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Sammanfattning 
 
Statistiska centralbyrån, SCB, erbjuder årligen alla Sveriges kommuner att delta i en stor 
medborgarundersökning. Kommunerna har även möjlighet att komplettera 
medborgarundersökningen med tilläggsfrågor, vilket Luleå gjorde inför deltagandet hösten 
2009. Luleås tilläggsfrågor handlade om luftkvaliteten, bullersituationen och om kommunens 
miljöarbete och miljöinformation. Resultatet visar att invånarna är nöjda med luftkvaliteten 
och med bullernivåerna. Trafiken är klart den största störningsfaktorn när det gäller 
bullersituationen i Luleå. När det gäller luftkvaliteten så visar resultatet att avgaser är det som 
invånarna anser vara det största störningsmomentet. När det gäller kommunens klimatarbete, 
miljöinformation och kommunens miljöarbete i sin helhet är invånarna inte lika nöjda. 
 
Inledning 
 
Luleå kommun har vid tre tidigare tillfällen deltagit i medborgarundersökningen, hösten 2006, 
2007 och 2008. Luleå deltog även under hösten 2009. Medborgarundersökningen syftar till att 
visa vilken uppfattning invånarna har när det gäller kommunen i sin helhet, kommunens olika 
verksamheter samt kommunens beslut.  
 
Undersökningen i Luleå kommun genomfördes som en urvalsundersökning mellan den 15:e 
september och den 3:e november 2009. Totalt så valdes 2 000 invånare att delta i 
undersökningen. Enkäten skickades ut via post till slumpvist utvalda invånare i hela 
kommunen i åldrarna 18-84 och totalt svarade 51 % på enkäten.  
 
Miljökontoret i Luleå kommun valde inför 2009 års medborgarundersökning att komplettera 
enkäten med ett antal tilläggsfrågor. Tilläggsfrågorna berörde kommunens luftföroreningar, 
bullernivåer samt kommunens miljöinformation och miljöarbete. Tilläggsfrågorna är 
utformade på så vis att skillnader mellan kön, ålder och ortstyp kan utläsas. Åldersklasserna är 
uppdelade i sju olika åldersklasser medan ortstyperna är uppdelade i tre; kommunens 
centralort, annan tätort eller utanför tätort. Denna rapport kommer att redovisa resultaten från 
miljökontorets tilläggsfrågor.     
 
Syftet med miljökontorets tilläggsfrågor var att få en tydligare bild hur invånarnas syn på 
kommunens bullersituation, luftkvalitet är och hur kommunens miljöinformation och 
kommunens miljöarbete ser ut. Eftersom tilläggsfrågorna anses vara av större intresse för 
miljökontoret är det detta som kommer att beröras i rapporten.  
 
 
Metod 
 
Denna sammanställning har gjorts utifrån miljökontorets tilläggsfrågor till SCB:s 
medborgarundersökning och resultaten från dessa. De tabeller som presenteras är SCB:s och 
dessa har analyserats och sammanfattas för att visa hur situationen är i Luleå.  
 
Antalet som svarande på enkäterna var 1017 invånare vilket ger ett ganska bra underlag för en 
sammanställning.  Undersökningen gick till så att invånarna fick betygsätta situationen när det 
gäller bullernivåer och luftkvalitet på en tio-gradig skala där 1 är lägsta betyg och 10 högsta. 
Enligt SCB så är betyg under 5 inte godkänt, gränsen för nöjd är värden över 6 medan värden 
över 8 ses som mycket nöjd. Invånarna fick även kryssa i alternativ om vad som ses som 
störningsmoment, för buller var trafik, flyg och tåg medan störningsmomenten för luftkvalitet 



var avgaser, lukt och stoft. När det gäller kommunens miljöinformation, miljö- och 
klimatarbete så fick invånarna betygsätta efter den tiogradiga skalan.  
 
Resultat 
 
Resultatdelen är uppdelad i tre delar. Den första delen handlar om bullersituationen i 
kommunen och den andra handlar om kommunens luftkvalitet. Den tredje och sista delen 
handlar om kommunens miljöinformation och miljöarbete. Ovanför varje tabell redovisas den 
fråga invånarna svarade på.  
 
