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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Människor utsätts för luftföroreningar bl.a. från trafiken, energiproduktion och industrier. 

Från trafiken kommer partiklar, kolmonoxid (CO), kolväten och kväveoxider (NO, NO2, 

NOx). Avgaserna medverkar till bildning av marknära ozon (O3) under inverkan av solljus. 

Svaveldioxid (SO2) bildas främst vid förbränning av olja och kol. 

Det finns mycket forskning på hur luftföroreningar påverkar människors hälsa. De flesta av 

dessa studier handlar om dödlighet eller problem i luftvägarna. I dessa studier har det visat sig 

att vissa åldersgrupper är mer känsliga för högre halter än andra grupper, t ex äldre och barn 

[1]. Detta gör det naturligt att ställa sig frågan: om luftföroreningar har större inverkan på 

barn, kan det då inte finnas högre risk med exponering redan under fosterstadiet för 

exempelvis för tidig födsel eller låg födelsevikt vid högre halter av luftföroreningar? 

Även om det har bedrivits relativt mycket forskning för att undersöka om luftföroreningar har 

negativ inverkan på födelseutfall har man inte kommit fram till något entydigt svar på vilka 

föroreningar som har skadlig inverkan eller under vilken tidsperiod som föroreningsnivån har 

störst inverkan. I denna typ av studier anges ofta exponeringen för graviditetens tre delar: 

första, andra och tredje trimestern. Luftföroreningshalterna varierar både i tid (bl.a. pga. 

vädret) och i rum (pga. variation i utsläppen). Epidemiologiska studier fokuserar oftast på 

antingen variation över tid eller geografiskt. 

Barn födda tidigare än vecka 37 av graviditeten kallas för tidigt födda eller prematura. Barn 

som föds för tidigt löper större risk att vara sjukliga tidigt i livet och det finns även risk att de 

får livslånga men som till exempel kronisk lungsjukdom eller syn- och hörselbortfall [2]. Låg 

födelsevikt, LBW, definieras som ett barn som har en födelsevikt under 2500 g, vilket är en 

viktig prediktor för spädbarnsdöd och sjuklighet under barndomen och även senare i livet [3]. 
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1.2 Litteraturstudie 

Epidemiologiska studier angående luftföroreningar och födelsevikt respektive för tidig födsel 

har identifierats via databasen Pub Med. I epidemiologiska studier om luftföroreningar 

redovisas ofta både en modell för var och en av de föroreningar som undersöks och en modell 

med alla föroreningar, ”multiple pollutant model”. De resultat som redovisas gäller för de 

modeller i studierna som simultant anpassar för alla luftföroreningar som undersöks, för att 

det då är mindre risk för bias och mer blir ett mått på hur var och en av luftföroreningarna 

påverkar födelseutfallet. En nackdel kan dock vara att om flera indikatorer på samma 

förorening ingår (t.ex. bilavgaser) så får dessa ”dela” på eventuellt samband, och enskilda 

signifikanser kan utebli trots förekomst av samband. 

1.2.1 Förtidsfödsel 

En studie genomförd i Vancouver av Liu et al. fann en ökad risk för prematura barn vid 

förhöjda utsläppsnivåer av SO2 samt vid förhöjda nivåer CO under den sista månaden av 

graviditeten [4]. Wilhelm och Ritz observerade i Los Angeles County en ökad risk per 1 ppm 

högre halt av CO under första trimestern av graviditeten när de anpassade sina modeller för 

CO, NO2 och O3 [5]. Sex veckor före födsel gav förhöjda värden av CO samt högre värde av 

partiklar mindre än 2,5 µm, PM2,5, högre risk för att barnet föds i förtid. Ritz et al. fann i en 

undersökning från södra Kalifornien en ökad risk för förtidsfödsel vid förhöjda värden av 

kolmonoxid samt förhöjda värden av partiklar mindre än 10 µm, PM10, under de sex sista 

veckorna av graviditeten [6]. Hansen et al. hittade inga statistiskt signifikanta effekter när de 

anpassade för alla luftföroreningar samtidigt, men när de undersökte luftföroreningarna var 

för sig så ökade risken för förtidsfödsel vid förhöjda nivåer av O3 och PM10 under den första 

trimestern [7]. Detta skulle kunna tyda på att det finns en effekt som beror på luftblandningen, 

men det går inte att säga vilken, om någon, av föroreningarna i studien som har effekt. Huynh 

et al. fann i en studie från Kalifornien att PM2.5 ökar risken för förtidsfödsel oberoende av 

tidsperiod [8]. I appendix finns en sammanställning av studier om luftföroreningar och för 

tidig födsel. 
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En ny studie från Sydney av Jalaludin et al. visar att vilken årstid barnet blev till har betydelse 

för vilka luftföroreningar som inverkar på om barnet föds för tidigt eller inte [9]. Blir barnet 

till under hösten så medför högre nivåer av PM10 och SO2 under den första trimestern större 

risk att barnet föds för tidigt, medan högre halter av CO under första trimestern medför en 

minskad risk för att barnet föds i förtid. Infaller den första trimestern under vintern har PM2.5, 

PM10, NO2 och SO2 positiv effekt för förtidsfödsel, dvs. ökad risk att barnet föds för tidigt, 

medan CO har negativ effekt. Infaller den första trimestern under våren ökar risken att födas 

för tidigt vid förhöjda halter av O3. Om det är sommartid under den första trimestern så ökar 

risken för förtidsfödsel vid högre halter O3 och minskar vid högre halter av PM2.5, PM10, NO2, 

CO och SO2. Dessa resultat kommer från modeller som bara anpassas för var och en av 

luftföroreningarna, så det finns risk för sammanblandning av föroreningseffekterna. De olika 

effekterna på partikelmåtten kan delvis förklaras med att sammansättningen av PM2.5, och 

PM10 varierar med årstiderna. 

