtrafikbuller åt med avseende på kön eller ålder? 

• Vilka hälsoeffekter självrapporterar boende av flygbullerexponering och hur yttrar sig 

detta? 

METOD 

DESIGN 

Den aktuella studien har utförts som en enkätundersökning med en kvantitativ tvärsnittsdesign. 

Enkäten som har använts som mätinstrument har konstruerats för att undersöka hur boende som 

är bosatta i Tannefors upplever samt påverkas av flygtrafikbuller. Genom att göra en kvantitativ 

studie var det möjligt att undersöka ett större material. En kvantitativ ansats har använts då en 

större grupp skulle undersökas. Endast en person i varje hushåll inkluderades. Flygtrafiken har 
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avsiktligen inte delats upp i olika trafikslag utan det gäller flygtrafik generellt. All flygtrafik; 

reguljär-, charter-, och militärflyg har inkluderats. Hälsoeffekter orsakade av flygtrafikbuller: 

störningar, sömnstörningar, högt blodtryck, nedsatt hörsel, tinnitus och lock för öronen 

inkluderades. Anledningen till denna begränsning är att dessa hälsoeffekter är bland de vanligast 

förekommande inom forskning på området. 

BEGREPPET ”ENKÄT” – VAD ÄR DET? 

Definitionen av begreppet enkät är enligt Nationalencyklopedin (NE) ”Form av 

intervjuundersökning som baseras på att de intervjuade skriftligen besvarar frågor i ett 

formulär…. Enkäter används ofta för opinionsundersökningar, i vilka man försöker kartlägga 

befolkningens inställning till något...”. Wenemark (2017) menar att det svenska språket saknar 

en motsvarighet till det engelska begreppet survey som omfattar alla typer av undersökningar 

som frågar individer om olika saker. Begreppen undersökning och studie är undersökningar som 

kräver att någon på något sätt besvarar frågor. Vidare beskriver Wenemark att definitionen av 

begreppen enkät och frågeformulär är en samling frågor som tillsammans ska kunna ge svar på 

undersökningens frågeställningar.  

Sedan slutet av 1950-talet har enkätundersökningar, bland annat bullerenkätundersökningar, 

använts som metod i forskning. På 1980-talet började bristerna i utförande av 

enkätundersökningar om buller uppmärksammas mer. Det var inte förrän år 1993 som en 

forskargrupp knuten till The International Commission on the Biological Effects of Noise 

(ICBEN) startade upp ett arbete om utformning av bullerrelaterade enkätundersökningar. Målet 

var att enkätundersökningarna även skulle fungera internationellt vid jämförelser och därför var 

det viktigt att formulera kriterier och förslag till utformning av enkätundersökningar på ett sätt 

så att jämförelser var möjligt (Boverket, 2012).  

POWERBERÄKNING 

Målbefolkning (Population Size): 3 775 individer.   

Urval (Sample Size): 1 000 individer. 

En Powerberäkning för att ta fram antalet enkäter som bör skickas ut genomfördes med 

Raosoft Sample size calculator (http://www.raosoft.com/samplesize.html).  

http://www.raosoft.com/samplesize.html


 

14 

 

I denna inmatas hur många individer som urval kan göras på (3 775 folkbokförda i Tannefors). 

Därutöver så sätts felmarginal (5% standard och används), konfidensnivå (95% standard och 

används) samt slutligen svarsdistributionen (50% standard, mest konservativt och används). 

Detta resulterar i ett rekommenderat antal individer om minst 349 personer. Från den Regionala 

Miljöhälsorapporten 2017 så erhölls en svarsfrekvens i Östergötlands län om 41 %. En 

motsvarande svarsfrekvens skulle därmed ge att utskick behövs göras till minst 864 personer. 

För att säkra upp för eventuell lägre svarsfrekvens så används utskick till 1 000 personer. 

URVAL OCH DELTAGARE 

Enligt Statistik och utredning i Linköpings kommun visar en prognos att befolkningen i 

Tannefors år 2017 var totalt 4 465 individer, varav 541 individer som var i 0–17 års ålder, 3 775 

individer som var i 18–84 års ålder och 149 individer som var över 85 år (Statistik och utredning 

Linköpings Kommun, personlig kommunikation, 27 april 2018). En powerberäkning 

genomfördes för att undersöka hur många deltagare som behövde delta i enkätundersökningen 

för att uppnå tillräckligt med ”power”. Den totala urvalsramen var 1 000 personer, 500 män och 

500 kvinnor, i ålder 18–84 år taget slumpmässigt från MASTERbefolkningsregistret över 

individer som var folkbokförda i Tannefors. Anledningen till avgränsad målgrupp är framförallt 

för att följa den Nationella miljöhälsorapporten. Om målgruppen barn/tonåringar/ungdomar 

även hade blivit inkluderat i studien hade det blivit betydligt svårare att exempelvis få ett barn 

att besvara en enkät. Därför valdes målgruppen under 18 år att exkluderas i 

enkätundersökningen. För att kunna säkerställa att såväl hög- som lågexponerade boende deltog 

i enkätundersökningen, valdes deltagarna utifrån alla förekommande 54 gator i stadsdelen 

Tannefors, se figur 1 och bilaga 1.  
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Figur 1. Översikt över Tannefors (Google Maps, 2018). 

 

OPERATIONALISERING  

En operationalisering av huvudvariabeln ”hälsoeffekter” har delats upp till flera undervariabler, 

se figur 2. Undervariablerna baserades på de negativa hälsoeffekterna av flygtrafikbuller som 

har faktabaserats inom forskning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Operationalisering av huvudvariabel ”hälsoeffekter”. 
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                  ENKÄTKONSTRUKTION  
Enkäten i den aktuella studien (se bilaga 3) har som syfte att undersöka hur boende som är 

bosatta i Tannefors upplever samt påverkas av flygtrafikbuller. I och med att det inte finns några 

tillgängliga mätinstrument eller mätinstrument som enbart fokuserar på flygtrafikbuller har en 

egenkonstruerad datorbaserad undersökning (webbenkät) använts. Vid konstruktion av enkäten, 

både vad gäller enkätfrågorna och skalorna i enkätens frågor, har författaren i den aktuella 

enkätundersökningen inspirerats av Nilsson et al. (2013) samt de Nationella 

Miljöhälsoenkäterna 2007 och 2015.  

Respondenterna uppmanas i första utskicket att besvara enkäten online. Det gör man via 

länkadressen, som medföljer i följebrevet, som skrivs in i adressfältet på webbläsare. Enkäten 

kan besvaras via dator, surfplatta och även mobil. Enkäten utformades med hjälp av ett 

webbaserat enkätverktygsprogram, Survey & Report. För ytterligare mer detaljerad information, 

se rubrik DATAINSAMLING. Alla enkäter är försedda med ett löpnummer från 1–1 000 för att 

bevara anonymiteten och eftersom det är en allmän länk-adress som skickas ut så behöver vi 

identifiera vilka som inte har besvarat enkäten för att veta vilka som skall få påminnelser eller 

inte. 

FÖLJEBREV 

Enkäten inleds med ett följebrev (se bilaga 2) som bland annat innehåller information om 

undersökningens syfte, enkätens olika teman och antalet enkätfrågor. Ytterligare beskrivs att 

deltagandet är frivilligt och att man har rätt att avbryta sin medverkan när man önskar. Sedan 

följer en detaljerad introduktion på hur respondenten skall gå tillväga för att besvara enkäten och 

en kort förklaring till varför enkäten är försedd med ett löpnummer. Respondenterna får även 

information om att deras svar är skyddade och att de är anonyma samt att resultatet från 

undersökningen kan komma att redovisas i vetenskapliga publikationer samt i en allmänt 

tillgänglig rapport. Därpå följer kort information kring svarstid samt vem de kan kontakta för 

undersökningens syfte eller för hjälp med frågorna, vid tekniska frågor om online-enkäten eller 

om de inte vill delta och slippa påminnelser. 

ENKÄTFRÅGOR 

Den aktuella enkätundersökningen består totalt av 49 frågor, se bilaga 3. Enkätfrågorna är 

uppdelade i följande teman: inledande frågor (bakgrund), bostad, störning, sömnstörning, 



 

17 

 

uteplats, hälsa samt avslutande frågor som ger information om arbetstider, möjligheterna att 

sova med öppet fönster, promenader, hur nära respondentens bostad ligger flygplatsen samt hur 

man upplever flygplatsen. De enkätfrågor som hör till bakgrund är fråga 1–7. Enkätfrågor som 

tillhör bostadstemat är fråga 8–12. Enkätfråga 13–17 hör till temat störningsgrad. Enkätfrågor 

som hör till temat sömnproblem är fråga 18–25. Enkätfråga 26–32 hör till temat uteplats. 

Enkätfrågor som tillhör hälsotemat är fråga 33–40. De enkätfrågor som hör till temat avslutande 

frågor är enkätfråga 41–49. Enkäten avslutas med möjlighet att ge fria synpunkter.  

Alla enkätfrågor var inte obligatoriska, vilket innebar att respondenten hade möjlighet att hoppa 

över vissa frågor och gå vidare till nästkommande fråga. Följande enkätfrågor var inte 

obligatoriska: 12b, 25b, 27a–c, 28a–b och 37b.  

SVARSALTERNATIV  

Svarsalternativen i den aktuella enkätundersökningen är mycket varierande beroende på vad 

som efterfrågas. De typer av svarsalternativ som har använts är följande: 

- Enval (radioknappar) som innebär att enbart ett alternativ kan kryssas i. 

- Flerval (kryssrutor) som innebär att fler alternativ kan kryssas i.  

- Matris (radioknappar) som innebär att enbart ett alternativ kan kryssas i. 

- Numerisk (fält) som innebär att respondenten själv kan skriva in sitt svar i siffror.  

- Numerisk (skala) som innebär att respondenten med hjälp av en skala kan besvara frågan.  

- Text (textarea) som innebär att respondenten själv kan skriva in sitt svar med både siffror och   

svar. 

- Kommentarstext som innebär att det är tillåtet för respondenten att kommentera fritt.  

Svarsalternativen till enkätfrågorna 2, 3, 6–8, 10–12a, 13, 15, 19, 21–25a, 26–31, 33, 35–37, 39–

46 och 48 hade typen enval (radioknappar) som svarsalternativ. Svarsalternativen till 

enkätfrågorna 4, 25b och 47 hade typen flerval (kryssrutor) som svarsalternativ. 

Svarsalternativen till enkätfrågorna 14, 16–18, 32, 34 och 38 hade typen matris (radioknappar) 

som svarsalternativ. Svarsalternativen till enkätfrågorna 1, 5, 9 och 20 hade typen numerisk 

(fält) som svarsalternativ. Svarsalternativen till enkätfrågan 49 hade typen numerisk (skala) som 

svarsalternativ. Svarsalternativen till enkätfrågan 12b hade typen text (textarea) som 

svarsalternativ. Svarsalternativen till enkätfrågorna 14, 19, 30, 31 och 35 hade även öppet för 

kommentarstext.  
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PILOTSTUDIE 

Enligt Wenemark (2017) innebär pilotstudier att den riktiga studien genomförs i en liten skala 

till ett mindre urval för att testa enkäten som bland annat enkätfrågorna och insamlingsmetoden. 

Pilotgruppen i den aktuella studien bestod av 6 personer (3 män och 3 kvinnor) som valdes ut 

slumpmässigt från programmet MASTERbefolkningregistret utifrån ålder för att erhålla åsikter 

från olika åldersspann. De kvinnliga deltagarna var i åldrarna 23 år, 41 år och 66 år och de 

manliga deltagarna var i åldrarna 24 år, 31 år och 68 år. Deltagarna ringdes upp och fick muntlig 

information kring den aktuella enkätundersökningen. Informationen som de fick handlade om 

vad en pilotstudie är för något, syftet och den potentiella betydelsen med undersökningen. 

Ytterligare information som de fick var att enkäten skulle skickas ut via post, att de hade en 

veckas svarstid och att insamling av enkäterna skulle ske veckan därpå. Tills dess skulle de även 

fundera på om instruktionerna i enkäten var lämpliga och fullständiga, frågornas ordningsföljd 

samt dess inbördes ordning. Därefter tillfrågades deltagarna om de ville delta i pilotstudien och 

när de hade tackat JA muntligt, bestämdes tid för insamling av enkäterna. Alla enkäter samlades 

in på samma dag. 

Anledningen till att en pilotstudie genomfördes var på grund av utvärdering och justering av 

enkäten. Vid insamling av enkäterna påpekade pilotgruppen att enstaka frågor och 

svarsalternativ behövdes omformuleras och förtydligas. De berörda frågorna och 

svarsalternativen omformulerades utifrån pilotgruppens kommentarer. En bedömning gjordes att 

de revideringar som utförts medförde en ökad förståelse av frågorna i enkäten. Därmed 

exkluderades resultatet från enkäterna i pilotstudien.  

DATAINSAMLING  

Från MASTERbefolkningsregistret över Tannefors framtogs 500 män och 500 kvinnor i ålder 

18–84 år. Dessa 1 000 personers förnamn, efternamn, adress, postnummer och postort fördes 

över till programmet Microsoft Excel för att därmed skrivas ut på små etiketter som klistrades 

fast på kuvertets framsida.  

När enkätkonstruktionen var genomförd med hjälp av det webbaserade 

enkätverktygsprogrammet, Survey & Report, framtogs en allmän länkadress. Länkadressen 

skrevs in i följebrevet som därmed skickades iväg i kuvertet till respondenterna. Respondenterna 

hade tre veckor på sig att besvara online-enkäten antingen via dator, surfplatta eller 
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mobiltelefon. Enligt Wenemark (2017) bör man minst vänta en vecka med att skicka ut en 

påminnelse så att alla får en chans att svara på första utskicket. Därför skickades påminnelser ut 

till de som inte besvarat enkäten efter tre veckor. Respondenterna hade då ytterligare tre veckor 

på sig att besvara enkäten. Anledningen till att enbart en påminnelse skickades ut är enligt 

Wenemark (2017) att irritation bland de som faktiskt inte vill delta i studien ökar för varje ny 

påminnelse. Trots utskick av påminnelser var inflödet inte stort nog och därför valdes det att 

slumpmässigt ringa upp några respondenter för att försöka få dem att besvara enkäten. 

Anledningen till att de inte besvarat enkäten var antingen att de tappat bort påminnelsen och 

glömt bort sitt löpnummer, inte haft tid att besvara enkäten eller att de inte haft tillgång till en 

dator eller internet. De boende som fortfarande var intresserade och inte hade tillgång till en 

dator eller internet, fick enkäten utskickat i pappersformat och hade tre veckor på sig att besvara 

enkäten. I tabell 2 redovisas urvalet samt datainsamlingen.  

Tabell 2. Redovisning av urvalet och datainsamlingen. 