I några av tabellerna i rapporten så är kommunen uppdelad efter var invånarna är bosatta, det 
vill säga, kommunens centralort, annan tätort och utanför tätort. Det som benämns som 
kommunens centralort är det som räknas till centralorten i dess vanliga bemärkelse. Till annan 
tätort räknas de tätorter med fler än 200 invånare, vilket också är den vanliga benämningen på 
en tätort. Utanför tätort är bosatta utanför centralorten och kommunens tätorter. Exempel på 
annan tätort är Råneå, Sunderbyn och Antnäs och exempel på utanför tätort är Mörön och 
Niemisel.  
 
Tabellerna med frågan ”Vad störs du av?” visar svar i procent medan frågorna med den 
aktuella situationen och kommunens arbete visas som ett medelvärde av svaren efter en skala 
på 1-10. Anledningen till att alla tabeller inte visar 100 % är att alla inte har skickat in 
tilläggsenkäten utan bara den stora medborgarundersökningen och sedan kan något 
procentfalla bort vid avrundningen. 
 
 
Bullersituationen 
 
Buller är ett utbrett miljöproblem och det är ett av de problem som berör allra flest människor 
i Sverige. Vissa studier visar att 22 procent i åldern 19-81 uppgett att de är besvärade av 
buller i sin bostad minst en gång per vecka. Största problemen med buller är i närheten av 
trafik. Buller kan leda till sömnsvårigheter och upphov till stress. Buller kan givetvis skada 
hörseln och vara ett stort problem för individer med hörselnedsättning. 
 
Enkätresultatet visar att kvinnor i Luleå är något mindre störda av bullersituationen, 
skillnaderna är dock små. Däremot kan man se skillnader på störningskällan. Män stör sig till 
exempel mer på buller från flyg och tåg än vad kvinnor gör. Båda män och kvinnor ser 
trafiken som det största störningsmomentet när det gäller bullersituationen. 32 % av alla 
invånare anser att trafiken är störande ur ett bullerperspektiv, medan endast 4 % tycker att tåg 
är störande. Kvinnor är mer nöjda med Luleå kommuns arbete för att förebygga störande 
buller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vad störs du av? 
Kön 

  Man Kvinna 
SAMTLIGA 

Trafik 34 30 32 
Flyg 17 15 16 
Tåg 5 3 4 
Annat 0 0 0 
Uppgift saknas 40 43 42 
Andel svarande 100 100 100 
Antal svarande 485 532 1017 

Tabell 1. Tabellen visar störningsmoment i procent för män respektive kvinnor. 

 
Hur ser du på bullersituationen och kommunens arbete med buller? 

Kön 
  Man Kvinna 

Samtliga 

Hur nöjd är du med bullersituationen 
där du bor? 7,2 7,3 7,2 
Vad tror eller tycker du om kommunens 
arbete med att motverka störande 
buller? 6,0 6,3 6,1 

Tabell 2.  Tabellen visar synen på bullersituationen och kommunens arbete för att motverka buller 
utifrån kön, svaren är ett medelvärde efter en tiogradig skala. 

 
Svaren i enkäterna visar att den ålderskategori som är minst nöjd med bullersituationen är 35-
44 år. Mest nöjda är istället invånarna i åldrarna 18-24 år och 55-66 år. Resultaten visar att 
samtliga ålderskategorier anser att trafiken är det största bullerproblemet. Invånarna i åldern 
25-34 stör sig allra mest på trafiken där 42 % anser att trafiken är störande ur bullersynpunkt. 
Samtidigt så stör sig samma ålderskategori minst av alla ålderskategorier från bullret från tåg. 
När det gäller kommunens arbete med att minska bullernivåer så är det ålderskategorin 35-44 
som är minst nöjda. Allra mest nöjda med arbetet i sin tur är invånarna i åldern 18-24. 
 
Vad störs du av? 