1.2.2 Låg födelsevikt 

Det finns fler studier som undersöker om olika typer av luftföroreningar påverkar risken för 

att barn föds med låg födelsevikt än studier som undersöker hur graviditetslängden påverkas 

av luftföroreningar. I den ovan nämnda artikeln av Wilhelm och Ritz undersöktes även om det 

fanns förhöjda risker för att barn föds lågviktiga vid högre halter av kolmonoxid och partiklar 

mindre än 10 µm under den sista trimestern [5]. De fann att både CO och PM10 verkar kunna 

öka risken för att barn föds som lågviktiga barn. Ritz och Yu fann en ökad risk för att barn 

skulle födas med låg födelsevikt vid halter >95-percentilen av CO jämfört med <50-

percentilen, i studien som behandlade den tredje trimestern [10]. En studie från Peking 

genomförd av Wang et al visade en högre risk för låg födelsevikt vid de två högsta kvintilerna 

(60-80%, respektive >80%) av både totalt svävande partiklar (TSP) och SO2 under den tredje 

trimestern av graviditeten [3]. Gouveia et al undersökte hur luftföroreningar påverkar 

födelsevikten hos spädbarn. De modellerade både för hur födelsevikten ändras och hur risken 

för lågviktiga barn ändras vid högre halter av luftföroreningar [1]. Deras resultat visar på att 

förhöjda halter av PM10 och CO under första trimestern minskar födelsevikten, under andra 

trimestern fann de att högre halter av SO2 ökar födelsevikten. När de analyserade låg 

födelsevikt fann de att högre halter av PM10 under den andra trimestern medför en högre risk 

för lågviktighet. I en studie från Tjeckien utförd av Bobak och Leon undersöker de om TSP, 

SO2 och NOx påverkar risken för låg födelsevikt [11]. Det var bara SO2 som hade en 
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statistiskt signifikant inverkan på risken för låg födelsevikt. I ovan nämnda artikel av Liu et al. 

undersöktes även om SO2, NO2, CO och O3 påverkar risken för att barn föds med låg 

födelsevikt [4]. Den enda effekten de kunde se var att SO2-nivåerna under den första månaden 

ökade risken för att barnet föds med låg födelsevikt. Dugandzic et al. har undersökt om 

halterna av SO2, O3 och PM10 i den kanadensiska provinsen Nova Scotia har någon inverkan 

på förekomsten av låg födelsevikt [12]. De fann bara att SO2 har en på gränsen till statistiskt 

signifikant effekt under första trimestern av graviditeten. Även i Sydkorea har det genomförts 

en undersökning om ökade luftföroreningshalter medför högre risk för lågviktiga barn [13]. 

Lee et al. fann att CO har signifikant positiv inverkan (ökar risken) på låg födelsevikt, medan 

PM10 bara har på gränsen till signifikant inverkan under den första trimestern. Under andra 

trimestern fann de att både SO2 och NO2 ökar risken att barnet blir lågviktigt, medan CO och 

PM10 har en på gränsen till signifikant positiv effekt. Under tredje trimestern minskar risken 

får lågviktiga barn med högre halter av CO, både SO2 och NO2 har en på gränsen till 

signifikant minskande effekt. I appendix finns en sammanfattning av studier angående 

luftföroreningar och låg födelsevikt. 
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2. Metod 

2.1 Modellutformning och analys av data 

Födelsedata i den empiriska studien kommer från Födelseregistret, Epidemiologiskt centrum 

vid Socialstyrelsen och informationen kommer från mödravårdsjournaler från födslar under 

åren 1988-96 i Stor-Stockholm. Det är bara singelfödslar som förlösts vaginalt som ingår i 

materialet, eftersom risken för låg födelsevikt eller för tidig födsel är större för tvillingar, 

medan vi antar att risken för låg födelsevikt eller för tidig födsel är annorlunda för barn som 

förlöses med kejsarsnitt än för barn som förlösts vaginalt. De variabler som ingår är 

födelsevikt, födelselängd, moderns rökvanor, paritet (vilket barn det är i ordningen för 

modern), graviditetens längd i veckor, kön på barnet, månad för befruktning, befruktningsår, 

födelsemånad och födelseår. Födelsedatum och uppgifter om graviditetens längd användes för 

att bestämma när den första och andra trimestern inföll. 

Exponeringsdata kommer från Stockholms miljöförvaltnings mätningar i centrala Stockholm, 

och har räknats om till medelvärdet över trimestrarna av kvävedioxid (dagliga 1-timmes 

maximum) och ozon (dagliga 8-timmes maximum) för varje barn i studien oavsett adress. Det 

finns även uppgifter om hur medelvärdet över sista veckan för nivåerna på kväveoxid och 

ozon varierar. Ozonhalterna mättes varje dag på två olika stationer, sedan fick det dagliga 

medelvärdet av dessa två stationer representera hela området. Halten av kvävedioxid består av 

medelvärdet från tre mätstationer. Luftblandningen i Stockholm är sådan att man kan se 

kvävedioxidkoncentrationen som en indikator på förbränningsavgaser från lokala källor, 

medan ozon till stor del transporteras in från Mellaneuropa. 

Logistisk regression har använts för att undersöka vilka luftföroreningar som påverkar risken 

för att barn föds i förtid eller med låg födelsevikt. De variabler som anpassats för i modellerna 

förutom luftföroreningar är: om modern röker (en faktor med fyra nivåer; nej, lite, mycket och 

uppgift saknas), moderns paritet, dvs. antal tidigare födslar, (en faktor med fyra nivåer; 

0,1,2,3 eller fler), barnets kön (pojke/flicka), årstid för befruktning (faktor med fyra nivåer, 

vår, sommar, höst och vinter) samt år för befruktning. Dessa variabler har visats ha statistiskt 

signifikant inverkan i åtminstone någon av tidigare studier [4-10,12,13]. Årstiderna definieras 

som: vår från mars till maj, sommar från juni till augusti, höst från september till november 

och vinter mellan december och februari.  
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Den viktigaste enskilda förklarande variabeln för låg födelsevikt är fostrets ålder vid födsel. 

Eftersom vi har en modell som undersöker luftföroreningars inverkan på för tidig födsel så 

inkluderas därför graviditetens längd i modellen för låg födelsevikt. Detta betyder att vi har en 

modell som undersöker om luftföroreningar påverkar risken för att ett barn föds i förtid och en 

modell som undersöker om luftföroreningar har någon ytterligare påverkan på risken för låg 

födelsevikt. Då det har föreslagits att årstid för befruktning kan inverka på vilka 

luftföroreningar som påverkar födelseutfallet så undersöks även detta genom att modellen 

stratifieras för årstid vid befruktning [9]. Även en ickestratifierad modell anpassas. I den 

ickestratifierade modellen ingår årstid för befruktning som en faktor, men inte något samspel 

mellan årstid och övriga förklarande variabler. Detta för att försöka kontrollera om det finns 

några mer generellt signifikanta luftföroreningseffekter. 

Även kontinuerliga modeller för graviditetens längd och födelsevikt anpassades med hjälp av 

multipel linjär regression. Det är samma variabler som ingår i dessa modeller som i 

motsvarande logistiska modeller. Även här undersöks om det finns ett samband mellan vilka 

föroreningar och vilken årstid och hur lång graviditeten blir respektive vad födelsevikten blir.  

För att korrigera för eventuella sammanblandningseffekter mellan luftföroreningshalter under 

de undersökta tidsperioderna är alla modeller anpassade över alla tre tidsperioder samtidigt. 

Då korrelationen mellan ozon och kvävedioxid är liten bör deras effekter vara möjliga att 

separera och kan därför ingå som förklarande variabler i samma modell. För att renodla 

effekterna av luftföroreningarna justeras även modellerna genom att använda temperatur och 

luftfuktighet som kovariater i modellerna. 