 

 Män Kvinnor Total (n) 

Antal tillfrågade 500 500 1000 

Antal besvarade 

enkäter 

158 133 292 

Svarsfrekvens 31,6% 26,6% 29,2% 

 

               BEARBETNING AV DATA (ANALYS) 
Vid den statistiska analysen användes Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)                

v. 24.0 eftersom enligt Wenermark (2018) är det oftast en fördel att använda ett statistikprogram 

för att hantera data och genomföra analyser. Den insamlade datan kodades och varje 

svarsalternativ på en fråga tilldelades en siffra och som lades in i programmet. Därefter 

genomfördes en datakontroll för att kontrollera och undvika misstag vid inkodningen, vilket är 

viktigt innan man börjar analysera materialet (Olsson & Sörensen, 2011). En översikt 

genomfördes först av hur samtliga boende hade svarat på enkäten för att få en generell bild av 

boendes upplevelser av flygtrafikbuller. Den demografiska informationen bestående av 

variablerna: ålder, civilstånd, utbildning, sysselsättning, bostad och bullerreducerande åtgärd 

presenteras i tabell 3. Den beskrivande (deskriptiva) statistiken, vilket enligt Björk (2010) 

används för att sammanställa insamlade data, exempelvis med hjälp av tabeller, figurer och olika 

sammanfattande mått så som medelvärden och procenttal, användes och presenteras som 
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frekvenstabeller och korstabeller. Frekvenstabeller för redovisning av kategoriska variabler 

presenteras med bart chart (figur 3–5, 7–8). Korstabeller (tabell 4, 5, 6, 11-20) ger en snabb 

överblick av eventuella associationer mellan kategoriska variabler och redovisas som frekvenser 

och procentenheter. Tabellerna 7 och 21 redovisar resultaten av statistisk analys av korstabeller 

och korrelationsanalys. Dessa har analyserats med ett statistiskt signifikant test, Chi2test. Enligt 

Björk (2010) och Wahlgren (2005) används Chi2test för att säkerställa att det finns en statistisk 

signifikant skillnad och att det man mäter inte beror på slumpen. Signifikansen i resultatet 

redovisas genom ett p-värde och ska understiga 5 procent för att kunna dra slutsatsen att det 

finns en statistisk signifikans. Spearmans korrelationsanalys har använts för att ange hur starkt 

sambandet är mellan två variabler. Björk (2010) menar att korrelation är ett mått på hur starkt 

sambandet är mellan två variabler. Spearmans korrelation koefficient (rho) är en korrelation som 

talar om hur starkt sambandet mellan variablerna är och om det är positivt eller negativt. I 

analysen användes testet för att studera bivariat associationer mellan kategoriska variabler som 

var ordinala. Chi2-test tillåter att man kan se om det finns ett samband, men kan dock inte 

beskriva hur sambandet mellan variablerna ser ut, det vill säga hur exponeringen påverkar 

utfallet som i detta fall hur ålder, kön, om man befinner sig hemma dagtid under vardagar och 

avståndet från flygplats till bostad (exponering) påverkar upplevelsen av flygtrafikbuller eller 

flygtrafikbuller medför svårigheter att kunna höra radio/TV, föra ett telefonsamtal, föra ett 

vanligt samtal, vila eller koppla av, somna, blir väckt under sömn, försämrad sömnkvalitet, ha 

fönster öppet på dagtid, sova med öppet fönster och svårigheter att kunna vistas på balkong eller 

uteplats (utfallet).   

Boxplot (figur 6) användes för att redovisa deskriptiv statistik för den ordinala varibeln 

”inställning till flygplatsen”. I box-plot visas median, under och övre kvartil och är enligt Björk 

(2010) ett utmärkt sätt att illustrera skillnader i median och kvartiler i olika grupper.  

Variabeln som är utfallet, flygtrafikbuller, diktomiserades för att användas som utfall i logistisk 

regressionsanalys enligt följande: upplevda störningar av flygtrafikbuller bestod av fem 

svarsalternativ, från ”inte alls” till ”väldigt mycket”. Vid analys delades dessa svarsalternativ in 

i två kategorier, 0= (”inte alls och ganska lite”) och 1= (”måttligt, mycket och väldigt mycket”). 

Respondenter som svarade att de upplever sig ”måttligt”, ”mycket” och ”väldigt mycket” störda 
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av flygtrafikbuller klassificerades som bullerstörda, medan respondenter som svarade ”inte alls” 

eller ”ganska lite” störda av flygtrafikbuller klassificerades som icke bullerstörda.  

Enkätfråga 16 berörande flygtrafikbuller i eller i närheten av bostaden medför störningar bestod 

av en femgradig likertskala: ”dagligen (1)”, ”ja, varje vecka året runt (2)”, ”ja, varje vecka vissa 

delar av året (3)”, ”ja, men mer sällan (4)” och ”nej, aldrig (5)”. Dessa svarsalternativ delades in 

i två kategorier . Logistisk regression användes för att identifiera störningar (störningar: 1= Ja (1 

till 3), 0 = Nej (4 till 5).  

Logistisk regressionsanalys användes för att förklara värdet på variabeln ”flygtrafikbuller – 

inställning till flygplasten” (tabell 9) i relation till variablerna kön, ålder och avståndet mellan 

bostad och flygplats. Oddsförhållanden (OR) uppskattades med 95% konfidensintervall (CI) och 

justerades för kön, ålder och avståndet mellan bostad och flygplats. Ett p-värde om 0,05 ansågs 

statistisk signifikant (Kirkwood & Sterne, 2003). Fördelen med att använda multipel logistisk 

regression är att man kan justera för flera variabler i modellen. Logistisk regressionsanalys 

utfördes även för att undersöka samband mellan upplevda störningar i förhållande till kön, ålder, 

om respondenten brukar vara hemma dagtid under vardagar, och avståndet mellan bostad och 

flygplats (tabell 8-10). Även här uppskattades OR med 95% CI och justerades för kön, ålder, 

hemma dag under vardagar och avståndet mellan bostad och flygplats. Ett p-värde om 0,05 

ansågs statistisk signifikant.  

BORTFALLSANALYS 

Var vänlig och se bilaga 4.  

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

I den aktuella studien har ingen etisk ansökan genomförts eftersom enkätundersökningen 

används i utbildningssyfte inom masterutbildning i Folkhälsovetenskap.  

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Dessa fyra huvudkrav är följande: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. All insamlade data har behandlats 

konfidentiellt och i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 

2002).  
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Informationskravet innebär att forskaren skall informera alla berörda respondenter om den 

aktuella studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Dessutom skall även respondenterna informeras 

om deras uppgift i studien samt upplysas om att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt 

till att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). I den aktuella enkätundersökningen 

medföljde ett följebrev där respondenterna fick detaljerad skriftlig information om 

enkätundersökningens syfte samt att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin 

medverkan när de önskar, även längre fram om de skulle vilja. 

Samtyckeskravet innebär att respondenterna har rätt att själva bestämma över sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002). Dessutom skall forskaren i de flesta fall inhämta samtycke till studien 

från respondenterna. När enkäterna returneras ifylld räknas det som om att respondenterna 

ansetts ha lämnat samtycket (Vetenskapsrådet, 2002; Wenemark, 2017). Dessutom ska 

respondenterna ha rätt att bestämma över sin medverkan tidsmässigt samt ha rättigheter  att 

avbryta sin medverkan när som helst. Väljer respondenten att avbryta sin medverkan ska detta 

inte medföra några som helt negativa följder för dem (Vetenskapsrådet, 2002). I den aktuella 

enkätundersökningen lämnade respondenterna sitt samtycke genom att besvara frågorna i 

enkäten samt returnera den. I följebrevet står det skriftligt att respondenten har möjlighet att 

avbryta sin medverkan när de önskar, även längre fram om de skulle vilja. 

Konfidentialitetskravet innebär att all insamlad information om respondenterna skall ges största 

möjliga konfidentialitet och bevaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan komma åt dem 

(Vetenskapsrådet, 2002). Det handlar om offentlighet och sekretess. All inblandad personal i 

studien ska ha tystnadsplikt och all insamlad information ska bevaras så att den inte kan 

identifieras av utomstående. Vid avrapportering ska även identifiering av respondent 

omöjliggöras (Vetenskapsrådet, 2002). I den aktuella enkätundersökningen har respondenterna 

varit anonyma och samtliga enkäter har kodats med ett löpnummer för att bevara anonymiteten. 

Det har enbart varit möjligt att identifiera vilka som skall få påminnelser eller inte. Endast 

författaren av den aktuella studien samt de två berörda handledarna har haft tillgång till 

information om respondenterna som har förvarats på en säker plats under hela studiens gång. I 

följebrevet framkommer att enkäten är försett med ett löpnummer för att bevara anonymiteten, 

alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt samt att de insamlade uppgifterna endast 

redovisas i tabeller där ingen enskild persons svar kan utläsas. 
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Nyttjandekravet innebär att all insamlad information om respondenterna enbart får användas för 

forskningsändamål och ingenting annat (kommersiellt bruk, icke-vetenskapliga syften) 

(Vetenskapsrådet, 2002). I den aktuella studien har insamlade uppgifter om respondenterna 

enbart använts för den aktuella studiens syfte. Respondenternas uppgifter samt de ifyllda 

enkäterna har raderats efter inmatning av resultatet i datasystemet.  
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RESULTAT 

DEMOGRAFISK INFORMATION 

 

Tabell 3. Enkätresultat för demografi 

Variabler 

Total  

(n=292) 

Män  

(n=158) 

Kvinnor 

(n=133) 

 

Ålder (n=291)   

18–39, n (%) 85 (29,1%) 46 (15,8%) 39 (13,4%) 

40–59, n (%) 89 (30,5%) 53 (18,2%) 36 (12,4%) 

60–84, n (%) 118 (40,4%) 59 (20,3%) 58 (19,9%) 

 

Civilstånd (n=292)   

Ensamstående, n (%) 151 (51,7%) 91 (31,3%) 59 (20,3%) 

Särbo, n (%) 29 (9,9%) 11 (3,8%) 18 (6,2%) 

Gift/sambo, n (%) 112 (38,4%) 56 (19,2%) 56 (19,2%) 

 

Utbildning (n=292)   

Folk-eller grundskola, n (%) 17 (5,8%) 8 (2,7%) 9 (3,1%) 

Gymnasial utbildning, n (%) 86 (29,5%) 49 (16,8%) 37 (12,7%) 

Eftergymnasial utbildning kortare än 3år, n (%) 39 (13,4%) 19 (6,5%) 20 (6,9%) 

Eftergymnasial utbildning 3år eller längre, n (%) 150 (51,4%) 82 (28,2%) 67 (23,0%) 

 

Sysselsättning (n=292)   

Arbetar som anställd, n (%) 158 (54,1%) 87 (29,9%) 71 (24,4%) 

Egen företagare, n (%) 27 (9,2%) 18 (6,2%) 9 (3,1%) 

Studerande, n (%) 23 (7,9%) 8 (2,7%) 15 (5,2%) 

Pensionär (ålders-, sjuk- och förtidspensionär), n (%) 73 (25,0%) 40 (13,7%) 32 (11,0%) 

Långtidssjukskriven (mer än 3 månader), n (%) 2 (0,7%) 1 (0,3%) 1 (0,3%) 

Tjänstledig eller föräldraledig, n (%) 2 (0,7%) 0 (0,0%) 2 (0,7%) 

Arbetssökande eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd, n (%) 6 (2,1%) 4 (1,4%) 2 (0,7%) 

Hemarbetande, sköter hushållet, n (%)  

Annat, n  (%) 1 (0,3%) 0 (0,0%) 1 (0,3%) 

 

Bostad (n=292)   

Lägenhet, hyresrätt, n (%) 140 (47,9%) 73 (25,1%) 67 (23,0%) 

Lägenhet, bostadsrätt, n (%) 62 (21,2%) 29 (10,0%) 32 (11,0%) 

Villa eller radhus, n (%) 87 (29,8) 54 (18,6%) 33 (11,3%) 

Annat boende, n (%) 3 (1,0%) 2 (0,7%) 1 (0,3%) 

 

Bullerreducerande åtgärd (n=292)  

Ja, n (%) 44 (15,1%) 23 (7,9%) 21 (7,2%) 

Nej, n (%) 145 (49,7%) 87 (29,9%) 57 (19,6%) 

Vet ej, n (%) 103 (35,3%) 48 (16,5%) 55 (18,9%) 
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Tabell 3 presenterar sociodemografisk data för respondenterna. Sammanlagt inkom 292 

enkätsvar där 158 av respondenterna (31,6 procent) uppgav att de var män och 133 kvinnor (26,6 

procent). De flesta av respondenterna (118 respondenter) var i åldersintervallet 60-84 år gamla, 

vilket motsvarar 40 procent av respondenterna. Ensamstående var det vanligaste civilstånd bland 

respondenterna, därefter kom gift eller sambo och till sist särbo. Det visade sig vidare att det var 

150 respondenter (51 procent) som hade eftergymnasial utbildning 3 år eller längre. De flesta av 

respondenterna (158 respondenter) arbetade som anställd, vilket motsvarar 54 procent. 

Hyreslägenheter var det vanligaste boendeform, därefter kom villa eller radhus och till sist 

bostadsrätt. Det visade sig vidare att 145 av respondenternas bostad (50 procent) inte genomgått 

någon form av bullerreducerande åtgärd som till exempel ljudisolerande fönster eller tak.  

HUR UPPLEVS FLYGTRAFIKBULLER? 
 

Majoriteten av respondenterna upplevde att de störts eller besvärats ganska lite eller inte alls 

under de senaste 12 månaderna av flygtrafikbuller inomhus (75%; n=219) samt i eller i närheten 

av bostaden (70%; n=206), se figur 3 och figur 4. 

 

 

Figur 3. Andel av svarande (%) som störts eller              Figur 4. Andel av svarande (%) som störts eller besvärats 

              besvärats under de senaste 12 månaderna                         under de senaste 12 månaderna av flygtrafikbuller 

              av flygtrafikbuller inomhus (n=292).                                i eller i närheten av bostaden (n=292).  

 

Flygtrafikbuller i eller i närheten av bostaden upplevdes enligt majoriteten av respondenterna att 

det aldrig medfört störningar, se bilaga 5. De respondenter som upplevt störningar minst varje 

vecka vissa delar av året redovisas i figur 5 och där presenteras att majoriteten av 

respondenterna upplevt svårigheter att: höra radio eller TV, vila eller koppla av, ha fönster öppet 

på dagtid och att sova med öppet fönster.  
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Figur 5. Andelen av svarande (%) som upplevt störningar minst varje vecka vissa delar av året (n=292). 