Ålder 
  18-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 

år 
65-74 

år 
75 år + Uppgift 

saknas 

SAMTLIGA 

Trafik 22 42 32 37 32 30 25 36 32 
Flyg 18 18 18 10 13 17 22 0 16 
Tåg 5 1 7 4 3 3 6 0 4 
Annat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Uppgift saknas 40 39 36 43 47 40 49 64 42 
Andel svarande 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Antal svarande 84 117 155 171 222 164 96 8 1017 

Tabell 3. Tabellen visar störningsmoment i procent för olika ålderskategorier. 

 

 
 



Hur ser du på bullersituationen och kommunens arbete med buller? 
Ålder 

  18-24 
år 

25-34 
år 

35-44 
år 

45-54 
år 

55-64 
år 

65-74 
år 

75 år + Uppgift 
saknas 

Samtliga 

Hur nöjd är du med 
bullersituationen där du 
bor? 7,3 7,2 6,9 7,3 7,5 7,2 7,0 7,4 7,2 
Vad tror eller tycker du 
om kommunens arbete 
med att motverka 
störande buller? 6,6 6,1 5,7 6,3 6,1 6,2 5,9 5,7 6,1 

Tabell 4. Tabellen visar hur bullersituationen och synen på kommunens arbete för att motverka buller 
utifrån ålder. Svaren är ett medelvärde efter en tiogradig skala. 

 
Resultatet visar att de som är boende utanför tätort är mer nöjda med bullersituationen följt av 
dem som bor i annan tätort. Minst nöjda är de som bor i kommunens centralort. 34 % av de 
boendes inne i stan stör sig på buller från trafik. När det gäller kommunens arbete för att 
motverka störande buller är det boende i annan tätort som är mest nöjda och boende utanför 
tätort är minst nöjd med kommunens arbete för att förebygga buller. 
 
Vad störs du av? 

Var bor du? 
 Kommunens 

centralort 
Annan 
tätort 

Utanför 
tätort 

Uppgift 
saknas 

SAMTLIGA 

Trafik 34 23 32 15 32 
Flyg 14 20 20 5 16 
Tåg 4 5 3 0 4 
Annat 0 0 0 0 0 
Uppgift saknas 39 46 45 70 42 
Andel svarande 100 100 100 100 100 
Antal svarande 633 131 236 17 1017 

Tabell 5. Tabellen visar störningsmoment i procent beroende på var boendet finns. 

 
Hur ser du på bullersituationen och kommunens arbete med buller? 

Var bor du? 
  Kommunens 

centralort 
Annan 
tätort

Utanför 
tätort 

Uppgift 
saknas 

Samtliga 

Hur nöjd är du med 
bullersituationen där du 
bor? 7,1 7,3 7,5 8,1 7,2 
Vad tror eller tycker du om 
kommunens arbete med att 
motverka störande buller? 6,1 6,6 6,0 5,9 6,1 

Tabell 6. Tabellen visar hur bullersituationen och synen på kommunens arbete för att motverka buller 
utifrån var boendet finns. Svaren är ett medelvärde efter en tiogradig skala. 

 
 
 
 



Luftkvaliteten 
 
De ämnen som ändrar luftens naturliga sammansättning brukar räknas som luftföroreningar. 
En del av dessa ämnen finns naturligt i luften men kan vid en större mängd räknas som 
föroreningar, till exempelvis koldioxid. Förhöjda halter av luftföroreningar kan ge skada både 
på människors hälsa, miljön samt på vissa material. De största utsläppskällorna av 
luftföroreningar är trafik, arbetsmaskiner och förbränning. Stoft är små partiklar som kan 
svävas genom luften i långa sträckor. Partiklar kan orsaka eller förvärra astma, leda till 
lunginflammation eller kronisk luftrörsinflammation. Beroende på partikelns sammansättning 
så kan de även orsaka allvarliga sjukdomar som lungcancer och hjärt- och kärlsjukdomar.   
Problem med lukt är inte livshotade men kan förstöra livskvaliteten avsevärt. 
 
Resultaten från tilläggsenkäten visar att män och kvinnor är lika nöjda när det gäller 
luftkvaliteten i kommunen. Skillnader finns dock på de olika störningsmomenten. 20 % av 
kvinnorna i kommunen stör sig mest på avgaser medan männens största störningsmoment är 
jämnt fördelat över lukt, stoft och avgaser där 17 % av männen anser att dessa tre är den 
största störningsfaktorn. När det gäller kommunens arbete för att minska utsläpp av 
luftföroreningar anser kvinnor att kommunen gör ett bättre jobb. 
 