De faktorer som ingår i modellerna, med undantag för luftföroreningarna, temperaturen och 

luftfuktigheten, undersöktes genom att skapa 95 %-iga konfidensintervall för andelen av 

förtidsfödslarna samt de lågviktiga födslarna inom de olika faktornivåerna. För att testa om 

det fanns signifikant skillnad mellan andelen av de olika födelseutfall som undersöks för de 

olika faktornivåerna användes t-test med signifikansnivå på 5 %. 
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2.2 Logistisk regression 

Logistisk regression används när vi vill förklara ett utfall med två nivåer, t ex vid 

epidemiologiska studier där utfallet är frisk eller sjuk, eller vid mortalitetsstudier där utfallet 

är död eller levande, dvs vi har bernoullifördelade utfall där sannolikheten för att vara ett fall 

betecknas med p [14].  

Metoden liknar vanlig multipel linjär regression på så sätt att vi försöker modellera det 

förväntade utfallet, pi, med en linjärkombination, ∑
=

+=
q

j
ijji x

1
βαη , av de q variabler som vi 

tror kan förklara utfallet [15]. I modellen ovan betecknar α interceptet, dvs α modellerar 

utfallet för en individ med jxij ∀= 0 . βj är regressionskoefficienten till egenskapen x.j som 

tros förklara utfallet.  Problemet vid logistisk regression är att värdemängden för 

linjärkombinationen är hela den reella axeln, medan värdemängden för det förväntade utfallet 

ligger i intervallet mellan noll och ett. För att garantera att alla pi ligger mellan 0 och 1 

modellerar man sambandet mellan pi och ηi med logit-funktionen: 

10,,
1

log <<∞<<∞−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

= ii
i

i
i p

p
p

ηη . 

Parametrarna, α och β1, β2,..., βq , skattas vid logistisk regression med hjälp av maximum 

likelihood - metoden.  

Vill vi därefter prediktera om en given individ i med egenskaper xi = ( xi1, …, xiq ) blir ett fall 

(exempelvis sjuk) eller inte så räknar vi ut linjärkombinationen för att därefter stoppa in 

värdet i logit-funktionen, om p blir större än något förutbestämt värde, oftast 0.5, predikteras 

individ i vara ett fall annars predikteras individ i inte som ett fall. 

Oddset är ett annat mått på hur trolig en händelse är att inträffa. Sannolikheten p för en 

händelse och oddset är besläktade på så sätt att oddset är sannolikheten för en händelse delat 

med sannolikheten för dess komplementhändelse, dvs. 
p

podds
−

=
1

.  

På grund av hur den logistiska funktionen är utformad får skattningen av varje given β-

parameter en naturlig tolkning, den kan nämligen tolkas som log-oddskvoten för en ökning 
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med en enhet för den förklarande variabel som β är associerad med. Detta pga. att oddskvoten 

mellan x1 = ( x1, .., xj+1, .. xq ) och x2 = ( x1, .., xj, .., xq ) är : 

jqqqjjj
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e
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I praktiken utnyttjas detta förhållande oftast så att man använder eβ för att ta reda på vad 

oddskvoten är. I epidemiologin används oddskvoten som ett mått på relativ riskökning, och 

vid låga odds skiljer den sig inte mycket från en relativ risk beräknad på förekomst av 

exempelvis astma eller någon annan sjukdom. 

När vårt datamaterial är indelat i n stycken grupper med ni > 1 individer i varje grupp i,  

i=1, 2,..,n, så är våra data binomialfördelade. Metoden för att skatta parametrarna blir likadan 

som i det binära fallet, men vi har tillgång till mycket utförligare diagnostik än i det binära 

fallet.  

När vi vill undersöka hur väl en logistisk modell är anpassad till våra observerade värden 

använder vi huvudsakligen måttet log-likelihood, som kan ses som ett mått på hur bra 

modellen har anpassats till utfallet [18]. Testet genomförs i två steg, först jämför vi vår modell 

med en fullständig modell och om det inte är någon signifikant skillnad mellan den 

fullständiga modellen och vår modell så jämför vi vår modell mot en mindre modell [15]. En 

fullständig modell följer datamaterialet perfekt och har lika många okända parametrar som det 

finns observationer i data [16]. Log-likelihood-skillnaden mellan den fullständiga modellen 

och den modell vi undersöker är precis residualdeviansen för vår modell [19]. Teststatistikan i 

det första testet är därför residualdeviansen, och testet kallas för ett log-likelihood-kvot test: 

{ },)ˆ/()log()(ˆ/)log(2
1
∑
=

−−−+=
n

i
iiiiiiiii ynynynyyyD  

där ni är antalet individer i grupp i, yi är andelen fall i grupp i, iŷ  är den av modellen skattade 

andelen fall i grupp i. Vi testar sedan teststatistikan D mot en χ2 – fördelning med n – q 

frihetsgrader, antalet observationer minus antalet skattade parametrar. När vi vill jämföra vår 

modell med en delmängd av vår modell använder vi log-likelihood-skattningarna för de båda 

modellerna. Testvariabeln är:  
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,))log()(log(2)log(2 MSSM
S

M DDLL
L
L

−=−=  

där LM är likelihooden för den modell vi är intresserade av och LS är likelihooden för en 

mindre modell. DS - DM testas mot en χ2 – fördelning med q - s frihetsgrader, där s är antalet 

parametrar i den mindre modellen och q är antalet parametrar i den modell vi undersöker. För 

att testa om någon av variablerna har betydelse använder man nollmodellen, dvs. en modell 

som bara innehåller interceptet α men inte några förklarande variabler.  

Det går inte att använda residualdeviansen för att testa hur bra modellen anpassar sig till data 

när vi har binära data, dvs. de kommer från en Bernoullifördelning. Detta beror på att 

residualdeviansen i det binära fallet blir: 

( )∑
=

−−+−=
n

i
iiii pypyD

1
)ˆ1log()1()ˆlog(2 , och approximeras inte av någon χ2-fördelning 

[16]. 

Ett vanligt verktyg för att bedöma om vi har en lämplig modell är att rita upp residualerna mot 

exempelvis de predikterade värden vår modell ger när vi använder våra observerade data i 

modellen, men när vi har binära data kan vi inte använda dessa metoder eftersom det oftast 

kommer att finnas mönster i dessa plottar. Det vi kan göra är att rita upp residualerna mot 

deras index eller rita upp en halvnormal plot för att undersöka förekomsten av outliers. När vi 

ritar upp en halvnormal plot använder vi absolutbeloppet av residualfelen och plottar dessa 

mot de positiva kvantilerna för normalfördelningen [15]: 

ni
n

in ,...,1,
12

1 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
+

Φ− . 