 

De respondenter som oftast eller nästan alltid befann sig hemma dagtid under vardagar samt de 

respondenter som var bosatta på olika avstånd från flygplats till bostad upplevde att 

flygtrafikbuller i eller i närheten av bostaden aldrig medfört störningar, 63% respektive 25%, 

37% och 79% (<200m, 200-500m, >500m), se bilaga 6 och bilaga 7. Resultatet visar att det 

finns ett statistiskt signifikant samband mellan att vara hemma och svårigheter att: föra ett 

telefonsamtal (p <0,0001), föra ett vanligt samtal (p <0,0001), somna (p=0,045) och ha fönster 

öppet på dagtid (p=0,004), se tabell 7. De som befinner sig hemma upplever i större grad dessa 

svårigheter jämfört med det som inte befinner sig hemma dagtid på vardagar. Det finns även ett 

statistiskt signifikant samband mellan avståndet från flygplatsen till bostaden och svårigheter att: 

höra radio eller TV (p <0,001), föra ett telefonsamtal (p <0,001), föra ett vanligt samtal (p=0,001), 

vila eller koppla av (p <0,001), somna (p <0,001), blir väckt (p <0,001), försämrad sömnkvalitet 

(p=0,009), ha fönster öppet på dagtid (p=0,020), sova med öppet fönster (p <0,001) och vistas på 

balkong eller uteplats (p <0,001), se tabell 7. De som är bosatta närmre flygplatsen (<200m) 

upplever i större grad dessa störningar jämfört med de som är bosatta längre bort från flygplatsen 

(200-500m, >500m).  

  

0 2 4 6 8 10 12

svårt att vistas på balkong/uteplats
svårt att sova med öppet fönster

svårt att ha fönster öppet på dagtid
försämrad sömnkvalitet

blir väckt
svårt att somna

störs vid vila eller avkoppling
svårt att föra ett vanligt samtal
svårt att föra ett telefonsamtal

svårt att höra radio/TV

Andel av svarande (%) 
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Tabell 7. Upplevd störning i relation till att vara hemma och avståndet från flygplatsen till bostaden 

 

Upplevd störning Samband mellan att vara 

hemma och störningen 

Samband mellan avståndet från 

flygplatsen till bostaden och 

störningen 

Svårt att höra radio eller TV chi2test: p >0,05 chi2test: p <0,001; 

korrelation=0,381 

Svårt att föra ett telefonsamtal chi2test: p <0,0001; 

korrelation=0,381 

chi2test: p <0,001; 

korrelation=0,300 

Svårt att föra ett vanligt samtal chi2test: p <0,0001; 

korrelation=0,244 

chi2test: p=0,001; 

korrelation=0,261 

Svårt att vila eller koppla av chi2test: p >0,05 chi2test: p <0,001; 

korrelation=0,195 

Svårt att somna chi2test: p=0,045; 

korrelation=0,103 

chi2test: p <0,001; 

korrelation=0,187 

Blir väckt chi2test: p >0,05 chi2test: p <0,001; 

korrelation=0,126 

Försämrad sömnkvalitet chi2test: p >0,05 chi2test: p=0,009; 

korrelation=0,199 

Svårt att ha fönster öppet på dagtid chi2test: p=0,004; 

korrelation=0,206 

chi2test: p=0,020 

korrelation=0,150 

Svårt att sova med öppet fönster chi2test: p >0,05 chi2test: p <0,001; 

korrelation=0,187 

Svårt att vistas på balkong eller uteplats chi2test: p >0,05 chi2test: p <0,001; 

korrelation=0,230 
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Boende som var bosatta i Tannefors angav att de var positivt inställda till flygplatsen, se figur 6. 

Resultatet visar att det fanns en tendens mellan avståndet från flygplatsen till bostaden och 

vilken inställning man har till flygplatsen. De boende som var bosatta mer än 500 m bort från 

flygplatsen var mer positivt inställda till flygplatsen jämfört med boende som var bosatta inom 

500 m från flygplatsen. Detta samband var dock inte statistiskt signifikant (chi2test: p=0,068).  

 

 
 
Figur 6. Relationen mellan avståndet från flygplatsen till bostaden och inställning till flygplatsen, 

0 = mycket negativ inställd och 10 = mycket positiv inställd 

 

SKILJER SIG UPPLEVELSERNA FÖR FLYGTRAFIKBULLER ÅT MED 

AVSEENDE PÅ KÖN ELLER ÅLDER?  
Resultatet visar att det inte finns ett statistiskt signifikant samband mellan upplevelsen av 

flygtrafikbuller inomhus och ålder (chi2test: p=0,551). Det fanns en tendens mellan upplevelsen 

av flygtrafikbuller inomhus och kön, men denna skillnad var inte statistiskt signifikant (chi2test: 

p=0,072). Det finns inte heller en statistiskt signifikant skillnad mellan upplevelsen av 

flygtrafikbuller i eller i närheten av bostaden och ålder (chi2test: p=0,467) eller kön (chi2test: 

p=0,226). Trots att det inte finns en statistiskt signifikant skillnad uppvisar figur 7 och figur 8 att 

majoriteten av de respondenter som störts eller besvärats måttligt, mycket eller väldigt mycket av 

trafikbuller inomhus och i eller i närheten av bostaden var kvinnor i den yngsta åldersgruppen 

(44% respektive 46%) och män i den äldsta åldersgruppen (27% respektive 31%).  
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Figur 7. Andelen av svarande (%) inom vardera kön och åldersgrupp som störts eller besvärats måttligt, 

mycket eller väldigt mycket under de senaste månaderna av flygtrafikbuller inomhus (n=73).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 8. Andelen av svarande (%) inom vardera kön och åldersgrupp som störts eller besvärats måttligt, 

mycket eller väldigt mycket under de senaste 12 månaderna av flygtrafikbuller i eller i närheten av 

bostaden (n=86).  

 

Det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan olika åldersgrupper, om man brukar befinna 

sig hemma dagtid under vardagar och avståndet mellan bostad och flygplats i upplevelse av 

flygtrafikbuller och svårigheter att: höra radio eller TV, föra ett telefonsamtal, för ett vanligt 

samtal och vila eller koppla av, se bilaga 8. Resultatet visar att den yngsta åldersgruppen 

upplevde dessa störningar i större grad (OR=4; 5; 5; 4; p=0,03; 0,01; 0,02; 0,04) jämfört med den 

äldsta åldersgruppen (OR=1). De som befann sig hemma nästan alltid under vardagar upplevde 

dessa störningar i större grad (OR=6; 10; 15; 11; p=0,03; 0,01; 0,01; 0,003) jämfört med de som 
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sällan eller aldrig befann sig hemma under vardagar (OR=1). De som var bosatta mindre än 

200m från flygplatsen upplevde dessa störningar i större grad (OR=16; 21; 18; p=0,009; 0,006; 

0,008) jämfört med de som var bosatta längre bort än 500m från flygplatsen (OR=1). Det finns 

ingen statistisk signifikant skillnad mellan kön och åldersgrupper i upplevelse av flygtrafikbuller 

och svårigheter att: somna, blir väckt, försämrad sömnkvalitet (se bilaga 9), ha fönster öppet på 

dagtid, sova med öppet fönster och vistas på balkong eller uteplats (se bilaga 10). Det finns en 

statistisk signifikant skillnad mellan om man brukar befinna sig hemma under vardagar i 

upplevelse av flygtrafikbuller och svårigheter att somna, försämrad sömnkvalitet (se bilaga 9), 

svårigheter att ha fönster öppet på dagtid, sova med öppet fönster och att vistas på balkong eller 

uteplats (se bilaga 10). Resultatet visar att de som befann sig hemma nästan alltid under vardagar 

upplevde dessa störningar i större grad (OR=30; 9; 11; 6; 22; p= 0,01; 0,03; 0,003; 0,01; 0,001) 

jämfört med de som sällan eller aldrig befann sig hemma under vardagar (OR=1). De som var 

bosatta mindre än 200m från flygplatsen upplevde dessa störningar i större grad (OR=25; 12; 10; 

p=0,02; 0,005; 0,03) jämfört med de som var bosatta längre bort än 500m från flygplatsen 

(OR=1). 

 

Resultatet visar att det finns ett statistisk signifikant skillnad mellan könen i inställning till 

flygplatsen, se tabell 9. Kvinnor är mer positivt inställda till flygplatsen jämfört med män.  

 

Tabell 9. Logistisk regressionsanalys för inställning till flygplatsen i relation till kön, ålder och avståndet 

mellan bostad och flygplats.  

 

  na ORb 95% CI P-värde 

Kön         

man 158 0,39 0,21–0,73 0,003 

kvinna 133 1     

Ålder (år)         

18–39 85 1,260 0,61–2,61 0,540 

40–59 89 1,130 0,54–2,35 0,750 

60–84 117 1     

Avståndet mellan bostad och flygplats 
 

      

Mindre än 200m 4 4,780 0,6–38,34 0,140 

200-500m 56 1,760 0,86–3,58 0,120 

Mer än 500m 231 1     
a1 missing; CI: konfidensintervall; OR: oddskvot 
bOR är justerad för kön, ålder och avståndet mellan bostad och flygplats 
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VILKA HÄLSOEFFEKTER SJÄLVRAPPORTERAR BOENDE AV 

FLYGBULLER-EXPONERING OCH HUR YTTRAR SIG DETTA?  

Majoriteten av respondenterna (80 %; n=236) bedömde sitt allmänna hälsotillstånd under de 

senaste 12 månaderna som bra eller mycket bra, se tabell 11. Resultatet visar att det finns ett 

signifikant samband mellan hälsotillstånd och flygtrafikbuller (chi2test: p = 0,013; 

korrelation=0,186). De som rapporterar sämre hälsotillstånd meddelar också ett större besvär för 

flygtrafikbuller.  

 

Tabell 11. Störning i relation till hälsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljud inomhus i bostaden respektive ljud utomhus vid bostaden anses enligt majoriteten av 

respondenterna inte ha någon påverkan på hälsan, se tabell 12. Resultatet visar att det finns ett 

signifikant samband mellan ljud inomhus i bostaden respektive ljud utomhus vid bostaden i 

relation till individens hälsa (p=0,002; korrelation=0,102). De som rapporterar sämre hälsa 

meddelar också ett större besvär för ljud inomhus i bostaden respektive utomhus vid bostaden.  

  

                                   

Allmän         

hälsotillstånd Frekvens Procent (%) 

Störts/besvärats   

av flygtrafikbuller 

Inte alls 

/ganska lite 

 
mycket bra 86 39,3 

bra 98 44,7 

någorlunda 31 14,2 

dåligt 4 1,8 

Total 219 100,0 

Störts/besvärats   

av flygtrafikbuller  

Måttligt eller mer 

 
mycket bra 16 21,9 

bra 36 49,3 

någorlunda 16 21,9 

dåligt 4 5,5 

mycket dåligt 1 1,4 

Total 73 100,0 
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Tabell 12. Ljud inomhus i bostaden respektive utomhus vid bostaden i relation till hälsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sömnproblem som bland annat svårigheter att somna, vakna för tidigt, störd eller orolig sömn 

under de senaste 12 månaderna på grund av flygtrafikbuller har enligt majoriteten av 

respondenterna inte alls betraktats som problem, se tabell 13. Resultatet visar att det finns ett 

statistiskt signifikant samband mellan sömnproblem och flygtrafikbuller (chi2test: p <0,0001; 

korrelation=0,444). De som rapporterar sömnproblem meddelar också ett större besvär för 

flygtrafikbuller.  

 

Tabell 13. Sömnproblem och flygtrafikbuller                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under den senaste månaden bedömde majoriteten av respondenterna sin sömnkvalitet som 

mycket bra och ganska bra, se tabell 14. Resultatet visar att det finns ett signifikant samband 

mellan sömnkvalitet och flygtrafikbuller (chi2test: p <0,0001; korrelation=0,516). De som 

rapporterar sämre sömnkvalitet meddelar också ett större besvär för flygtrafikbuller.  

 

                                   

Ljud inomhus i 

bostaden 

Ljud utomhus vid 

bostaden 

Störts/besvärats   

av flygtrafikbuller 

Inte alls/ 

ganska lite 

 
mycket positiv påverkan 7 (3,2%) 4 (1,8%) 

positivt påverkan 25 (11,4%) 18 (8,2%) 

ingen påverkan 147 (67,1%) 146 (66,7%) 

negativ påverkan  37 (16,9%) 46 (21,0%) 

mycket negativ påverkan 3 (1,4%) 5 (2,3%) 

Total 219 (100,0%) 219 (100,0%) 

Störts/besvärats   

av flygtrafikbuller  

Måttligt eller 

mer 

 
mycket positiv påverkan 2 (2,7%) 1 (1,4%) 

positivt påverkan 13 (17,8%) 4 (5,5%) 

ingen påverkan 31 (42,5%) 34 (46,6%) 

negativ påverkan  23 (31,5%) 27 (37,0%) 

mycket negativ påverkan 4 (5,5%) 7 (9,6%) 

Total 73 (100,0%) 73 (100,0%) 

                                             Sömnproblem Frekvens Procent (%) 

Störts/besvärats   

av flygtrafikbuller   

Inte alls/ 

ganska lite 

 
inte alls 183 83,6 

lite 24 11,0 

måttligt 2 0,9 

väldigt mycket 1 0,5 

*annan bullerkälla, ange vilken. 9 4,1 

Total 219 100,0 

Störts/besvärats   

av flygtrafikbuller 

Måttligt eller 

mer 

 
inte alls 28 38,4 

lite 18 24,7 

måttligt 14 19,2 

mycket 5 6,8 

väldigt mycket 5 6,8 

*annan bullerkälla, ange vilken. 3 4,1 

Total 73 100,0 
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Tabell 14. Sömnkvalitet och flygtrafikbuller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majoriteten av respondenterna använder aldrig öronproppar eller något annat hörselskydd för att 

kunna sova bättre på grund av flygtrafikbuller, se tabell 15. Resultatet visar att det finns ett 

signifikant samband mellan användandet av hörselskydd och upplevd störningsgrad av 

flygtrafikbuller (chi2test: p=0,005; korrelation=-0,085). De som rapporterar användande av 

öronproppar eller något annat hörselskydd meddelar också ett större besvär för flygtrafikbuller.  

 

Tabell 15. Hörselskydd och flygtrafikbuller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns ett statistiskt signifikant samband mellan flygtrafikbuller och trötthet (chi2test: p 

<0,0001; korrelation=-0,108), obehagskänslor (chi2test: p <0,0001; korrelation=-0,167), 

ledsenhet och nedstämdhet (chi2test: p=0,010; korrelation= -0,094), osällskaplighet och föredrar 

att vara ifred (chi2test: p=0,010; korrelation= -0,131), irritation och vresighet (chi2test: 

p=0,010; korrelation= -0,138) och stress (chi2test: p=0,017; korrelation= -0,127). De som 

rapporterar trötthet, obehagskänslor, ledsenhet och nedstämdhet, osällskaplighet och att man 

föredrar att vara ifred, irritation och vresighet samt stress meddelar också ett större besvär för 

flygtrafikbuller, se bilaga 11.   