Vad störs du av? 

Kön 
  Man Kvinna 

SAMTLIGA 

Lukt 17 13 15 
Stoft 17 16 16 
Avgaser 17 20 19 
Annat 0 0 0 
Uppgift saknas 40 43 42 
Andel svarande 100 100 100 
Antal svarande 485 532 1017 

Tabell 7. Tabellen visar störningsmoment i procent för män respektive för kvinnor när det gäller 
luftföroreningar. 

Hur ser du på luftkvaliteten och kommunens arbete med luftföroreningar? 
Kön 

  Man Kvinna 
Samtliga 

Hur nöjd är du med luftkvaliteten där du 
bor? 7,5 7,5 7,5 
Vad tror eller tycker du om kommunens 
arbete med att minska utsläpp av 
luftföroreningar? 5,9 6,3 6,1 

Tabell 8. Tabellen visar vad män och kvinnor anser om kvaliteten på luften och synen på hur kommunens 
arbete med luftföroreningar ser ut. Svaren är ett medelvärde efter en tiogradig skala. 

 
Enkätundersökningen visar att de som är mest nöjda med luftkvaliteten av invånarna är de 
yngre i åldern 18-24. Minst nöjda med luftkvaliteten är istället invånarna i åldern 35-44. Ser 
man till hur störningsmomenten ser ut när det gäller åldersspridningen så anser de flesta att 
avgaserna är det största problemet med undantag för åldrarna 18-24 och 35-44 som anser att 
lukten respektive stoften är det största störningsmomentet. Precis som vid bullernivåerna är 
det åldersgruppen (35-44) som är minst nöjda med situationen, också minst nöjd med 



kommunens arbete. Mest nöjda med kommunens arbete för att minska luftföroreningar är 
åldersgruppen 55-64. 
 
Vad störs du av? 

Ålder 
  18-24 

år 
25-34 

år 
35-44 

år 
45-54 år 55-64 år 65-74 år 75 år eller 

äldre 
Uppgift 
saknas 

SAMTLIGA

Lukt 14 10 18 17 15 20 12 15 15 
Stoft 6 12 22 18 16 20 18 21 16 
Avgaser 12 26 15 19 17 22 23 0 19 
Annat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Uppgift saknas 40 39 36 43 47 40 49 64 42 
Andel 
svarande 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Antal svarande 84 117 155 171 222 164 96 8 1017 

Tabell 9. Tabellen visar störningsmoment i procent baserat på ålderskategori. 

 
Hur ser du på luftkvaliteten och kommunens arbete med luftföroreningar? 

Ålder 
  18-24 

år 
25-34 

år 
35-44 

år 
45-54 

år 
55-64 

år 
65-74 

år 
75 år + Uppgift 

saknas 

Samtliga 

Hur nöjd är du med 
luftkvaliteten där du bor? 8,2 7,6 7,3 7,2 7,5 7,3 7,8 6,2 7,5 
Vad tror eller tycker du 
om kommunens arbete 
med att minska utsläpp 
av luftföroreningar? 6,3 6,1 5,8 6,2 6,4 5,8 5,9 4,2 6,1 

Tabell 10. Tabellen visar vad invånarna anser om luftkvaliteten och vad de anser om kommunens arbete 
för att minska luftföroreningarna utifrån ålder. Svaren är ett medelvärde efter en tiogradig skala.  

 
Resultaten visar att boende i kommunens centralort är något mindre nöjd med luftkvaliteten 
än boende på andra platser i kommunen. Mest nöjd över luftkvaliteten är istället de som är 
boende utanför tätort. När det gäller luftkvaliteten så kan man se att störningsmomenten är 
olika beroende på var man bor. I kommunens centralort är avgaser det största problemet 
medan lukten är det största störningsmomentet i annan tätort och utanför tätort. 21 % av de 
bosatta i kommunens centralort anser att stoft är störande tillskillnad från 8 % boendes på 
annat ställe. När det gäller kommunens arbete med att motverka luftföroreningar så är det 
boende i tätort som är mest nöjda medan de boende utanför tätort som är minst nöjda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vad stör du dig på? 
Var bor du? 