Vi kan jämföra vår förväntade residualdevians, som är χ2-fördelad med n - q frihetsgrader, 

med den observerade residualdeviansen, D. Är den observerade deviansen större än väntat så 

har vi s.k. ”overdispersion”. ”Overdispersion” uppkommer exempelvis om modellen är 

felspecificerad, eller om de individuella binära observationerna som utgör de observerade 

proportionerna inte är oberoende [16]. Om de binära observationerna inte är oberoende kan 

detta även ge upphov till s.k. ”underdispersion”. Vi får även ”overdispersion” i modellen om 

det finns variation mellan den sanna sannolikheten för att olika individer i samma grupp blir 
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ett fall och den skattade sannolikheten för att de blir fall beroende på att de tillhör den 

gruppen. 

Antag att vi har olika sannolikhet för fall för olika individer i en grupp med samma 

egenskaper. Antag vidare att den egentliga sannolikheten för fall i grupp i är θi med 

väntevärde pi. Variansen för θi måste vara noll när pi är antingen noll eller ett och den enklaste 

funktionen för vilken detta är sant är: 

.0),1()( ≥−= φφθ iii ppVar  

θi är en icke observerbar slumpvariabel. Det vi kan observera är antalet fall yi, som givet θi är 

binomialfördelad med: 

iiii nyE θθ =)|(  och )1()|( iiiii nyVar θθθ −= . 

Detta gör att: 

iiiiiii nnEyEEyE θθθ === )()]|([)( , eftersom )]|([)( XYEEYE =   

)1)(1())1((

))]([)()(())()(()]1([)]|([
2

22

φφ

θθθθθθθθ

−−=−−−=

−−=−=−=

iiiiiiii

iiiiiiiiiiii

ppnppppn

EVarEnEEnnEyVarE
 

och 

)1()()]|([ 2
iiiiiii ppnnVaryEVar −== φθθ  ger att: 

))1(1)(1()( φ−+−= iiiii nppnyVar , (2.1)  

eftersom )]|([)]|([)( XYEVarXYVarEYVar += . 

Om det finns beroende mellan de binära observationerna i grupperna så kan man visa att [16]: 

))1(1)(1()( δ−+−= iiiii nppnyVar , (2.2) 

där δ är korrelationen mellan två observationer i grupp i. Vid negativ korrelation får vi 

”underdispersion” och vid positiv korrelation får vi ”overdispersion”. Då variansen vid 

inbördes beroende observationer i de olika grupperna och vid olika sannolikheter för fall vid 
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samma förutsättningar ser ut på samma sätt så kan vi inte skilja på dessa två orsaker till 

”overdispersion”. 

Termen ))1(1())1(1( δφ −+=−+ ii nn  kallas för ”dispersion parameter” och brukar betecknas 

med σ2. Det enklaste sättet att modellera för ”overdispersion” är att skatta en s.k. ”dispersion 

parameter” 2σ . 2σ  kan skattas med hjälp av Pearson’s X2 – residualer från vår modell och 

är: 
qn

X
−

=
2

2σ̂ , där n - q är frihetsgraden för modellen, dvs antalet obervationer minus antalet 

skattade parametrar.  

Skattningarna av β påverkas inte av σ2, däremot ändras medelfelet för β-koefficienterna, den 

nya skattningen blir roten ur skattningen av ”dispersion parameter” multiplicerat med den 

ursprungliga medelfelsskattningen.  

Det går inte längre att använda att residualdeviansen är χ2-fördelad om ”overdispersion” 

föreligger, eftersom teststatistikan är σ2χ2-fördelad. Då vi behöver skatta σ2 så måste vi 

använda ett F-test för att testa om modellen är lämplig. Teststorheten blir i stället 

)(ˆ
)(

2 sq
DD

F MS

−
−

=
σ

. 

DS och DM är residualdeviansen för den mindre respektive större modellen, 2σ̂  är vår skattade 

dispersion – parameter och q och s är antalet skattade parametrar i den större respektive 

mindre modellen. F testas mot en F – fördelning med q – s respektive n – q frihetsgrader, där 

n är antalet observationer. 

Det går inte att modellera för ”overdispersion” när vi har binärt data eftersom ni = 1 i formel 

(2.1) och i formel (2.2) och därför blir Var(yi) = pi(1-pi) oberoende av hur korrelationen 

mellan observationer ser ut eller om samma förutsättningar för olika individer ger olika 

sannolikheter. 

Vi kan också rita upp ett diagram över hur stort inflytande varje observation har för att 

försöka identifiera om någon observation är alltför inflytelserik. Måttet på inflytande som 

används är diagonalelementen hi i H nedan, och är inflytelserikt om det är stort. 

2/112/1 )( WXWXXXWH TT −= . 
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W är en diagonalmatris bestående av de vikter som används i algoritmen vid 

modellanpassningen och X är vår designmatris, dvs. raderna i X består av värdena på våra 

förklarande variabler [15]. 

Det finns inget riktigt analogt mått med förklaringsgrad från multipel linjär regression, men 

det finns några olika mått som försöker mäta styrkan på sambandet mellan modellen och 

utfallet [18]. Ett sådant mått är Nagelkerkes R2: 

,ˆ1
)ˆ/ˆ(1

/2
0

/2
02

n

n

L
LL

R
−

−
=  

där n är antalet observationer, L̂ och 0L̂  är modellens samt nollmodellens maximum 

likelihood-värden [17].  
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3. Resultat 

3.1 Deskription 

Antalet födslar under tidsperioden 1988 – 1996 var 115572, av dessa var 5.3 % prematura och 

4.1 % lågviktiga. Både andelen prematura och lågviktiga barn är högre om modern röker, 

tabell 1. Moderns rökvanor innehåller en faktornivå ”Okänt” med en relativt stor andel 

prematura respektive lågviktiga barn. Då det är frivilligt att svara på frågor i 

mödravårdsjournalerna är det rimligt att anta att en relativt stor del av de mödrar som inte 

svarar låter bli att svara av den anledningen att de röker mycket. Andelen förtidsfödslar och 

barn som föddes med låg födelsevikt var högre bland förstföderskor än hos kvinnor som 

födde sitt andra barn, för kvinnor som födde sitt tredje eller efterföljande barn var andelen 

högre än för både förstföderskor och kvinnor som födde sitt andra barn. Det går inte att påvisa 

någon större skillnad i andelen förtidsfödslar bland pojkar och flickor. Däremot verkar 

andelen barn som föds med låg födelsevikt vara högre hos flickor än hos pojkar, men 

medelvikten är, åtminstone i datamaterialet, också lägre hos flickor (3423 g) än hos pojkar 

(3556 g). 

Tabell 1. Andelen barn som fötts i förtid respektive fötts med låg födelsevikt av mödrar 

med givna rökvanor, viss paritet och beroende på om barnet är en flicka eller pojke. I 

tabellen anges även konfidensintervall samt p – värden från t – test för skillnader mellan 

varje faktornivå jämfört med referensnivån. 