                                               Sömnkvalitet Frekvens Procent (%) 

Störts/besvärats   

av flygtrafikbuller 

Inte alls/ganska lite 

 
mycket bra 196 89,5 

ganska bra 21 9,6 

ganska dåligt 1 0,5 

mycket dåligt 1 0,5 

Total 219 100,0 

Störts/besvärats   

av flygtrafikbuller 

Måttligt eller mer 

 
mycket bra 29 39,7 

ganska bra 36 49,3 

ganska dåligt 6 8,2 

mycket dåligt 2 2,7 

Total 73 100,0 

                                       Hörselskydd Frekvens Procent (%) 

Störts/besvärats   

av flygtrafikbuller 

Inte alls/ganska  

lite 

 
dagligen 2 0,9 

ja, men mer sällan 2 0,9 

aldrig 194 88,6 

ej relevant 21 9,6 

Total 219 100,0 

Störts/besvärats   

av flygtrafikbuller 

Måttligt eller mer 

 
dagligen 1 1,4 

minst en gång per vecka 2 2,7 

ja, men mer sällan 5 6,8 

aldrig 57 78,1 

ej relevant 8 11,0 

Total 73 100,0 
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Majoriteten av respondenterna har inte upplevt lock eller att det ringer, piper, tjuter eller susar i 

öronen efter att ha utsatts för flygtrafikbuller under de senaste 12 månaderna, se tabell 17. 

Resultatet visar att det finns ett signifikant samband mellan lock eller att det ringer, piper, tjuter 

eller susar i öronen och flygtrafikbuller (chi2test: p <0,0001; korrelation= 0,353). De som 

rapporterar lock eller att det ringer, piper, tjuter eller susar i öronen meddelar också ett större 

besvär för flygtrafikbuller.  

 

Tabell 17. Lock/tjuter i öronen och flygtrafikbuller              

 

 

 

 

 

Majoriteten av respondenterna har inte fått diagnosen högt blodtryck av sin läkare, se tabell 18. 

Av de respondenter som har fått diagnosen högt blodtryck av sin läkare är det 16% (n=48) som 

använder någon medicin mot högt blodtryck. Resultatet visar att det inte finns ett statistisk 

signifikant samband mellan högt blodtryck och flygtrafikbuller (chi2test: p=0,492). Majoriteten 

av respondenterna har inte nedsatt hörsel. Av de respondenter som har nedsatt hörsel så är det 

2% (n=6) som använder hörapparat eller annat hörhjälpmedel. Resultatet visar att det inte finns 

ett statistisk signifikant samband mellan nedsatt hörsel och flygtrafikbuller (chi2test: p=0,477) 

och mellan hörapparat eller annat hörhjälpmedel och flygtrafikbuller (chi2test: p=0,088).  

 

Tabell 18. Diagnosen högt blodtryck och nedsatt hörsel i relation till flygtrafikbuller              

                                                                         

 

 

 

 

 

                                    Lock/tjuter i öronen Frekvens Procent (%) 

Störts/besvärats   

av flygtrafikbuller   

Inte alls/ganska lite 

 
nej 209 95,4 

ja, vid något enstaka tillfälle 8 3,7 

ja, vid flera tillfällen 2 0,9 

Total 219 100,0 

Störts/besvärats   

av flygtrafikbuller 

Måttligt eller mer 

 
nej 51 69,9 

ja, vid något enstaka tillfälle 19 26,0 

ja, vid flera tillfällen 3 4,1 

Total 73 100,0 

                                   Diagnosen högt blodtryck Nedsatt hörsel 

Störts/besvärats av 

flygtrafikbuller 

Inte alls/ganska lite 

 
Nej 179 (81,7%) 193 (88,1%) 

Ja 40 (18,3%) 26 (11,9%) 

Total 219 (100,0%) 219 (100,0%) 

Störts/besvärats av 

flygtrafikbuller 

Måttligt eller mer 

 
Nej 57 (78,1%) 62 (84,9%) 

Ja 16 (21,9%) 11 (15,1%) 

Total 73 (100,0%) 73 (100,0%) 
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Flygtrafikbuller i eller i närheten av bostaden har enligt majoriteten av respondenterna som har 

nedsatt hörsel eller ibland, ganska ofta eller ständigt har öronsus (tinnitus) eller andra ljud i 

öronen aldrig medfört störningar, se bilaga 12 och bilaga 13. Resultatet visar att det finns ett 

statistiskt signifikant samband mellan nedsatt hörsel och svårigheter att: föra ett telefonsamtal, 

blir väckt och vistas på balkong eller uteplats. Det finns även ett statistiskt signifikant samband 

mellan öronsus (tinnitus) eller andra ljud i öronen och svårigheter att: höra radio eller TV, föra 

ett telefonsamtal, föra att vanligt samtal, vila eller koppla av, somna, blir väckt, försämrad 

sömnkvalitet, ha fönster öppet på dagtid, sova med öppet fönster och vistas på balkong eller 

uteplats.  

 Tabell 21. Upplevd störning i relation till nedsatt hörsel och öronsus (tinnitus) eller andra ljud i öronen 

Upplevd störning Samband mellan nedsatt 

hörsel och störningen 

Samband mellan öronsus 

(tinnitus) eller andra ljud i 

öronen och störningen  

Svårt att höra radio eller TV chi2test: p >0,05 chi2test: p <0,001; 

korrelation=-0,200 

Svårt att föra ett 

telefonsamtal 

chi2test: p=0,043; 

korrelation=-0,117 

chi2test: p <0,001; 

korrelation=-0,189 

Svårt att föra ett vanligt 

samtal 

chi2test: p >0,05 chi2test: p=0,001; 

korrelation=-0,182 

Svårt att vila eller koppla av  chi2test: p >0,05 chi2test: p <0,001; 

korrelation=-0,234 

Svårt att somna chi2test: p >0,05 chi2test: p <0,0001; 

korrelation=-0,160 

Blir väckt chi2test: p=0,037; 

korrelation=-0,107 

chi2test: p <0,0001; 

korrelation=-0,288 

Försämrad sömnkvalitet chi2test: p >0,05 chi2test: p=0,009; 

korrelation=-0,197 

Svårt att ha fönster öppet på 

dagtid 

chi2test: p >0,05 chi2test: p=0,001; 

korrelation==-0,240 

Svårt att sova med öppet 

fönster 

chi2test: p >0,05 chi2test: p=0,034; 

korrelation=-0,178 

Svårt att vistas på balkong 

eller uteplats 

chi2test: p=0,029; 

korrelation=-0,115 

chi2test: p=0,002; 

korrelation=-0,122 
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DISKUSSION 

METODDISKUSSION 

ENKÄTKONSTRUKTION 

Enkäten som användes skapades undersökningsspecifikt och enkätfrågorna har inte genomgått 

en validering. Bristen på validering- och reliabilitetsutredning ökar risken att enkätfrågorna 

mäter fel sak eller rentav tolkats olika av olika respondenter. Vid konstruktion av egen enkät är 

risken stor att enkätfrågor brister i språk och bör korrekturläsas flera gånger, gärna av flera 

personer, då författaren snabbt blir hemmablind för sin egen text. Studiens validitet och 

reliabilitet ökar dock genom att genomföra en pilotstudie eftersom eventuella oklarheter 

och/eller brister kan upptäckas och rättas till (Jacobsson & Westergren, 2015) .  

FÖLJEBREV 

Det finns två anledningar till att informationen i ett följebrev är viktigt. Den ena anledningen är 

för att motivera respondenten att delta i undersökningen och den andra anledningen är att 

beskriva studien utförligt så att respondenten erhåller rätt information om hur data skall hanteras 

och vilka sekretessbestämmelser som gäller (Wenermark, 2017). Därför har enkäten i den 

aktuella studien inletts med ett följebrev. Ett följebrev skall skrivas kort och kärnfullt samt 

inneha stycken med ett tydligt budskap. Rubriker för varje stycke bör användas för att hålla sig 

till ett budskap i varje stycke och för att hålla ihop meningar som förmedlar samma sak. Det 

finns viktiga punkter som bör tas med i innehållet i ett följebrev och de är: information om 

undersökningens syfte, hur respondenten kommit med i undersökningen, om att det är frivilligt 

att delta i undersökningen, hur enkäter/datafiler/resultat ska hanteras och kontaktuppgifter vid 

frågor. Ytterligare viktiga punkter som bör finnas med är: hur många personer enkäten skickas 

ut till, hur man går tillväga för att delta i studien, hur man går tillväga för att avböja deltagande i 

studien, om anonymitet eller om hur identitetskoden fungerar, datum för sista svar och personlig 

kontakt med respondenterna, det vill säga en person som kan svara på frågor från 

respondenterna. Exempelvis kan det handla om att kunna lösa praktiskt problem med 

webbenkätlänkar som inte fungerar. Därför har följebrevet i den aktuella studien utgått från 

Wenermarks checklista och innehåller punkterna ovan.  
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SVARSALTERNATIV  

Som svarsalternativ fanns även ”måttligt” och huruvida detta är lämpligt eller inte råder det 

delade åsikter om. Andelen som upplevde att de störts eller besvärats mycket eller väldigt 

mycket av flygtrafikbuller var väldigt få och därav omöjligt att kunna genomföra analyser. 

Därför ansågs det nödvändigt att gruppera in svarsalternativet ”måttligt” med ”mycket och 

väldigt mycket” för att kunna genomföra analyserna. 

DATAINSAMLING 

I Sverige är datoranvändningen mycket hög och över 90 procent av befolkningen har idag 

tillgång till en dator med internet. Det beslutades därför att genomföra en webbenkät. Det 

förekommer individer som dock inte har tillgång till dator, dator med internet eller som inte 

klarar av att använda en dator. Därför nämner Wenemark (2017) att i kombination med 

webbenkäter bör postenkäter användas. I den aktuella studien har både webbenkät och 

postenkäter använts vilket ses som en fördel. Fördelen med webbenkäter är att respondenten 

enkelt och snabbt kan gå in på länkadressen och besvara enkäten. Under en kort tidsperiod finns 

möjlighet att erhålla en större mängd besvarade enkäter och redan då finns resultaten tillgängliga 

i datorn. Vidare beskriver Wenemark (2017) att när man genomför webbenkäter är det allra 

vanligaste sättet att skicka en länk med vanlig post eller e-post till respondenten. På det sättet 

kan respondenten gå in på länken med hjälp av vilken dator, surfplatta eller mobiltelefoner som 

helst. Detta förutsätter dock att länken fungerar och ser korrekt ut i alla sorters skärmar och 

webbläsare. Därför valdes det att skicka ut en allmän länkadress som skrivs in i adressfältet på 

webbläsaren med vanlig post till respondenterna. Dessutom valdes denna metod eftersom 

möjligheten att få tag på respondenternas e-post inte var tillgängligt. Som tidigare nämnts kunde 

webbenkäten besvaras via dator, surfplatta och mobiltelefon vilket Wenermark (2017) nämner 

kan vara en fördel eftersom det är möjligt att utnyttja väntetid eller resetid till att besvara 

enkäten. Om frågorna i enkäten kräver eftertanke eller tillgång till vissa underlag kan det dock 

vara en nackdel att även ge respondenten möjlighet att besvara enkäten via surfplatta eller 

mobiltelefon eftersom det kan medföra att fler besvarar enkäten i stökiga miljöer.  

VALIDERING AV ENKÄT 

I den aktuella enkätundersökningen har enkätfrågorna inte genomgått en validering. 

Enkätundersökningen har testats utifrån de resurser som jag har haft tillgång till. Detta medför 
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att ingen jämförelse med andra studier gällande flygtrafikbuller kan genomföras. Det går inte att 

säkerställa om hälsobesvären bland befolkningen i Tannefors just beror på flygtrafikbuller eller 

om det beror på andra faktorer som antingen kan vara miljörelaterade eller inte. Studien 

inkluderar inte heller mätning av en rad viktiga riskfaktorer för ohälsa, som exempelvis rökning, 

fysisk inaktivitet, och övervikt. Dessutom baseras mätningen av ohälsa helt på självrapporter. 

Studien kan inte heller besvara om resultatet är en slump eller om det är ett äkta samband. 

Enkätundersökningen är genomförd som en tvärsnittsstudie, det vill säga att befolkningen i 

Tannefors vid ett enda tillfälle har rapporterat upplevda besvär och exponeringar. Det går 

därmed inte att utifrån enkätundersökningen dra slutsatser om orsak och verkan. Därför bör 

resultatet tolkas med viss försiktighet.  

BORTFALLSANALYS 

När en undersökning eller experiment genomförs går det inte att undvika ett visst bortfall. Ett 

bortfall är objekt som valts ut att delta i undersökningen men som inte svarat eller deltagit i 

undersökningen. I undersökningen är det inte möjligt att byta ut en individ som inte vill svara 

mot en annan individ som vill. Detta beror på att det skulle strida mot kravet om 

slumpmässighet (Rudberg, 1993). Generellt när undersökningar genomförs måste alltid visst 

bortfall räknas in genom att redovisa för bortfallets orsaker och storlek (Dahmström, 2011), 

framförallt när det gäller enkätundersökningar då dessa är svårare att kontrollera för (Särndal, 

Svensson & Wretman, 1992). Vid stora bortfall finns risk för att resultatet blir missvisande, det 

vill säga att bortfallen kan påverka tillförlitligheten på undersökningen (Rudberg, 1993; Särndal 

et al., 1992). Om bortfallet är stort, som i det här fallet över 50 procent, kan det vara givande att 

göra en bortfallsanalys för att erhålla information om bortfallet har påverkat 

undersökningsresultatet (Anderson, 2008). Svarsfrekvensen för den aktuella undersökningen var 

29,2 procent (n=292) av den totala populationen 1000 individer. Bortfallsanalysen visar att det 

fanns ett signifikant samband mellan ålder och svar (p=0,002). Fördelningen mellan ålder visar 

att andelen svarande i den yngre åldersgruppen 18-39 år är underrepresenterad jämfört med den 

äldre åldersgruppen 60-84 år. Anledningen till det kan enligt Wenemark (2017) vara att det 

generellt är vanligt med ett större bortfall bland unga män. Detta är problematiskt eftersom det 

visar att svaren från den yngre åldersgruppen inte är representativt, det vill säga att det inte går 

att generalisera resultatet till att gälla hela populationen. Bortfallsanalysen visar att det inte fanns 

ett signifikant samband mellan kön och svar (p=0,09). Andelen kvinnor var dock något färre än 
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män. Möjligtvis kan det ha med att fler män än kvinnor arbetar på SAAB och således kan vara 

mer engagerade vad avser flygtrafiken på SAAB-fältet. Om rubriken på studien hade varit mer 

hälsoinriktad kan möjligtvis fler kvinnor blivit intresserade. Oftast är det fler kvinnor som är 

intresserade av hälsoeffekterna när det gäller miljömedicin. Att allt fler individer väljer att avstå 

från att svara är problematisk ur en demokratisk synvinkel med tanke på att en allt mindre del av 

befolkningen får ge röst åt allt fler. Ur en statistisk synvinkel är detta även som tidigare nämnt 

problematisk, det är dock inte nödvändigtvis ett stort problem. Om ekonomin tillåter, kan det 

rent teoretiskt korrigeras för lägre frekvenssvar genom att dra större urval så att antalet svarande 

blir tillräckligt högt för att statistiska osäkerhetsmått som till exempel konfidensintervall ska bli 

tillräckligt små. Det som gör låga svarsfrekvenser till ett statistiskt problem är om bortfallet är 

avvikande från de svarande i ett eller flera avseenden när det gäller viktiga 

undersökningsvariabler. Om detta är fallet innebär det att resultaten, om än beräknade med 

korrekta statistiska metoder, ger en missvisande bild av verkligheten.  