  Kommunens 
centralort 

Annan tätort Utanför 
tätort 

Uppgift saknas 
SAMTLIGA

Lukt 12 22 19 22 15 
Stoft 21 8 8 9 16 
Avgaser 23 15 11 0 19 
Annat 0 0 0 0 0 
Uppgift saknas 39 46 45 70 42 
Andel svarande 100 100 100 100 100 
Antal svarande 633 131 236 17 1017 

Tabell 11. Tabellen visar störningsmoment i procent beroende på var boendet finns. 

 
Hur ser du på luftkvaliteten och kommunens arbete med luftföroreningar? 

Var bor du?  
  Kommunens 

centralort 
Annan 
tätort 

Utanför 
tätort 

Uppgift saknas
Samtliga

Hur nöjd är du med luftkvaliteten 
där du bor? 7,2 7,6 8,4 7,2 7,5 
Vad tror eller tycker du om 
kommunens arbete med att 
minska utsläpp av 
luftföroreningar? 6,1 6,6 5,9 5,2 6,1 
Tabell 12. Tabellen visar vad invånarna anser om luftkvaliteten och om kommunens arbete för att minska 
utsläpp av luftföroreningar beroende på var boendet finns. Svaren är ett medelvärde efter en tiogradig 
skala. 
 
Kommunens miljöarbete och miljöinformation 
 

Resultaten från enkätundersökningen visar att kvinnor är mer nöjda över kommunens 
miljöarbete, både när det gäller kommunens arbete med klimatfrågor och med kommunens 
miljöarbete i sin helhet. Kvinnorna är även mer nöjda med Luleå kommuns miljöinformation. 
 
När man ska se resultaten ur åldersskillnader så är det dem i åldern 55-64 och 65-74 är mest 
nöjd med kommunens information medan undersökningens allra yngsta 18-24 är minst nöjda. 
Enkäten visar att de i åldrarna 55-64, 65-74 och 75+ är de som är mest nöjda med kommunens 
arbete med klimatfrågor medan de i åldern 25-34 är minst nöjda. När det kommer till 
kommunens miljöarbete som helhet så är det invånarna i åldern 55-64 som är mest nöjda med 
arbetet. Precis som vid arbetet med klimatfrågor så är det invånarna i åldern 25-34 är minst 
nöjda med miljöarbetet i sin helhet. 
 
Enkäten visar att boende i annan tätort är mest nöjd över Luleå kommuns miljöinformation 
medan de utanför tätort är minst nöjda. De boende i annan tätort är även mest nöjd med 
kommunens arbete med klimatfrågor samtidigt som de utanför tätort även är minst nöjd med 
kommunens arbete för ett bättre klimat. När det gäller kommunens arbete i sin helhet är 
invånarna i kommunens central ort lika nöjda som de boende i annan tätort medan de som bor 
utanför tätorten är minst nöjd. 
 
 



Vad tycker du om kommunens miljöinformation och miljöarbete? 
Kön 

  Man Kvinna 
Samtliga 

Vad tror eller tycker du om kommunens 
miljöinformation? 6,2 6,4 6,3 
Vad tror eller tycker du om kommunens 
arbete med klimatfrågor? 5,9 6,0 6,0 
Vad tror eller tycker du om kommunens 
miljöarbete i sin helhet? 6,2 6,4 6,3 
Tabell 13. Tabellen visar vad invånarna anser om kommunens miljöinformation,  klimatarbete och 
miljöarbetet i helhet utifrån kön.. Svaren är ett medelvärde efter en tiogradig skala. 
 
Vad tycker du om kommunens miljöinformation och miljöarbete? 