Variabler Prematur 
födsel (%) 

Konfidens- 
intervall 
(95 %) 

p-
värde 

Låg 
födelsevikt 
(%) 

Konfidens- 
intervall 
(95 %) 

p-
värde 

Rökvanor:       
   Röker ej 4.8 (4.7, 5.0)  3.5 (3.4, 3.6)  
   Okänt 8.9 (8.3, 9.5) 0.000 6.8 (6.3, 7.4) 0.000 

Röker 
måttligt 

5.3 (4.9, 5.7) 0.014 5.1 (4.7, 5.5) 0.000 

Röker 
mycket 

6.7 (6.2, 7.3) 0.000 6.6 (6.1, 7.2) 0.000 

Paritet:       
   Första barnet 5.3 (5.1, 5.5)  4.1 (4.0, 4.3)  

Andra barnet 4.2 (4.0, 4.4) 0.000 3.2 (3.0, 3.4) 0.000 
   Tredje barnet 6.2 (5.8, 6.6) 0.000 5.1 (4.7, 5.4) 0.000 

Senare barn 10.3 (9.5, 11.1) 0.000 7.9 (7.2, 8.6) 0.000 
Kön:       
   Flicka 5.2 (5.0, 5.4)  4.4 (4.3, 4.6)  
   Pojke 5.4 (5.2, 5.6) 0.060 3.8 (3.7, 4.0) 0.000 
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Andelen förtidsfödslar och barn som föddes med låg födelsevikt verkar var ganska jämnt 

fördelat över tiden, både om vi tittar på årstid och om vi tittar på de olika åren som vi 

undersöker i studien, se tabell 2. Vi har bara en signifikant lägre andel prematura barn för de 

mödrar som blev gravida under 1989 än under 1988. I övrigt finns inga signifikanta skillnader 

mellan tidpunkterna för befruktning. Det finns en samvariation mellan andelen förtidsfödslar 

och andelen lågviktiga barn, detta beror till stor del på att risken för ett barn som föds i förtid 

att också ha låg födelsevikt är ganska stor. I detta datamaterial är andelen prematura barn som 

också är lågviktiga ungefär 51.4 %, medan andelen barn med låg födelsevikt som inte fötts i 

förtid är ungefär 1.4 %. 

Tabell 2. Andelen barn som fötts i förtid respektive fötts med låg födelsevikt där modern 

blivit gravid under olika år och årstider. I tabellen anges även konfidensintervall samt p 

– värden från t – test för skillnader mellan varje faktornivå jämfört med referensnivån. 

Tidsintervall Förtidsfödsel 
(%) 

Konfidens- 
intervall  
(95 %) 

p-
värde 

Låg 
födelsevikt 
(%) 

Konfidens- 
intervall  
(95 %) 

p-
värde 

Årstid:       
   Vår 5.4 (5.1, 5.7)  4.2 (3.9, 4.4)  
   Sommar 5.2 (4.9, 5.4) 0.233 4.1 (3.9, 4.3) 0.542 
   Höst 5.4 (5.1, 5.7) 0.955 4.2 (3.9, 4.4) 0.992 
   Vinter 5.2 (5.0, 5.5) 0.399 4.1 (3.8, 4.3) 0.566 
År:       
   1988 5.5 (5.1, 5.9)  4.2 (3.9, 4.6)  
   1989 4.9 (4.6, 5.3) 0.019 3.8 (3.5, 4.1) 0.074 
   1990 5.1 (4.7, 5.4) 0.096 4.1 (3.8, 4.4) 0.516 
   1991 5.2 (4.9, 5.6) 0.304 4.3 (3.9, 4.6) 0.894 
   1992 5.4 (5.0, 5.8) 0.679 4.1 (3.8, 4.5) 0.691 
   1993 5.5 (5.1, 5.8) 0.796 4.1 (3.8, 4.5) 0.684 
   1994 5.5 (5.1, 5.9) 0.998 4.2 (3.8, 4.5) 0.721 
   1995 5.4 (5.0, 5.7) 0.568 4.2 (3.9, 4.5) 0.893 
 

I tabell 3 redovisas korrelationen mellan O3, NO2, temperatur och luftfuktighet. Korrelationen 

mellan O3 och NO2 på sommaren är stor nog att kunna orsaka problem med osäkerhet i 

skattningen av konfidensintervallen för dessa parametrar s.k. multikolinjäritet. Även 

korrelationen mellan både O3 och NO2 med temperatur sommartid är höga. Korrelationen 

mellan O3 och relativ luftfuktighet är ganska hög både under sommar och vinter, medan 

korrelationen mellan temperatur och relativ luftfuktighet alltid är hög. 
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Tabell 3. Korrelationsmatris mellan luftföroreningar, temperatur och luftfuktighet 

under olika årstider. 

 O3 NO2 Temperatur
NO2 totalt -0.33   
   Vår -0.15   
   Sommar -0.57   
   Höst -0.05   
   Vinter -0.08   
Temperatur totalt 0.36 -0.21  
   Vår 0.11 -0.52  
   Sommar 0.85 -0.62  
   Höst 0.18 -0.04  
   Vinter 0.39 0.16  
Relativ Luftfuktighet totalt -0.48 0.16 -0.75 
   Vår  -0.25 0.13 -0.62 
   Sommar -0.68 0.36 -0.80 
   Höst -0.21 -0.33 -0.77 
   Vinter -0.65 0.19 -0.72 
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3.2 Föroreningar och för tidig födsel 

De modeller som används för att undersöka luftföroreningarnas samband med för tidigt födda 

barn och de modeller som beskriver hur luftföroreningarna påverkar graviditetslängden är 

uppdelade så att en modell är anpassad till varje årstid. Detta blir i stort sett samma sak som 

att anpassa en modell med samspel mellan årstiderna och alla andra förklarande variabler. 

I tabell 4 redovisas vilka luftföroreningar som har effekter på risken för prematura barn 

beroende på vilken årstid befruktningen ägde rum. För kvinnor som blev befruktade under 

våren ökade risken för förtidsfödsel vid förhöjda nivåer av ozon under den andra trimestern, 

medan högre nivåer av ozon under sista veckan innan födseln verkade ha en skyddande effekt. 

Det fanns en skyddande effekt vid förhöjda kvävedioxidvärden, både under den första och den 

andra trimestern. Kvinnor som blev gravida under sommarmånaderna hade en förhöjd risk för 

förtidsfödsel om de utsattes för högre ozonvärden under den första eller andra trimestern. 

Även högre halter kvävedioxid under den första trimestern ökade risken för förtidsfödsel. 