RESULTATDISKUSSION 

STUDIENS HUVUDFYND 

Syftet med den här studien var att undersöka hur boende som är bosatta nära flygplatsen 

Linköping City Airport upplever samt påverkas av flygtrafikbuller. Boende som är bosatta i 

Tannefors visade överlag positiva upplevelser till flygtrafiken och var positivt inställda gentemot 

flygplatsen. De boende som upplevde störningar minst varje vecka vissa delar av året upplevde 

att flygtrafikbuller medför svårigheter att höra radio eller TV, vila eller koppla av, ha fönster 

öppet på dagtid och att sova med öppet fönster. Boende som befann sig hemma dagtid på 

vardagar upplevde att flygtrafikbuller medför svårigheter att föra ett telefonsamtal, föra ett 

vanligt samtal, somna och ha fönster öppet på dagtid. De som var bosatta nära flygplatsen 

upplevde att flygtrafikbuller medför svårigheter att höra radio eller TV, föra ett telefonsamtal, 

föra ett vanligt samtal, vila eller koppla av, somna, blir väckt, försämrad sömnkvalitet, ha fönster 

öppet på dagtid, sova med öppet fönster och vistas på balkong eller uteplats jämfört med de som 

var bosatta längre bort från flygplatsen. Upplevelsen av flygtrafikbuller inomhus skiljer sig inte 

åt med avseende på ålder, men det fanns en tendens med avseende på kön, där kvinnor i den 

yngsta åldersgruppen upplevde flygtrafikbuller som mer störande eller besvärande. Män hade en 

mer negativ inställning till flygplatsen jämfört med kvinnor.  
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Boende som rapporterade sämre hälsotillstånd, sömnproblem och användande av öronproppar 

eller något annat hörselskydd för att kunna sova bättre, sämre sömnkvalitet, trötthet, 

obehagskänslor, ledsenhet och nedstämdhet, osällskaplighet och att man föredrar att vara ifred, 

irritation och vresighet, stress, lock eller att det ringer, piper, tjuter eller susar i öronen 

meddelade också ett större besvär för flygtrafikbuller.  

HUR UPPLEVS FLYGTRAFIKBULLER? 

Enkätresultaten visar att flygtrafikbuller generellt upplevs som ganska lite eller inte alls störande 

inomhus eller i eller i närheten av bostaden. Det ska dock tilläggas att det förekommer boende 

som upplever att flygtrafikbuller är måttligt eller mer störande och denna andel är tillräckligt 

hög för att åtgärder ska vidtas. Detta stämmer på sätt och vis överens med undersökningen 

utförd av Miljöhälsorapporten (2017). I den undersökningen förmodade de tillfrågade i 

Östergötlands län, Jönköpings län, Kalmar län och Gotlands län att trafikbuller är den källan 

som toppar listan på störande buller jämfört med flygtrafikbuller som hamnar längre ner på 

listan. Utav de undersökta länen svarade störst andel av befolkningen i Kalmar län att de utsätts 

för störande flygtrafikbuller (Östergötlands län 0,2 procent, Jönköpings län 0,2 procent, Kalmar 

län 2,2 procent, Gotlands län 0,7 procent och riket 1,2 procent). Inom Östergötlands län, 

kommunerna Linköping, Norrköping och Motala, besvärades befolkningen mycket eller väldigt 

mycket av trafikbuller. Det skiljer sig dock mellan kommunerna där befolkningen i Linköping 

besväras mer av flygtrafikbuller än Norrköpingsborna och befolkningen i Motala (besväras 

mycket/väldigt mycket: Linköping 2,5 procent, Norrköping 0,9 procent, Motala 0,1 procent, 

riket 1,2 procent). En anledning till att boende i Tannefors eller Linköpingsborna 

överhuvudtaget upplever flygtrafikbuller som mindre störande kan möjligtvis vara att de är 

stolta över flygplatsen och ser det som en möjlighet att höja kommunens status och attraktivitet. 

Ytterligare en förklaring kan vara att de själva eller någon anhörig arbetar i anslutning till 

flygplatsen. Detta motsäger resultatet från Miedema och Oudshoorn (2001) som har publicerat 

en omfattande och genomarbetat sambandsanalys av andelen bullerstörda baserat på 54 studier 

av flyg-, väg- eller spårbullerstörning. Metaanalysen visar att andelen bullerstörda är störst för 

flygtrafikbuller, därnäst för vägtrafik och minst för spårtrafik. En möjlig orsak till detta kan vara 

att boende som är exponerade för flygtrafikbuller inte har tillgång till en tyst sida av bostaden till 

skillnad från boende som är exponerade för väg- eller spårtrafik. Ytterligare visar metaanalysen 

att två studier, Babisch et al., (2009) och Janssen et al., (2011), tyder på att antalet 
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flygbullerstörda är högre än förväntat. Det är fortfarande oklart vad som orsakat ökningen av 

andelen flygbullerstörda under senare år. Motsvarande ökning har inte setts för andra trafikslag, 

så detta rör sig inte om en allmän trend i bullerstörningsstudier.    

Respondenterna i den aktuella enkätundersökningen uppgav att de upplever att flygtrafikbuller i 

eller i närheten av bostaden medför att de minst varje vecka vissa delar av året har svårigheter 

att höra radio eller TV, kunna vila eller koppla av, ha fönster öppet på dagtid och sova med 

öppet fönster. Även Miljöhälsorapporten (2017) har funnit liknande svårigheter. Cirka 4,6 

procent av befolkningen i Östergötland angav att buller stör dem minst en gång i veckan under 

sömn med öppet fönster, därnäst möjligheten att kunna ha fönster öppet dagtid, vila eller koppla 

av och möjligheten att kunna höra radio eller TV. Det som även konstaterades i den aktuella 

enkätundersökningen var att något färre upplever att de får försämrad sömnkvalitet, har svårare 

att somna eller blir väckta under sömn. Den bilden bekräftas även av Miljöhälsorapporten 

(2017). I rapporten av Nilsson et al., (2013) framkommer dock att aktiviteter som främst rör 

talkommunikation (samtal, mobilsamtal, radiolyssnande) än störning av koncentration och vila 

var påverkade av flygtrafikbuller.  

De svarande boende kring Linköping City Airport utmärkte sig vad gäller attityder till 

flygtrafikbuller. En relativ stor andel angav att de var positivt inställda till sin egen närliggande 

flygplats. Maris et al., (2007) och Schreckenberg et al. (2010) menar att attityden mot en 

ljudkälla har tidigare visat sig vara viktigt för upplevelsen och irritationsgrader och att ljudet 

från ljudkällan sänks oftast när ljudet kan styras och justeras. Clark et al. (2014) menar att 

inställningen till samhällsbuller avgör vilken attityd man har gentemot flygtrafikbuller. Tidigare 

forskning har studerat självrapporterad bullerstörning och attityd till bullerkällan. Detta är 

intressant eftersom individer som svarar på enkäter om hur de upplever bullerstörning i 

allmänhet är negativa till flygtrafikbuller och att deras svar mer är uttryck för detta än faktiskt 

upplevd bullerstörning. En enkätundersökning av Nilsson et al., (2013) antyder dock motsatsen. 

De mätte såväl attityd till den egna flygplatsen som attityd till flygtrafik i allmänhet. I deras 

studie visas att en relativ stor andel angav att de hade en negativ attityd till sin egen närliggande 

flygplats (Bromma flygplats) och negativ attityd till flygtrafik i allmänhet. En relativ stor andel 

av de boende kring Brommas flygplats angav att samhället bör verka för minskad flygtrafik. 
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Andelen flygbullerstörda var markant högre bland personer med en negativ attityd till flygtrafik 

jämfört med personer med en mer positiv attityd.  

Det finns idag kunskapsluckor när det kommer till samband mellan att vara hemma dagtid på 

vardagar och avståndet från flygplatsen till bostaden i relation till svårigheter att höra radio eller 

TV, föra ett telefonsamtal, för ett vanligt samtal, vila eller koppla av, somna, blir väckt under 

sömn, försämrad sömnkvalitet, ha fönster öppet på dagtid, sova med öppet fönster och att vistas 

på balkong eller uteplats. Resultatet visar att det finns ett signifikant samband mellan att vara 

hemma dagtid på vardagar och avståndet från flygplatsen till bostaden i relation till 

svårigheterna. De som rapporterar att de är hemma dagtid på vardagar eller bor närmre 

flygplatsen meddelar också ett större besvär för flygtrafikbullers inverkan på svårigheterna. En 

möjlig förklaring kan vara att de som befinner sig hemma dagtid på vardagar är mer benägna att 

utsättas och uppmärksamma dessa svårigheter i högre grad jämfört med någon som inte befinner 

sig hemma dagtid på vardagar. En orsak till att de som bor närmre flygplatsen upplever 

svårigheter i högre grad jämfört med de som bor på längre avstånd från flygplatsen är enligt 

Dillon (2012) att ljudnivån och ljudstyrkan upplevs som starkare ju närmre ljudkällan man 

befinner sig. Ju starkare flygtrafikbullret är desto mer irritation upplevs bland boende 

(Kaltenbach, Maschke & Klinke, 2008). 

SKILJER SIG UPPLEVELSERNA FÖR FLYGTRAFIKBULLER ÅT MED 

AVSEENDE PÅ KÖN ELLER ÅLDER?  

Resultatet i denna studie pekar på att det inte finns ett samband mellan upplevelsen av 

flygtrafikbuller inomhus och ålder. Detta motsäger resultatet från Clark et al. (2014) som visar 

att det finns ett samband som visar att äldre individer är mer bullertåliga och upplever det inte 

som störande jämfört med yngre individer. I den aktuella studien förekommer dock en trend mot 

statistisk signifikant skillnad mellan upplevelsen av flygtrafikbuller och kön. Resultatet tyder på 

att det är större andel kvinnor som störs av flygtrafikbuller jämfört med män. Det är några fler 

kvinnor i den yngsta åldersgruppen som upplever att de störts eller besvärats från måttligt till 

väldigt mycket av trafikbuller inomhus och i eller i närheten av bostaden jämfört med män. 

Tidigare studier visar att andelen kvinnor upplever sig vara mer störda av flygtrafikbuller 

jämfört med män bland de som är exponerade kring flygplatser. Den uppfattningen bekräftas av 

det resultat Bluhm (2011) fick i sin studie där andelen mycket störda bland de exponerade kring 
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Arlandas flygplats upplevde besvär dagtid var något högre bland kvinnor än män. Även 

Miljöhälsorapporten (2017) har funnit liknande resultat. Kvinnor störs i högre utsträckning av 

trafikbuller än män vid jämförelse mellan Östergötlands län, Jönköpings län, Kalmar län och 

Gotlands län. Mest påtagligt är det i Gotlands län där det skiljer mest mellan hur kvinnor och 

män uppfattar trafikbuller. Vid jämförelse mellan kommunerna, Linköping, Motala och 

Norrköping, i Östergötland förekommer även en trend då större andel kvinnor störs av 

trafikbuller jämfört med män. En möjlig orsak är enligt Röösli et al., (2014) och Clark et al. 

(2014) att kvinnor och äldre åldersgrupper är mer ljudkänsliga jämfört med män och yngre 

åldersgrupper.  

Det fanns ett statistiskt signifikant skillnad mellan könen vad gäller attityder till flygtrafikbuller. 

De manliga respondenterna hade en mer negativ inställning till flygtrafikbuller jämfört med de 

kvinnliga respondenterna. Det finns idag kunskapsluckor när det kommer till om det finns 

skillnad mellan könen vad gäller attityder till flygtrafikbuller.  

Det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan olika åldersgrupper, om man brukar befinna 

sig hemma dagtid under vardagar och avståndet mellan bostad och flygplats i upplevelse av 

flygtrafikbuller och svårigheter att: höra radio eller TV, föra ett telefonsamtal, för ett vanligt 

samtal och vila eller koppla av. Det finns idag kunskapsluckor när det kommer till om det finns 

skillnad mellan ovanstående variabler.  

VILKA HÄLSOEFFEKTER SJÄLVRAPPORTERAR BOENDE AV FLYGBULLER-

EXPONERING OCH HUR YTTRAR SIG DETTA? 

Folkhälsomyndigheten genomför en Nationell folkhälsoenkät, Hälsa på lika villkor, som handlar 

om befolkningens hälsa hos personer som är mellan 16-84 år. Enkätens syfte är att ta reda på hur 

befolkningen i Sverige mår och lever. Resultaten från 2018 års nationella folkhälsoenkät visar 

att de allra flesta i Sverige upplever att de har en god hälsa – mer än 70 procent av Sveriges 

befolkning upplever att de har ett gott allmänt hälsotillstånd. Den positiva hälsoutvecklingen har 

dock avstannat sedan föregående års undersökning (Folkhälsomyndigheten, 2018). Den aktuella 

studien visar att det möjligtvis kan finnas ett samband mellan hälsa och flygtrafikbuller. Flera 

studier (Miyakita et al,1998; Schreckenberg et al. 2010; Wright et al, 2018) visade samma sak, 

att det finns ett samband mellan hälsa och flygtrafikbuller. De individer som oftast utsätts för 

flygtrafikbuller är mer benägna att ha ett sämre hälsotillstånd. Tidigare studier fann att det fanns 
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ett samband mellan flygbullersexponering, boende bosatta nära Heathrow Airport och inträde på 

psykiatriska sjukhus (Kryter, 1990).  