Ålder 

  18-24 
år 

25-34 år 35-44 år 45-54 
år 

55-64 år 65-74 
år 

75 år 
eller 
äldre 

Uppgift 
saknas

Samtliga

Vad tror eller tycker du 
om kommunens 
miljöinformation? 5,7 6,0 6,4 6,3 6,6 6,6 6,3 7,8 6,3 
Vad tror eller tycker du 
om kommunens arbete 
med klimatfrågor? 5,8 5,5 6,0 6,0 6,2 6,2 6,2 7,7 6,0 
Vad tror eller tycker du 
om kommunens 
miljöarbete i sin 
helhet? 6,1 5,9 6,3 6,4 6,6 6,5 6,4 8,1 6,3 
Tabell 14. Tabellen visar vad invånarna anser om kommunens miljöinformation,  klimatarbete och 
miljöarbetet i helhet utifrån ålder. Svaren är ett medelvärde efter en tiogradig skala. 
 

Vad tycker du om kommunens miljöinformation och miljöarbete? 
Var bor du? 

  Kommunens 
centralort 

Annan 
tätort 

Utanför 
tätort 

Uppgift 
saknas 

Samtliga

Vad tror eller tycker du om 
kommunens miljöinformation? 6,3 6,5 6,1 6,3 6,3 
Vad tror eller tycker du om 
kommunens arbete med 
klimatfrågor? 6,0 6,2 5,8 6,1 6,0 
Vad tror eller tycker du om 
kommunens miljöarbete i sin 
helhet? 6,4 6,4 6,0 7,5 6,3 
Tabell 15. Tabellen visar vad invånarna anser om kommunens miljöinformation, klimatarbete och 
miljöarbetet i helhet utifrån var boendet finns. Svaren är ett medelvärde efter en tiogradig skala. 
 
Slutsats och diskussion 
 
Det är svårt att analysera enkätresultaten eftersom frågorna är relativt "öppet" ställda. Baserat 
på de enskilda personernas kunskap och bakgrund kan tolkningarna av frågorna skilja sig åt. 
 
Det kan utläsas ur resultatet att det finns ett visst missnöje med bullersituationen och med 
luftkvaliteten. Det stämmer även överens med de klagomål och anmälningar som kommer in 
till miljökontoret.  
 



Sedan kan man urskilja i resultatet att de som är boende i kommunens centralort är mindre 
nöjd med bullernivåer och luftföroreningar medan de som bor utanför tätort är mest nöjd. 
Trafiken är större i de centrala delarna av stan. Detta leder givetvis till mer buller och till 
större luftföroreningar i kommunens centralort.   
 
Generellt kan man se att kvinnor är mer nöjda både med bullersituationen och luftkvaliteten 
och det arbete som kommunen utför. För att kunna dra några slutsatser kring detta bör det 
statistiska urvalet vara större och frågorna fler.  
 
Invånarna i åldrarna 35-44 var minst nöjd med luftkvaliteten och bullernivån, både när det 
gäller tillståndet och kommunens arbete för att minska och förhindra dessa. Varför den 
ålderskategorin är mer kritisk är svårt att spekulera i. En teori skulle eventuellt kunna vara att 
ett antal av invånarna i 35-44 kan ha små barn och vill skydda dessa från buller och 
luftföroreningar. 
 
Ur enkäten kan det utläsas att kommunens yngre invånare är mer kritisk till kommunens 
arbete med klimatfrågor än kommunens äldre befolkning. En teori till varför det ser ut på så 
vis kan vara att de yngre är mer oroliga för de rådande klimathoten för, men det är inte statiskt 
fastställt.     
 
Resultaten visar att Luleås yngre invånare är mindre nöjda med kommunens miljöinformation 
och kommunens miljöarbete i sin helhet. Detta skulle kunna bero på att de yngre inte har lika 
stor erfarenhet av att veta till var man ska vända sig. En stor del av de yngre kan vara 
studenter från andra delar av landet eller världen och kanske därför inte känner till staden lika 
bra. Givetvis så kan skillnaden bero på vilka unga och vilka äldre som har fått enkäten och 
någon skillnad behöver därför inte finnas. 
 
Enkätundersökningar är ett bra och enkelt sätt att undersöka vad invånarna tycker. En 
fortsättning med dessa tilläggsfrågor skulle ge en bra bild över hur utvecklingen ser ut. Just nu 
finns ingen tidigare data att jämföra med. Med fler år som dataunderlag kan därefter fler 
slutsatser dras. En fortsättning av tilläggsfrågorna är med den motiveringen därför att föredra.    
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