Högre ozonhalter under sista veckan av graviditeten minskade risken för förtidsfödsel, medan 

högre kvävedioxidvärden ökade risken för förtidsfödsel. De kvinnor som befruktades under 

hösten löpte större risk att föda sitt barn i förtid om ozonhalten under första trimestern eller 

sista veckan var högre än normalt och risken för förtidsfödsel minskade vid högre 

kvävedioxidnivåer under första trimestern eller sista veckan före födseln. Befruktades kvinnan 

under vintern så ökade risken för förtidsfödsel om hon utsattes för högre ozonhalter under den 

första trimestern, medan högre ozonhalter under den sista veckan innan förlossningen hade en 

fördröjande effekt. Även kvävedioxidnivåerna under andra trimestern och under sista veckan 

innan förlossning minskade risken att födas i förtid. I modellen för hela året utan samspel 

mellan årstid och föroreningar ökar förhöjda kvävedioxidnivåer under den sista veckan risken 

för förtidsfödsel. Högre halter kvävedioxid under andra trimestern minskar risken för 

prematur födsel.  

I tabell 4 presenteras även resultaten för graviditetens längd i veckor som 

regressionskoefficienter, samt konfidensintervall för koefficientskattningarna. De kvinnor 

som befruktades under våren fick längre graviditet vid högre ozonhalter under sista veckan 

och vid högre kvävedioxidhalter under första eller andra trimestern. Graviditeten blev kortare 

vid högre ozonvärden under den andra trimestern och högre kvävedioxidhalter under den sista 

veckan. Kvinnor som blev gravida under sommarmånaderna fick en längre graviditet vid 

högre halter av ozon under den sista veckan innan förlossningen. Högre kvävedioxidhalter 
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under den andra trimestern gjorde också den att graviditeten blev längre. Förhöjda ozonhalter 

under den andra trimestern samt en högre kvävedioxidhalt under den sista veckan hade en 

förkortande effekt på graviditetslängden. Kvinnor som blev gravida under hösten fick kortare 

graviditet vid högre ozonhalter under något av de tre tidsintervallen vi undersökt. 

Kvävedioxidnivåerna under första trimestern och under graviditetens sista vecka gjorde att 

graviditeten förlängdes. De graviditeter där befruktningen skedde under vintern blev kortare 

vid högre ozonhalter under den andra trimestern eller under den sista veckan. Ozonhalten 

under den första trimestern samt kvävedioxidhalten under något av de tidsintervall som 

studerats hade en förlängande effekt på graviditeten. I modellen utan samspel mellan 

årstiderna och föroreningarna blev graviditeten kortare av högre halter ozon under andra 

trimestern och sista veckan innan förlossning, högre halter kvävedioxid under sista veckan har 

också en förkortande effekt. Högre halter av kvävedioxid under graviditetens andra trimester 

verkar göra att graviditeten blir längre. 
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Tabell 4.  Oddskvotskattningar över risken för prematur födsel samt 

regressionskoefficientskattningar för graviditetslängd för en enhets ökning av ozon- och 

kvävedioxidhalt under första, andra och tredje trimestern 

 Odds-
kvot 

95 % -
konfidens-
intervall 

Linjär 
regressions- 
koefficient 

95 % - 
konfidens-
intervall 

Befuktad Vår     
O3 första trimestern 1.00 (0.95, 1.05) -0.006   (-0.026,  0.014)
O3 andra trimestern 1.07 (1.03, 1.12) -0.026   (-0.044, -0.008)
O3 sista veckan 0.93 (0.92, 0.94) 0.054 (0.051,  0.057)
NO2 första trimestern 0.92 (0.88, 0.96) 0.066 (0.048,  0.084)
NO2 andra trimestern 0.90 (0.86, 0.95) 0.108 (0.088,  0.130)
NO2 sista veckan 1.01 (0.99, 1.02) -0.016 (-0.019, -0.012)
Befuktad Sommar     
O3 första trimestern 1.07 (1.04, 1.11) -0.006 (-0.016,  0.004)
O3 andra trimestern 1.54 (1.46, 1.63) -0.137 (-0.152, -0.122)
O3 sista veckan 0.93 (0.92, 0.94) 0.016 (0.014,  0.019)
NO2 första trimestern 1.06 (1.01, 1.11) -0.011 (-0.025,  0.003)
NO2 andra trimestern 0.99 (0.94, 1.04) 0.028 (0.015,  0.042)
NO2 sista veckan 1.04 (1.03, 1.05) -0.015 (-0.017, -0.013)
Befuktad Höst     
O3 första trimestern 1.17 (1.11, 1.23) -0.059 (-0.074, -0.044)
O3 andra trimestern 1.01 (0.98, 1.04) -0.010 (-0.017, -0.003)
O3 sista veckan 1.18 (1.17, 1.19) -0.089 (-0.091, -0.087)
NO2 första trimestern 0.87 (0.83, 0.91) 0.065 (0.050,  0.079)
NO2 andra trimestern 0.98 (0.92, 1.04) -0.009 (-0.024,  0.007)
NO2 sista veckan 0.92 (0.91, 0.93) 0.044 (0.040,  0.047)
Befuktad Vinter     
O3 första trimestern 1.07 (1.02 1.11) 0.030 (0.023,  0.038)
O3 andra trimestern 1.02 (0.99 1.05) -0.027 (-0.033, -0.021)
O3 sista veckan 0.97 (0.95 0.98) -0.005 (-0.007, -0.003)
NO2 första trimestern 0.99 (0.95 1.02) 0.013 (0.007,  0.019)
NO2 andra trimestern 0.80 (0.76 0.84) 0.138 (0.129,  0.147)
NO2 sista veckan 0.97 (0.95 0.98) 0.020 (0.017,  0.023)
Ostratifierad modell     
O3 första trimestern 1.00 (1.00, 1.01) -0.002 (-0.005, 0.002)
O3 andra trimestern 1.01 (1.00, 1.01) -0.004 (-0.007, -0.001)
O3 sista veckan 1.00 (1.00, 1.01) -0.002 (-0.003, -0.001)
NO2 första trimestern 1.00 (0.99, 1.01) -0.001 (-0.004,  0.003)
NO2 andra trimestern 0.99 (0.98, 0.99) 0.008 (0.004  0.012)
NO2 sista veckan 1.01 (1.00, 1.01) -0.003 (-0.005, -0.001)
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 3.3 Föroreningarnas effekt och låg födelsevikt 

De kvinnor som blev gravida under våren hade en ökad risk för att deras barn skulle ha låg 

födelsevikt vid högre halter av ozon under första trimestern, även efter att man justerat för 

graviditetslängd. I tabell 5 kan vi se att om befruktningen skedde på hösten ökade risken för 

låg födelsevikt vid högre halter ozon under den sista veckan. De kvinnor som blev gravida 

under vintern hade större risk för att deras barn skulle ha låg födelsevikt vid högre halter ozon 

under första trimestern. Högre halter ozon under andra trimestern minskade risken för låg 

födelsevikt. Även högre halter av kvävedioxid under sista veckan minskade risken för låg 

födelsevikt. 