I Folkhälsomyndighetens folkdata från 2015 – 2018 framkommer i den Nationella 

folkhälsoenkäten att sömnbesvär är förekommande bland befolkningen i Östergötland. 36 

procent av 1631 personer självrapporterade sömnbesvär och 7 procent rapporterade svåra 

sömnbesvär (Folkhälsomyndigheten, u.å.). Det aktuella resultatet pekar på att det möjligtvis kan 

finnas ett samband mellan sömnproblem eller försämrad sömnkvalitet och flygtrafikbuller. De 

som rapporterade sömnproblem och försämrad sömnkvalitet meddelade också ett större besvär 

för flygtrafikbuller. Detta överensstämmer med flera studier (Basner et al., 2006; Bluhm, 2011; 

Chepesiuk, 2005; Kaltenbach et al., 2008; Van den Berg et al, 2014;). Sömnproblem är enligt 

WHO den mest negativa effekten av miljöbullersexponering eftersom sömn är nödvändig för vår 

hälsa och vårt fungerande (Basner et al., 2014; WHO, 2011). I denna studie självrapporterade 

respondenterna sömnstörningar och sömnkvalitet och enligt Clark och Stansfeld (2011) är de 

flesta studier som baseras på sömn och flygtrafikbuller självrapporterade och därav mer sårbar 

för bias eftersom det sannolikt är påverkad av andra faktorer. Resultatet visar att det finns ett 

statistiskt signifikant samband mellan användandet av öronproppar eller något annat 

hörselskydd för att kunna sova bättre och flygtrafikbuller. Den bilden bekräftas av 

Miljöhälsorapportern (2017) som konstaterar att i de fyra länen, Östergötland, Jönköping, 

Kalmar och Gotland, är det förekommande att använda öronproppar minst en gång i veckan för 

att kunna sova bättre, och det är avsevärt vanligare bland kvinnor. I de tre östgötakommunerna, 

Linköping, Motala och Norrköping, är det även förekommande att använda öronproppar minst 

en gång i veckan under sömn för att kunna sova. Det är nästan dubbelt så stor andel kvinnor än 

män i de tre östgötakommunerna som använder öronproppar för att kunna sova. 

Irritation är det mest framträdande i en befolkning som utsätts för buller som exempelvis nära 

flygplatser. Begreppet irritation används för att beskriva negativa reaktioner på buller som till 

exempel missnöje och störningar (Guski, 1999). Ytterligare nämns att irritation kan åtföljas av 

stressrelaterade symtom. I Folkhälsomyndighetens folkdata från 2015 – 2018 framkommer i den 

Nationella folkhälsoenkäten att stress är förekommande bland befolkningen i Östergötland. 13 

procent av 1636 personer självrapporterade stress och 3 procent rapporterade mycket stress 

(Folkhälsomyndigheten, u.å.). I denna studie visade resultatet att det finns ett samband mellan 
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hälsoeffekterna irritation och stress samt flygtrafikbuller. De som rapporterar irritation eller 

stress meddelar också ett större besvär för flygtrafikbuller. Detta överensstämmer med resultatet 

från flera studier (Black, 2007; Nilsson et al., 2013; Nordin et al. 2013) som även visar att det 

finns ett samband mellan flygtrafikbuller (främst för de högexponerade grupper av boende) och 

stressymptom. Forskarna nämner dock att resultatet måste tolkas med viss försiktighet vad gäller 

orsak och verkan eftersom det är en tvärsnittsdesign med ohälsoutfall endast mätt genom 

självrapportering.  

I Folkhälsomyndighetens folkdata från 2015 – 2018 framkommer i den Nationella 

folkhälsoenkäten att nedsatt hörsel är förekommande bland befolkningen i Östergötland. 10 

procent av 1624 personer självrapporterade kraftigt nedsatt hörsel (Folkhälsomyndigheten, u.å.). 

I studien framkommer att det inte finns ett signifikant samband mellan hörselnedsättning och 

flygtrafikbuller. Detta motsäger resultatet från Chen et al. (1997) som menar att det finns ett 

samband mellan skador på hörselsnäckan (cochlean), avståndet från flygplats till bostad och 

flygtrafikbuller. Boende som var bosatta nära flygplatsen uppvisade i högre grad 

hörselnedsättning jämfört med de som var bosatta längre bort från flygplatsen. Dessutom 

upptäckte forskarna att elever som hade sin skola nära flygplatsen hade sämre hörsel jämfört 

med de elever som gick i skolan längre bort från flygplatsen (Pillay, Archary & Panday, 2011). 

Hörselnedsättning och tinnitus går oftast hand i hand, det vill säga att hörselnedsättning utlöser 

ofta tinnitus. I Folkhälsomyndighetens folkdata från 2015 – 2018 framkommer i den Nationella 

folkhälsoenkäten att tinnitus är förekommande bland befolkningen i Östergötland. 24 procent av 

1621 personer självrapporterade tinnitus och 3 procent rapporterade svåra besvär av tinnitus 

(Folkhälsomyndigheten, u.å.). Studiens resultat visar att det finns ett statistiskt signifikant 

samband mellan att det ringer, piper, tjuter eller susar i öronen och flygtrafikbuller. Det 

förekommer inte studier som specifikt undersöker samband mellan tinnitus och flygtrafikbuller. 

Dock har få studier påträffats där forskare undersöker tinnitus hos flygplatsarbetare eller piloter 

som utsätts för stark flygtrafikbuller dagligen som möjligtvis kan göra underlag för om det finns 

ett samband mellan tinnitus och flygtrafikbuller. Hong (1998) och Lindgren et al. (2009) visar i 

sina studier att tinnitus är vanligt förekommande hos flygplatsarbetare och piloter. Mer forskning 

bör genomföras inom detta område.    
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Buller kan orsaka mental utmattning och kan bidra till en direkt ökad tröttnad (Landström, 

2010). I Folkhälsomyndighetens folkdata från 2015 – 2018 framkommer i den Nationella 

folkhälsoenkäten att trötthet är förekommande bland befolkningen i Östergötland. 51 procent av 

1634 personer självrapporterade trötthet och 8 procent rapporterade svår trötthet 

(Folkhälsomyndigheten, u.å.). I den aktuella studien framkommer att det möjligtvis kan finnas 

ett samband mellan trötthet och flygtrafikbuller. Detta överensstämmer med undersökningen 

utförd av Sjödin et al. (2012) som fann att subjektiva känslor som irritation och utmattning 

kunde associeras till bullerexponering. Detta orsakade i sin tur en risk för höga stressnivåer och 

trötthet.  

I Folkhälsomyndighetens folkdata från 2015 – 2018 framkommer i den Nationella 

folkhälsoenkäten att högt blodtryck är förekommande bland befolkningen i Östergötland. 21 

procent av 1621 personer självrapporterade högt blodtryck, 7 procent rapporterade besvär av 

högt blodtryck och 3 procent rapporterade svåra besvär av högt blodtryck 

(Folkhälsomyndigheten, u.å.). Studien visar att de boende som upplevde att flygtrafikbuller är 

störande uppvisade inte att de hade högre blodtryck än den grupp boende som inte stördes av 

flygtrafikbuller. Detta motsägs av flera studier (Basner et al., 2014; Jarup et al., 2008; Eriksson 

et al. 2007; Jarup et al, 2008; Selander, 2009; Haralabidis et al, 2008; Huss et al., 2010; Kenichi 

& Iwao, 2017). Dessa studier pekar mot ett samband mellan långvarig flygbullerexponering och 

förhöjd risk för hjärt-kärlrelaterade besvär, främst högt blodtryck.  

VIDARE FORSKNING 

Då studien enbart riktade sig till boende i Tannefors kan ett förslag på fortsatt forskning vara att 

undersöka om upplevelser och hälsoeffekter skiljer sig, vid jämförelse med övrig befolkning i 

Linköping. Ytterligare ett förslag på fortsatt forskning skulle kunna vara att undersöka om 

upplevelser och hälsoeffekter skiljer sig åt med avseende på bland annat utbildningsnivå,  

socioekonomisk status och socialt utsatta områden som exempelvis Skäggetorp och Ryd.  

För att kunna förbättra pålitligheten i enkäten bör fler flygplatser inkluderas i undersökningen 

med ett större urval. Enkäten bör bestå av validerade frågor som kan knytas och preciseras till 

flygtrafikbuller. Utifrån ett större urval skulle man med större säkerhet kunna undersöka 

flygtrafikbullrets effekt på boende. För en mer djupare och detaljerad förståelse av boendes 
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upplevelser gentemot flygtrafikbuller är det även önskvärt att en kvalitativ studie genomförs 

inom detta område.  

SLUTSATSER 

Slutsatser som kan dras utifrån studien är att boende som är bosatta i Tannefors visade överlag 

positiva upplevelser till flygtrafiken och var positivt inställda gentemot flygplatsen. De boende 

som upplevde störningar minst varje vecka vissa delar av året upplevde att flygtrafikbuller 

medför svårigheter att kunna utföra olika aktiviteter. Boende som befann sig hemma dagtid på 

vardagar respektive var bosatta nära flygplatsen upplevde att flygtrafikbuller medför svårigheter 

att utföra olika aktiviteter. Upplevelsen av flygtrafikbuller inomhus skiljer sig inte åt med 

avseende på ålder, men det fanns en tendens med avseende på kön, där kvinnor i den yngsta 

åldersgruppen upplevde flygtrafikbuller som mer störande eller besvärande. Män hade en mer 

negativ inställning till flygplatsen jämfört med kvinnor. Boende som rapporterade ett större 

besvär för flygtrafikbuller meddelade även sämre hälsoeffekter.  
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BILAGA 1. 

Tabell 1. Sammanställning av antalet gator samt fördelningen i antalet boende mellan olika gator. 

Gatora Totalt 

(n)b 

Totalt utifrån inklusions- 

och exklusionskriterier 

(n)c 

Totalt efter 

urvalsprocessen (n)d 

Antal 

Män (n)e 

Antal 

kvinnor (n)f 

Vimarkag. 80 41 20 10 10 

Virvag. 2 2 1 1 0 

Råbergag. 95 37 20 10 10 

Uggleg. 105 55 30 15 15 

Månestadsg. 0 0 0 0 0 

Bökestadsg. 0 0 0 0 0 

Rogestadsg. 1 1 1 0 1 

Råtorpsg. 5 2 2 1 1 

Stapelg. 8 3 2 1 1 

Kungbergsg. 89 35 20 10 10 

Lindeng. 263 106 40 20 20 

Korng. 0 0 0 0 0 

Gamla 

Tanneforsv. 

395 253 62 31 31 

Havreg. 50 42 30 15 15 

Ladug. 60 30 20 10 10 

Slåtterg. 34 24 20 10 10 

Hästskog. 151 102 40 20 20 

Skördeg. 91 46 30 15 15 

Stallg. 79 53 36 18 18 

Axgränd 62 41 24 12 12 

Humleg. 82 58 30 15 15 

Nya 

Tanneforsv. 

932 599 106 53 53 

Brandmannag. 0 0 0 0 0 

Klöverg. 0 0 0 0 0 

Järnvägsg. 123 83 40 20 20 

Drottningstorget 14 11 4 2 2 

Plogg. 19 11 10 5 5 

Arbetareg. 227 172 60 30 30 

Lieg. 32 16 14 7 7 

Loftg. 21 13 12 6 6 

Åkersbergsg. 74 32 20 10 10 

Svang. 40 15 14 7 7 

Ringg. 79 37 22 11 11 

Strömg. 18 7 6 3 3 

Tegelbruksg. 136 78 30 15 15 

Pumpg. 24 6 6 3 3 

Sandgårdsg. 83 38 20 10 10 

Curmansg. 83 17 10 5 5 

Färgareg. 36 12 12 6 6 

Augustbergsg. 114 45 26 13 13 

Garvareg. 144 76 40 20 20 

Lillg. 0 0 0 0 0 
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Tabell 1. Fortsättning.  

Gatora Totalt 

(n)b 

Totalt utifrån inklusions- 

och exklusionskriterier  

(n)c 

Totalt efter 

urvalsprocessen (n)d 

 

Antal 

män (n)e 

 

Antal 

kvinnor (n)f 

 

Lindesbergsg 84 43 30 15 15 

Rågg. 0 0 0 0 0 

Sågareg. 4 3 2 1 1 

Stationsg. 338 146 40 20 20 

Vattenverksv. 29 23 12 6 6 

Bröderna 

Ugglasg. 

0 0 0 0 0 

Åkerbog. 0 0 0 0 0 

ASJ-v. 0 0 0 0 0 

Gelbgjutareg. 19 11 10 5 5 

Källådersg. 33 12 12 6 6 

Hög. 25 20 14 7 7 

Verkstadsg. 8 7 2 1 1 

Totalt (n): 54 4391 2464 1000 500 500 
aTotala antalet gator i Tannefors år 2018.  
bTotala antalet boende som var folkbokförda i Tannefors år 2018. 
cTotala antalet boende som inkluderades utifrån inklusions- och exklusionskriterierna.  
dTotala antalet boende som inkluderades i enkätundersökningen. 
eTotalt inkluderades 500 män i enkätundersökningen. 
fTotalt inkluderades 500 kvinnor i enkätundersökningen.  
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BILAGA 2. Följebrev  

Flygtrafikbuller i hemmiljö 

Du har blivit utvald att delta i en enkätstudie om hur boende som är bosatta i Tannefors upplever samt påverkas av 

flygtrafikbuller. Enkäten består av 49 frågor som berör störningsgrad, sömnproblem samt hur du upplever att vistas på din 

uteplats, men också några allmänna frågor om dig och din boendemiljö. 

Enkätundersökningen utförs som ett examensarbete i masterutbildningen inom folkhälsovetenskapsprogrammet. 

Alla svar är viktiga 

Du är en av ca 1000 personer runt Linköpings flygplats som har valts ut. Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att 

avbryta din medverkan när du önskar, men ditt svar är mycket viktigt och bidrar till att undersökningens resultat blir 

tillförlitligt. Ditt svar kan inte ersättas med någon annans och är personligt. Vi ber dig att besvara samtliga frågor i 

enkäten. 

Enkäten 

Eftersom vi värnar om miljön så uppmanar vi i vårt första utskick till att besvara enkäten online. Det gör man via länken 

nedan som skrivs in i adressfältet på din webbläsare. Enkäten kan besvaras via dator, surfplatta och även mobil. De som ej 

besvarat enkäten online kommer att få en pappersenkät utskickad efter ett par veckor.  

Länk till enkäten: https://survey.liu.se/Survey/6255 

«Förnamn» «Efternamn», här är ditt löpnummer: «Löpnummer». Enkäten är försett med ett löpnummer för att bevara 

din anonymitet och du kan, i efterhand, om du anger denna siffra välja att avbryta ditt deltagande trots att din enkät redan 

är inlämnad.  

Dina svar är skyddade 

Dina uppgifter skyddas enligt 24 kap. 8§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt personuppgiftslagen 

(1998:204). Det innebär att alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt och att de insamlade uppgifterna endast 

redovisas i tabeller där ingen enskild persons svar kan utläsas. 

Resultat 

Resultaten från undersökningen kan komma att redovisas i vetenskapliga publikationer samt i en allmänt tillgänglig 

rapport. 

Svarstid 

Vi ber dig svara så fort som möjligt, vi vill ha enkäten senast 4 maj – 2018.  

Tack för din medverkan!  