Det fanns också några signifikanta effekter av luftföroreningarna på födelsevikten i den 

multipla linjära regressionsmodellen. I tabell 5 kan vi se att de kvinnor som blev gravida 

under hösten fick barn med lägre födelsevikt om de utsattes för högre halter ozon under den 

sista veckan. Kvävedioxidhalten under graviditetens sista vecka hade en signifikant positiv 

effekt på födelsevikten för dessa graviditeter. Kvinnor som blev gravida under vintern fick 

barn med högre födelsevikt om de utsattes för högre ozonhalter under graviditetens andra 

trimester. 
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Tabell 5.  Oddskvotskattningar över risken för låg födelsevikt samt 

regressionskoefficientskattningar för födelsevikt för en enhets ökning av ozon- och 

kvävedioxidhalt under första, andra och tredje trimestern 

 Odds-
kvot 

95 % -
konfidens-
intervall 

Linjär 
regressions- 
koefficient 

95 % - 
konfidens-
intervall 

Befuktad Vår     
O3 första trimestern 1.08 (1.00, 1.16) -2.770 (-7.497, 1.956) 
O3 andra trimestern 1.04 (0.97, 1.11) -1.471 (-5.740, 2.794) 
O3 sista veckan 1.01 (0.99, 1.02) 0.726 (-0.074, 1.525) 
NO2 första trimestern 0.98 (0.91, 1.05) 0.216 (-4.191, 4.624) 
NO2 andra trimestern 1.05 (0.97, 1.14) -4.105 (-9.126, 0.916) 
NO2 sista veckan 0.99 (0.98, 1.01) 0.258 (-0.656, 1.171) 
Befuktad Sommar     
O3 första trimestern 0.98 (0.94, 1.03) -1.431 (-4.236, 1.374) 
O3 andra trimestern 0.99 (0.92, 1.06) 2.219 (-2.105, 6.543) 
O3 sista veckan 1.00 (0.99, 1.01) 0.629 (-0.034, 1.291) 
NO2 första trimestern 1.01 (0.95, 1.07) 0.619 (-3.368, 4.607) 
NO2 andra trimestern 1.03 (0.97, 1.09) 3.772 (-0.066, 7.610) 
NO2 sista veckan 1.00 (0.99, 1.01) 0.237 (-0.425, 0.899) 
Befuktad Höst     
O3 första trimestern 1.03 (0.97, 1.10) -1.155 (-5.335, 3.026) 
O3 andra trimestern 1.03 (1.00, 1.06) -0.115 (-2.046, 1.815) 
O3 sista veckan 1.01 (1.00, 1.02) -1.201 (-1.864, -0.537) 
NO2 första trimestern 1.01 (0.94, 1.08) -3.362 (-7.474, 0.750) 
NO2 andra trimestern 0.99 (0.93, 1.07) -2.292 (-6.598, 2.015) 
NO2 sista veckan 1.00 (0.98, 1.01) 1.154 (0.205, 2.104)  
Befuktad Vinter     
O3 första trimestern 1.04 (1.00, 1.09) -0.633 (-3.282, 2.016) 
O3 andra trimestern 0.97 (0.94, 0.99) 3.001 (1.006, 4.996) 
O3 sista veckan 1.00 (0.99, 1.01) -0.745 (-1.529, 0.038) 
NO2 första trimestern 1.00 (0.97, 1.03) -0.076 (-2.105, 1.954) 
NO2 andra trimestern 1.01 (0.96, 1.07) 1.501 (-1.783, 4.786) 
NO2 sista veckan 0.98 (0.96, 0.99) 0.753 (-0.167, 1.672) 
Ostratifierad modell     
O3 första trimestern 1.00 (0.99, 1.02) 0.722 (-0.137, 1.582) 
O3 andra trimestern 1.01 (1.00, 1.02) 0.387 (-0.291, 1.064) 
O3 sista veckan 1.00 (1.00, 1.01) 0.101 (-0.201, 0.402) 
NO2 första trimestern 0.99 (0.98, 1.01) -0.140 (-1.046, 0.767) 
NO2 andra trimestern 1.00 (0.98, 1.02) 0.779 (-0.201, 1.759) 
NO2 sista veckan 0.99 (0.99, 1.00) 0.332 (-0.051, 0.715) 
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4. Diskussion 
I liknande studier har man använt lite olika metoder för att bestämma vilka nivåer av 

luftföroreningar som mödrarna utsatts för. Den vanligaste metoden för att skatta 

luftföroreningsnivån är att beräkna genomsnittet över respektive graviditets studerade 

tidsperioder för den mätstation som ligger närmast moderns bostadsplats [5, 6, 8-10, 12]. En 

liknande metod är att använda genomsnittet av föroreningshalterna över den stadsdel eller den 

region som modern bor i under de tidsperioder som studeras [3-5, 8]. I några studier har man 

använt genomsnittet för de studerade luftföroreningarna över hela staden för de intressanta 

tidsperioderna för att klassificera vilka nivåer som mödrarna utsatts för [1, 9, 13]. I en studie 

har man bara använt årsmedelhalten av de studerade luftföroreningarna för året barnet föds i 

det distrikt som modern bor i för att klassificera halten hon utsatts för [11]. 

Dessa olika metoder har givetvis olika styrkor och svagheter och lämpar sig olika bra till olika 

typer av föroreningar. Luftföroreningar som kommer från förbränningsprocesser har en stor 

lokal variation medan t.ex. ozon inte varierar så mycket på korta rumsliga avstånd. Detta gör 

att skattningsfelet för förbränningsavgaser som t.ex. kolmonoxid bör bli mindre om man 

använder mer lokala skattningar. En bieffekt av att använda mer lokala skattningar blir dock 

att man riskerar sammanblandning av luftföroreningseffekterna och variabler med mer lokal 

variation som t.ex. socioekonomiska faktorer. Använder man däremot snittvärden över hela 

staden så löper man större risk för stora felklassificeringar av luftföroreningsnivåerna för 

varje kvinna, medan det inte bör bli någon sammanblandning mellan luftföroreningarna och 

exempelvis socioekonomiska faktorer. 