Med vänliga hälsningar 

Bengt Ståhlbom                        Ximing Yuan                           Sara Lindeler 

Verksamhetschef                      Docent, ST-läkare                    Audionom 

Arbets- och miljömedicin        Arbets- och miljömedicin         Student masterprogrammet i            

Linköping universitet               Linköpings universitet             folkhälsovetenskap  

                                                                                                   Linköping universitet 

Kontakta oss gärna                                                                                       

Undersökningens syfte eller hjälp med frågorna: 

Bengt Ståhlbom 

Telefon: 010-103 14 45 E-post: Bengt.Stahlbom@regionostergotland.se 

Vid tekniska frågor om online-enkäten eller om du ej vill delta och slippa påminnelser (tänk på att uppge ditt löpnummer):  

Sara Lindeler 

Telefon: 0728759225 E-post: saralindeler@hotmail.com  

https://survey.liu.se/Survey/6255
mailto:Bengt.Stahlbom@regionostergotland.se
mailto:saralindeler@hotmail.com
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BILAGA 3. Enkät. 
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BILAGA 4. Bortfallsanalys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1 missing; besvarade inte frågan om kön.      Chi2test: p=0,002, finns ett statistiskt signifikant samband mellan ålder och svar. 

 Chi2test: p=0.09, finns ingen statistiskt signifikant samband  

mellan kön och svar.                                                     

Kön Svar 

(n=291*) 

Ej svar 

(n=708) 

Man 158 342 

Kvinna 133 366 

Ålder Svar 

(n=292) 

Ej svar 

(n=708) 

18–39 år 85 314 

40–59 år 89 166 

60–84 år 118 228 

Målbefolkning 

n=3775 

Urval 

n=1000; 

n=500 män 

n=500 kvinnor 

Exklusion 

n=708 

- Avböjer att 

delta 
Inklusion 

292 
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BILAGA 5.  

Tabell 4. Upplevd störning i relation till flygtrafikbuller.   

 
Radio/TV Telefon-

samtal 

Vanligt 

samtal 

Vila/ 

avkoppling 

Somna Väckt Sömn-

kvalitet 

Fönster 

öppen 

dagtid 

Sova öppet 

fönster 

Vistas  

balkong/ 

uteplats 

Dagligen 4 (1,4%) 2 (0,7%) 3 (1,0%) 6 (2,1%) 1 (0,3%) 3 (1,0%) 4 (1,4%) 8 (2,7%) 10 (3,4%) 6 (2,1%) 

Ja, varje vecka året 

runt 

10 (3,4%) 11 (3,8%) 7 (2,4 %) 9 (3,1%) 6 (2,1%) 10 (3,4%) 6 (2,1%) 7 (2,4%) 7 (2,4%) 6 (2,1%) 

Ja, varje vecka vissa 

delar av året 

8 (2,7%) 7 (2,4%) 9 (3,1%) 8 (2,7%) 5 (1,7%) 7 (2,4%) 7 (2,4%) 10 (3,4%) 14 (4,8%) 6 (2,1%) 

Ja, men mer sällan 66 (22,6%) 66 (22,6%) 57 (19,5%) 62 (21,2%) 23 (7,9%) 39 (13,4%) 20 (6,8%) 43 (14,7) 40 (13,7%) 42 (14,4%) 

Nej, aldrig 204(69,9%) 206(70,5%) 216 (74%) 207 (70,9%) 257 (88%) 233(79,8%) 255 (87,3%) 224(76,7%) 221 (75,7%) 232 (79,5%) 

Total (n) 292(100,0%) 292(100,0%) 292(100,0%) 292(100,0%) 292(100,0%) 292(100,0%) 292(100,0%) 292(100,0%) 292(100,0%) 292(100,0%) 
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BILAGA 6.  

Tabell 5. Hemma dagtid på vardagar i relation till störningar.  

  
Radio/TV Telefon-

samtal 

Vanligt 

samtal 

Vila/ 

avkoppling 

Somna Väckt Sömn-

kvalitet 

Fönster 

öppet dagtid 

Sova  

öppet fönster 

Vistas  

balkong/ 

uteplats  
Dagligen 2 (2,1%) 2 (2,1%) 2 (2,1%) 4 (4,1%) 1 (1,0%) 2 (2,1%) 2 (2,1%) 4 (4,1%) 3 (3,1%) 4 (4,1%) 

 
Ja, varje vecka 

året runt 

5 (5,2%) 6 (6,2%) 4 (4,1%) 4 (4,1%) 3 (3,1%) 5 (5,2%) 4 (4,1%) 3 (3,1%) 4 (4,1%) 3 (3,1%) 

Hemma  

vardagar 

Ja, varje vecka 

vissa delar av året 

2 (2,1%) 0 (0,0%) 2 (2,1%) 3 (3,1%) 2 (2,1%) 1 (1,0%) 1 (1,0%) 4 (4,1%) 6 (6,2%) 3 (3,1%) 

oftast/ 

nästan  

alltid  

Ja, men mer sällan 27 (27,8%) 31 (32%) 28 (28,9%) 20 (20,6%) 6 (6,2%) 10 (10,3%) 6 (6,2%) 19 (19,6%) 13 (13,4%) 16 (16,5%) 

 
Nej, aldrig 61 (62,9%) 58 (59,8%) 61 (62,9%) 66 (68,0%) 85 (87,6%) 79 (81,4%) 84 (86,6%) 67 (69,1%) 71 (73,2%) 71 (73,2%) 

 
Totalt 97 (100,0%) 97 (100,0%) 97 (100,0%) 97 (100,0%) 97 (100,0%) 97 (100,0%) 97 (100,0%) 97 (100,0%) 97 (100,0%) 97 (100,0%) 

            
 

Dagligen 2 (1,0%) 0 (0,0%) 1 (0,5%) 2 (1,0%) 0 (0,0%) 1 (0,5%) 2 (1,0%) 4 (2,1%) 7 (3,6%) 2 (1,0%) 

 
Ja, varje vecka 

året runt 

5 (2,6%) 5 (2,6%) 3 (1,5%) 5 (2,6%) 3 (1,5%) 5 (2,6%) 2 (1,0%) 4 (2,1%) 3 (1,5%) 3 (1,5%) 

Hemma  

vardagar 

Ja, varje vecka 

vissa delar av året 

6 (3,1%) 7 (3,6%) 7 (3,6%) 5 (2,6%) 3 (1,5%) 6 (3,1%) 6 (3,1%) 6 (3,1%) 8 (4,1%) 3 (1,5%) 

Ibland 

/sällan 

/aldrig 

Ja, men mer sällan 39 (20,0%) 35 (17,9%) 29 (14,9%) 42 (21,5%) 17 (8,7%) 29 (14,9%) 14 (7,2%) 24 (12,3%) 27 (13,8%) 26 (13,3%) 

 
Nej, aldrig 143 (73,3%) 148 (75,9%) 155 (79,5%) 141 (72,3%) 172 (88,2%) 154 (79,0%) 171 (87,7%) 157 (80,5%) 150 (76,9%) 161 (82,6%) 

 
Totalt 195 (100,0%) 195 (100,0%) 195 (100,0%) 195 (100,0%) 195 (100,0%) 195 (100,0%) 195 (100,0%) 195 (100,0%) 195 (100,0%) 195 (100,0%) 
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BILAGA 7. 

Tabell 6. Avstånd från flygplats till bostad i relation till störningar.  
  

Radio/TV Telefon-

samtal 

Vanligt 

samtal 

Vila/ 

avkoppling 

Somna Väckt Sömn-

kvalitet 

Fönster 

öppet 

dagtid 

Sova öppet 

fönster 

Vistas  

balkong/ 

uteplats 

Mindre än 200 

m 

Dagligen 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (25,0%) 0 (0,0%) 1 25,0%) 1 25,0%) 1 (25,0%) 2 (50,0%) 1 (25,0%) 

 
Ja, varje vecka året 

runt 

1 (25,0%) 1 (25,0%) 1 (25,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

 
Ja, varje vecka 

vissa delar av året 

1 (25,0%) 1 (25,0%) 1 (25,0%) 0 (0,0%) 1 (25,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

 
Ja, men mer sällan 1 (25,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (25,0%) 0 (0,0%) 1 (25,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

 
Nej, aldrig 1 (25,0%) 2 (50,0%) 2 (50,0%) 2 (50,0%) 3 (75,0%) 2 (50,0%) 3 (75,0%) 3 (75,0%) 2 (50,0%) 3 (75,0%) 

  Totalt 4 (100%) 4 (100%) 4 (100%) 4 (100%) 4 (100%) 4 (100%) 4 (100%) 4 (100%) 4 (100%) 4 (100%) 

200–500 m från  

mitt hem 

Dagligen 3 (5,3%) 2 (3,5%) 2 (3,5%) 5 (8,8%) 1 (1,8%) 2 (3,5%) 3 (5,3%) 4 (7,0%) 5 (8,8%) 3 (5,3%) 

 
Ja, varje vecka året 

runt 

5 (8,8%) 6 (10,5%) 3 (5,3%) 3 (5,3%) 5 (8,8%) 5 (8,8%) 3 (5,3%) 2 (3,5%) 3 (5,3%) 4 (7,0%) 

 
Ja, varje vecka  

vissa delar av året 

0 (0,0%) 2 (3,5%) 2 (3,5%) 2 (3,5%) 2 (3,5%) 3 (5,3%) 4 (7,0%) 4 (7,0%) 4 (7,0%) 2 (3,5%) 

 
Ja, men mer sällan 28 (49,1) 21 (36,8%) 20 (35,1%) 15 (26,3%) 5 (8,8%) 5 (8,8%) 4 (7,0%) 10 (17,5%) 9 (15,8%) 13(22,8%) 

 
Nej, aldrig 21 (36,8%) 26 (45,6%) 30 (52,6%) 32 (56,1%) 44 (77,2%) 42 (73,7%) 43 (75,4%) 37 (64,9%) 36 (63,2%) 35 (61,4%) 

 
Totalt 57 (100,0%) 57 (100,0%) 57(100,0%) 57 (100,0%) 57 (100,0%) 57(100,0%) 57(100,0%) 57(100,0%) 57(100,0%) 57 (100,0%) 

Mer än 500 m  Dagligen 1 (0,4%) 0 (0,0%) 1 (0,4%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 3 (1,3%) 3 (1,3%) 2 (0,9%) 

 
Ja, varje vecka året 

runt 

4 (1,7%) 4 (1,7%) 3 (1,3%) 6 (2,6%) 1 (0,4%) 5 (2,2%) 3 (1,3%) 5 (2,2%) 4 (1,7%) 2 (0,9%) 

 
Ja, varje vecka 

vissa delar av året 

7 (3,0%) 4 (1,7%) 6 (2,6%) 6 (2,6%) 2 (0,9%) 4 (1,7%) 3 (1,3%) 6 (2,6%) 10 (4,3%) 4 (1,7%) 

 
Ja, men mer sällan 37 (16,0%) 45 (19,5%) 37 (16,0%) 46 (19,9%) 18 (7,8%) 33 (14,3%) 16 (6,9%) 33 (14,3%) 31 (13,4%) 29 (12,6%) 

 
Nej, aldrig 182 (78,8%) 178 (77,1%) 184 (79,7%) 173 (74,9%) 210 (90,9%) 189 (81,8) 209(90,5%) 184(79,7%) 183 (79,2) 194 (84,0%) 

 
Totalt 231 100,0%) 231 100,0%) 231 (100,0%) 231 (100,0%) 231 (100,0%) 231 (100,0%) 231(100,0%) 231(100,0%) 231 (100,0%) 231 (100,0%) 
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BILAGA 8. 

Tabell 8. Kön, åldersgrupper, hemma dagtid på vardagar och avståndet från flygplats till bostad i relation till störningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

a1 missing; OR:oddskvot; CI: konfidensintervall. 
bOR är justerad för kön, ålder, hemma dagtid och avståndet mellan bostad och flygplats 

 

 

 

 

 
Svårt att höra radio/TV 

 
Svårt att föra ett 

telefonsamtal 

 
Svårt att föra ett 

vanligt samtal 

 
Svårt att vila eller 

koppla av  

 

 
n ORb 95% CI P-värde 

 
ORb 95% CI P-värde 

 
ORb 95% CI P-värde 

 
ORb 95% CI P-värde 

Köna 
                

Man 158 1,17 0,47-2,90 0,73 
 

1,3 0,49-3,42 0,6  1,51 0,55-4,14 0,42  0,81 0,34-1,97 0,64 

Kvinna 133 1 
   

1 
  

 1 
  

 1 
  

Ålder (år)  
 

              

18-39 85 3,84 1,12-13,20 0,03 
 

5,34 1,47-19,38 0,01  5,02 1,36-18-57 0,02  3,57 1,06-12,10 0,04 

40-59 89 3,04 0,79-11,75 0,11 
 

2,53 0,57-11,31 0,23  2,61 0,58-11,82 0,21  4,22 1,13-15,71 0,03 

60-84 117 1 
   

1 
  

 1 
  

 1 
  

Hemma dagtid   
 

             

Ja, nästan alltid 34 5,65 1,18-27,09 0,03 
 

9,78 1,73-55,40 0,01  14,74 2,17-99,94 0,01  10,85 2,21-53,35 0,003 

Ja, oftast 62 3,41 0,84-14,00 0,08 
 

4,79 0,98-24,67 0,06  7,25 1,17-45,07 0,03  5,69 1,36-23,82 0,02 

Ja, ibland 88 2,13 2,13-0,67 0,2 
 

4,24 1,10-16,37 0,04  6,47 1,35-31,14 0,02  2,72 0,79-9,41 0,12 

Nej, sällan/aldrig 107 1 
   

1 
  

 1 
  

 1 
  

Avståndet mellan  

bostad och flygplats 

              

Mindre än 200 m 4 16,14 1,98-131,71 0,009 
 

20,68 2,40-178,45 0,006  17,76 2,14-147,71 0,008  5,55 0,51-60,89 0,16 

200-500 m från  

mitt hem 

56 3,18 1,22-8,29 0,02 
 

6,81 2,48-18,70 <0,001  3,36 1,20-9,42 0,02  4,15 1,68-10,29 0,002 

Mer än 500 m 231 1 
   

1 
  

 1    1 
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BILAGA 9. 

Tabell 9. Kön, åldersgrupper, hemma dagtid på vardagar och avståndet från flygplats till bostad i relation till störningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a1 missing; 

OR:oddskvot; CI: konfidensintervall. 
bOR är justerad för kön, ålder, hemma dagtid och avståndet mellan bostad och flygplats 

 

 
Svårt att somna 

  
Blir väckt 

 
 Försämrad sömnkvalitet 

 

 
n ORb 95% CI P-värde ORb 95% CI P-värde  ORb 95% CI P-värde 

Köna 
       

 
   

Man 158 1,53 0,43-5,46 0,51 0,76 0,30-1,93 0,56  1,17 0,42-3,25 0,77 

Kvinna 133 1 
  

1 
  

 1 
  

Ålder (år)  
 

         

18-39 85 3,1 0,61-15,68 0,17 1,17 0,32-4,32 0,81  1,36 0,35-5,25 0,66 

40-59 89 3,54 0,59-21,31 0,17 1,86 0,50-6,85 0,35  1,4 0,33-5,87 0,65 

60-84 117 1 
  

1 
  

 1 
  

Hemma dagtid  
  

        

Ja, nästan alltid 34 30,06 2,60-347,71 0,01 6,42 1,12-36,91 3  8,53 1,25-58,36 0,03 

Ja, oftast 62 6,66 0,54-82,62 0,14 3,05 0,58-16,16 0,19  3,21 0,46-22,34 0,24 

Ja, ibland 88 6,64 0,76-58,14 0,09 4,1 1,07-15,74 0,04  5,33 1,10-25,80 0,04 

Nej, sällan/aldrig 107 1 
  

1 
  

 1 
  

Avståndet mellan  

bostad och flygplats 

         

Mindre än 200 m 4 24,86 1,82-339,24 0,02 9,45 0,83-107,48 0,07  12,29 1,05-144,20 0,05 

200-500 m från mitt hem 56 12,83 3,26-50,54 <0,001 5,38 2,06-14,06 0,001  8,14 2,81-23,60 <0,001 

Mer än 500 m 231 1 
  

1 
  

 1 
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BILAGA 10. 

Tabell 10. Kön, åldersgrupper, hemma dagtid på vardagar och avståndet från flygplats till bostad i relation till störningar. 

 
 

 

a1 missing; OR:oddskvot; CI: konfidensintervall. 
bOR är justerad för kön, ålder, hemma dagtid och avståndet mellan bostad och flygplats 

 
Svårt att ha fönster öppet på dagtid Svårt att sova med öppet fönster Svårt att vistas på balkong/uteplats 

 
n ORb 95% CI P-värde n ORb 95% CI P-värde n ORb 95% CI P-värde 

Kön* 
            

Man 158 1,3 1,30-0,55 0,55 158 1,16 0,53-2,51 0,71 158 2,92 0,91-9,39 0,07 

Kvinna 133 1 
  

133 1 
  

133 1 
  

Ålder (år)  
  

         

18-39 85 2,72 0,89-8,29 0,08 85 2,5 0,90-6,98 0,08 85 2,37 0,60-9,40 0,22 

40-59 89 1,56 0,43-5,68 0,5 89 1,63 0,52-5,17 0,41 89 3,07 0,71-13,18 0,13 

60-84 117 1 
  

117 1 
  

117 1 
  

Hemma dagtid  
  

         

Ja, nästan alltid 34 11,37 2,28-56,66 0,003 34 5,62 1,53-20,67 0,01 34 21,8 3,34-142,21 0,001 

Ja, oftast 62 4,59 0,95-22,12 0,06 62 2,26 0,65-7,90 0,2 62 6,45 1,02-40,69 0,05 

Ja, ibland 88 5,19 1,39-19,38 0,01 88 2,11 0,78-5,72 0,14 88 3,95 0,77-20,32 0,1 

Nej, sällan/aldrig 107 1 
  

107 1 
  

107 1 
  

Avståndet mellan  

bostad och flygplats 

          

Mindre än 200 m 4 4,07 0,38-43,10 0,24 4 10,43 1,34-81,32 0,03 4 10,7 0,89-128,72 0,06 

200-500 m från mitt hem 56 3,52 1,46-8,50 0,005 56 3,56 1,58-8,04 0,002 56 5,3 1,92-14,65 0,001 

Mer än 500 m 231 1 
  

231 1 
  

231 1 
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BILAGA 11. 

Tabell 16. Flygtrafikbuller i relation till hälsoeffekter 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Trött Obehagskänslor Ledsen och  

nedstämd 

Osällskaplig och  

vill vara ifred 

Irriterad och  

vresig 

Stressad 

Störts/besvärats av 

flygtrafikbuller 

inte alls/ganska lite 

Varje dag 7 (3,2%) 5 (2,3%) 6 (2,7%) 6 (2,7%) 3 (1,4%) 7 (3,2%) 

 
Någon/några gånger i 

veckan 

63 (28,8%) 22 (10,0%) 18 (8,2%) 22 (10,0%) 19 (8,7%) 51 (23,3% 

 
Någon/några gånger i 

månaden 

64 (29,2%) 36 (16,4%) 44 (20,1%) 51 (23,3% 55 (25,1%) 55 (25,1%) 

 
Sällan 70 (32,0%) 87 (39,7%) 104 (47,5%) 97 (44,3%) 104 (47,5%) 77 (35,2%) 

 
Aldrig 15 (6,8%) 69 (31,5%) 47 (21,5%) 43 (19,6%) 38 (17,4%) 29 (13,2%) 

 
Total 219 (100,0%) 219 (100,0%) 219 (100,0%) 219 (100,0%) 219 (100,0%) 219 (100,0%) 

Störts/besvärats  av 

flygtrafikbuller  

måttligt eller mer 

Varje dag 14 (19,2%) 5 (6,8%) 6 (8,2%) 6 (8,2%) 4 (5,5%) 8 (11,0%) 

 
Någon/några gånger i 

veckan 

26 (35,6%) 11 (15,1%) 8 (11,0%) 10 (13,7%) 13 (17,8%) 22 (30,1%) 

 
Någon/några gånger i 

månaden 

24 (32,9%) 18 (24,7%) 23 (31,5%) 25 (34,2%) 22 (30,1%) 21 (28,8%) 

 
Sällan 7 (9,6%) 34 (46,6%) 30 (41,1%) 27 (37,0%) 29 (39,7%) 17 (23,3%) 

 
Aldrig 2 (2,7%) 5 (6,8%) 6 (8,2%) 5 (6,8%) 5 (6,8%) 5 (6,8%) 

 
Total 73 (100,0%) 73 (100,0%) 73 (100,0%) 73 (100,0%) 73 (100,0%) 73 (100,0%) 
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BILAGA 12. 

 

Tabell 19. Nedsatt hörsel i relation till störningar.  

 

Nedsatt hörsel 
 

Radio/TV Telefon-

samtal 

Vanligt 

samtal 

Vila/ 

avkoppling 

Somna Väckt Sömn- 

kvalitet 

Fönster öppet 

dagtid 

Sova öppet 

fönster 

Vistas balkong/ 

uteplats 

Nej Dagligen 2 (0,8%) 2 (0,8%) 2 (0,8%) 5 (2,0%) 1(0,4%) 2 (0,8%) 3 (1,2%) 6 (2,4%) 8 (3,1%) 5 (2,0%) 

 
Ja, varje vecka 

året runt 

7 (2,7%) 7 (2,7%) 5 (2,0%) 5 (2,0%) 3(1,2%) 6 (2,4%) 4 (1,6%) 5 (2,0%) 5 (2,0%) 3 (1,2%) 

 
Ja, varje vecka 

vissa delar av året 

8 (3,1%) 7 (2,7%) 7 (2,7%) 8 (3,1%) 5(2,0%) 5 (2,0%) 6 (2,4%) 9 (3,5%) 12(4,7%) 6 (2,4%) 

 
Ja, men mer 

sällan 

57 (22,4%) 54 (21,2%) 47 (18,4%) 57(22,4%) 19 (7,5%) 35 (13,7%) 18(7,1%) 39 (15,3%) 35(13,7%) 34(13,3%) 

 
Nej, aldrig 181(71,0%) 185(72,5%) 194 (76,1%) 180 (70,6%) 227(89,0%) 207(81,2%) 224(87,8%) 196(76,9%) 195 (76,5%) 208(81,2%) 

 
Total 255(100,0%) 255(100,0%) 255(100,0%) 255 (100,0%) 255(100,0%) 255(100,0%) 255 (100,0%) 255(100,0%) 255 (100,0%) 255(100,0%) 

            

Ja Dagligen 2 (5,4%) 0 (0,0%) 1 (2,7%) 1 (2,7%) 0 (0,0%) 1 (2,7%) 1 (2,7%) 2 (5,4%) 2 (5,4%) 1 (2,7%) 

 
Ja, varje vecka 

året runt 

3 (8,1%) 4 (10,8%) 2 (5,4%) 4 (10,8%) 3 (8,1%) 4 (10,8%) 2 (5,4%) 2 (5,4%) 2 (5,4%) 3 (8,1%) 

 
Ja, varje vecka   

vissa delar av  

året 

0 (0,0%) 0 (0,0%) 2 (5,4%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 2 (5,4%) 1 (2,7%) 1 (2,7%) 2 (5,4%) 0 (0,0%) 

 
Ja, men mer 

sällan 

9 (24,3%) 12 (32,4%) 10 (27,0%) 5 (13,5%) 4 (10,8%) 4 (10,8%) 2 (5,4%) 4 (10,8%) 5 (13,5%) 8 (21,6%) 

 
Nej, aldrig 23 (62,2%) 21 (56,8%) 22 (59,5%) 27(73,0%) 30 (81,1%) 26 (70,3%) 31(83,8%) 28 (75,7%) 26(70,3%) 25(67,6%) 

 
Total 37 (100,0%) 37 100,0%) 37(100,0%) 37 (100,0%) 37 (100,0%) 37 (100,0%) 37(100,0%) 37 (100,0%) 37 (100,0%) 37(100,0%) 
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BILAGA 13. 

Tabell 20. Öronsus (tinnitus) eller andra ljud i öronen i relation till störningar.  

 

Öronsus/andra  

ljud i öronen 

 Radio/ 

TV 

Telefon- 

samtal 

Vanligt 

samtal 

Vila/ 

avkoppling 

Somna Väckt Sömn- 

kvalitet 

Fönster 

öppet dagtid 

Sova öppet 

fönster 

Vistas 

balkong/ 

uteplats 

 

Nej, inte alls 

 

Dagligen 
 

1 (0,5%) 

 

1(0,5%) 

 

1 (0,5%) 

 

2 (1,0%) 

 

0 (0,0%) 

 

0 (0,0%) 

 

1 (0,5%) 

 

2 (1,0%) 

 

4 (2,0%) 

 

3 (1,5%)  
Ja, varje vecka året runt 3(1,5%) 3(1,5%) 2 (1,0%) 4 (2,0%) 2 (1,0%) 5 (2,5%) 2 (1,0%) 3 (1,5%) 3 (1,5%) 2 (1,0%)  
Ja, varje vecka vissa 

delar av året 
5(2,5%) 4(2,0%) 4 (2,0%) 3 (1,5%) 1 (0,5%) 3 (1,5%) 3 (1,5%) 5 (2,5%) 8 (4,0%) 4 (2,0%) 

 
Ja, men mer sällan 39(19,7%) 40(20,2%) 35(17,7%) 35(17,7%) 15(7,6%) 17(8,6%) 11(5,6%) 23(11,6%) 23(11,6%) 26(13,1%)  
Nej, aldrig 150(75,8%) 150(75,8%) 156(78,8%) 154(77,8%) 180(90,9%) 173(87,4%) 181(91,4%) 165(83,3%) 160(80,8%) 163(82,3%)  
Total 198(100,0%) 198(100,0%) 198(100,0%) 198(100,0%) 198(100,0%) 198(100,0%) 198(100,0%) 198(100,0%) 198(100,0%) 198(100,0%) 

Ibland, ljudet är 

störande 

Dagligen 2 (3,4%) 1 (1,7%) 2 (3,4%) 1 (1,7%) 1 (1,7%) 1 (1,7%) 1 (1,7%) 3 (5,1%) 3 (5,1%) 2 (3,4%) 

 
Ja, varje vecka året runt 1 (1,7%) 2 (3,4%) 1 (1,7%) 1 (1,7%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (1,7%) 2 (3,4%) 2 (3,4%) 0 (0,0%)  
Ja, varje vecka vissa 

delar av året 
3 (5,1%) 3 (5,1%) 2 (3,4%) 4 (6,8%) 2 (3,4%) 3 (5,1%) 3 (5,1%) 3 (5,1%) 5 (8,5%) 1 (1,7%) 

 
Ja, men mer sällan 20 (33,9%) 16(27,1%) 15 (25,4%) 20(33,9%) 5 (8,5%) 16 (27,1%) 6 (10,2%) 14 (23,7%) 12 (20,3%) 11(18,6%)  
Nej, aldrig 33 (55,9%) 37(62,7%) 39 (66,1%) 33(55,9%) 51 (86,4%) 39 (66,1%) 48(81,4%) 37 (62,7%) 37 (62,7%) 45(76,3%)  
Total 59 (100,0%) 59(100,0%) 59 (100,0%) 59(100,0%) 59 (100,0%) 59 (100,0%) 59 (100,0%) 59 (100,0%) 59 (100,0%) 59(100,0%) 

Ganska ofta eller 

ständigt, ljudet stör 

ibland 

Dagligen 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 2 (7,7%) 0 (0,0%) 1 (3,8%) 1 (3,8%) 1 (3,8%) 2 (7,7%) 1 (3,8%) 

 
Ja, varje vecka året runt 3 (11,5%) 3 (11,5%) 2 (7,7%) 1 (3,8%) 2 (7,7%) 3 (11,5%) 2 (7,7%) 1 (3,8%) 1 (3,8%) 2(7,7%)  
Ja, varje vecka vissa 

delar av året 
  2 (7,7%) 1 (3,8%) 21 (80,8%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (3,8%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

 
Ja, men mer sällan 6 (23,1%) 9 (34,6%) 6 (23,1%) 6 (23,1%) 2 (7,7%) 4 (15,4%) 2 (7,7%) 4 (15,4%) 2 (7,7%) 4(15,4%)  
Nej, aldrig 17 (65,4%) 14(53,8%) 16 (61,5%) 16(61,5%) 21 (80,8%) 18 (69,2%) 21(80,8%) 19 (73,1%) 21 (80,8%) 19(73,1%)  
Total 26 (100,0%) 26(100,0%) 26 (100,0%) 26(100,0%) 26 (100,0%) 26 (100,0%) 26 (100,0%) 26 (100,0%) 26 (100,0%) 26(100,0%) 

Ja ständigt, ljudet 

är mycket störande 

Dagligen 1 (11,1%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (11,1%) 0 (0,0%) 1 (11,1%) 1 (11,1%) 2 (22,2%) 1 (11,1%) 0 (0,0%) 

 
Ja, varje vecka året runt 3 (33,3%) 3 (33,3%) 2 (22,2%) 3(33,3%) 2 (22,2%) 2 (22,2%) 1 (11,1%) 1 (11,1%) 1 (11,1%) 2 (22,2%)  
Ja, varje vecka vissa 

delar av året 
0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (11,1%) 0 (0,0%) 1 (11,1%) 1 (11,1%) 1 (11,1%) 1 (11,1%) 1 (11,1%) 1 (11,1%) 

 
Ja, men mer sällan 1 (11,1%) 1 (11,1%) 1 (11,1%) 1 (11,1%) 1 (11,1%) 2 (22,2%) 1 (11,1%) 2 (22,2%) 3 (33,3%) 1 (11,1%)  
Nej, aldrig 4 (44,4%) 5 (55,6%) 5 (55,6%) 4 (44,4%) 5 (55,6%) 3 (33,3%) 5 (55,6%) 3 (33,3%) 3 (33,3%) 5 (55,6%)  
Total 9 (100,0%) 9 (100,0%) 9 (100,0%) 9 (100,0%) 9 (100,0%) 9 (100,0%) 9 (100,0%) 9 (100,0%) 9 (100,0%) 9 (100,0%) 