I de flesta av studierna används både modeller som bara undersöker den enskilda 

luftföroreningens effekt utan att anpassa för eventuell sammanblandning med andra 

luftföroreningar och modeller som försöker undersöka alla studerade luftföroreningars 

effekter på en och samma gång. Dessa två tillvägagångssätt undersöker lite olika saker. En 

modell som bara använder exempelvis kolmonoxid undersöker mer om källan för 

kolmonoxidutsläppen har någon effekt medan om man i modellen även anpassar för 

svaveldioxid och kvävedioxid försöker renodla effekten av kolmonoxiden så att man 

förhoppningsvis kan uttala sig om just det ämnet påverkar. Problemet med modeller som 

anpassar för flera olika luftföroreningar är att då de till stor del kommer från samma källor 

ofta är starkt korrelerade och eventuella effekter blir för var och en av föroreningarna för liten 

för att visas som statistiskt signifikant.  
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Resultaten från de studier som behandlar för tidigt födda barn eller låg födelsevikt tyder på att 

nivåerna av luftföroreningar som kommer från förbränningsprocesser påverkar risken för 

prematur födsel och risken för låg födelsevikt. Däremot är det svårt att renodla effekten så att 

man kan uttala sig om vilket/vilka ämnen som påverkar risken för prematur födsel eller risken 

för låg födelsevikt. 

Generellt verkar högre ozonhalter under första och andra trimestern antingen öka risken, eller 

sakna betydelse, för att barn föds i förtid. Högre halter av ozon under sista veckan innan 

förlossning verkar minska risken för prematur födsel. För graviditeter som påbörjats under 

hösten så ökar ozonhalterna under den sista veckan risken för prematur födsel. Resultaten går 

emot de resultat som Jalalaludin et al. fann, där första trimesterns ozonhalter ökade risken för 

prematur födsel om kvinnorna i studien blev gravida under våren eller sommaren och annars 

saknade effekt, medan resultaten från Stockholmsstudien pekar på att högre halter under höst 

och vinter skulle öka risken för prematur födsel [9]. Kvävedioxidhalterna under första och 

andra trimestern verkar ha en skyddande effekt mot prematur födsel, då det var mindre risk 

eller ingen statistiskt signifikant effekt, men inte vid förhöjda halter under den sista veckan 

före födsel om graviditeten påbörjades under sommaren eller totalt sett. Inte heller dessa 

resultat stämmer överens med resultaten från Jalalaludin et al. där förhöjda kvävedioxidnivåer 

under första trimestern medförde en högre risk för prematur födsel om den första trimestern 

inföll under vintern, och en lägre risk vid högre kvävedioxidnivåer om den första trimestern 

inföll under sommaren, i övrigt fanns inga statistiskt signifikanta effekter [9]. Resultaten från 

den här studien tyder på att det finns en mindre risk för prematur födsel vid förhöjda 

kvävedioxidnivåer om den första trimestern infaller under våren eller hösten, medan det inte 

finns några statistiskt signifikanta effekter under sommaren och vintern.  

Föroreningarnas olika effekt under olika årstider kan bero på några olika orsaker. Man skulle 

kunna tänka sig att de olika effekterna kan bero på att blandningen av de olika 

luftföroreningarna skiljer sig åt under olika delar av året och därför har olika stark påverkan 

på människor. En annan möjlighet är att korrelationen mellan olika luftföroreningar och 

exempelvis väderlek, pollenhalter och del av dygn som spenderas utomhus varierar under året 

och därför påverkar hur mycket en gravid kvinna utsätts för de olika luftföroreningarna. Det 

är också möjligt att mottagligheten för negativa effekter av att inandas luftföroreningar skiljer 

sig åt under året som en följd av t.ex. förekomst av virusförkylningar eller olika vitaminstatus 

under året. Resultaten bör alltså föranleda ytterligare analyser av möjliga mekanismer eller 

förklaringar till de varierande effekterna. 
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Resultaten för ozonhalterna under första trimestern samt under sista veckan för de kvinnor 

som befruktades under vintern är motsägelsefulla. Första trimestern kan vi se att risken för 

prematur födsel ökar med högre halter av ozon, medan vi i den modell som behandlar 

graviditetslängden kan se att vi med ökade ozonhalter kan förvänta oss en längre graviditet. 

Under den sista veckan ser det ut som att högre halter av ozon minskar risken för prematur 

födsel, medan modellen för graviditetslängd antyder att högre halter medför kortare graviditet. 

Detta skulle antingen kunna bero på att ozonet (eller någon annan variabel som är vars effekt 

är sammanblandad med ozon) skulle kunna öka risken för prematur födsel, samtidigt som de 

mödrar som inte föder i förtid får en förlängd graviditet. En annan möjlig förklaring är att 

något av de hypotestest som genomförs för dessa tidpunkter felaktigt förkastar nollhypotesen. 

Framförallt högre ozonhalterna tidigt i graviditeten verkar kunna öka risken för låg 

födelsevikt, även när man anpassar för graviditetslängd. I den linjära modellen för födelsevikt 

visades ändå luftföroreningarna påverka födelsevikten, men denna påverkan är för liten för att 

ha inverkan på risken för låg födelsevikt. Då modellen för låg födelsevikt är utformad så att 

den ska förklara den eventuella effekt som luftföroreningarna kan tänkas ha utöver den effekt 

de har på graviditetens längd betyder detta att den enda effekt på risken för ett barn att födas 

med låg födelsevikt är framförallt den indirekta effekten av att graviditetslängden påverkas av 

förhöjda halter av luftföroreningar.  

Den här studien har en rad styrkor, bl.a. så medför sättet som varje kvinna tillskrivits sin 

luftföroreningshalt att risken för sammanblandning mellan luftföroreningshalterna och 

socioekonomiska faktorer är liten. Valet av studerade föroreningar innebär också att de går att 

studera parallellt i de statistiska modellerna utan att risken för sammanblandning av effekterna 

är speciellt stor. Då modellerna även har anpassats för temperatur så är ozoneffekterna ganska 

renodlade, så att de verkligen är effekter av ozonhalterna och inte av temperatur. Studiens 

svagheter innefattar bl.a. att det är ganska stor osäkerhet i halten av framförallt kvävedioxid 

som varje kvinna tillskrivits eftersom det finns stora geografiska variationer inom 

studieområdet. Det är även en svaghet att det inte anpassats för den ökade risken för negativa 

graviditetsutfall som olika socioekonomiska variabler medför, men dessa bör vara tämligen 

oberoende av årstider. En annan viktig förklarande variabel för olika graviditetsutfall som inte 

har anpassats för i dessa modeller är moderns ålder. Modellanpassningen skulle bli bättre om 

moderns ålder ingick i modellerna, men bör inte påverka skattningarna av luftföroreningarnas 

påverkan på utfallen.  
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En viktig fråga som ännu inte studerats så noggrant är vilka mekanismer som skulle kunna 

ligga bakom eventuella effekter av luftföroreningar på prematur födsel eller låg födelsevikt. 

En känd faktor som påverkar risken för förtidsfödsel eller låg födelsevikt är förekomsten av 

infektion i livmodern under graviditeten [4]. Även infektioner i andningsorganen och akuta 

problem t.ex. av astma skulle kunna påverka risken för negativa graviditetsutfall. Risken för 

båda dessa typer av ohälsa kan påverkas av halten av olika typer av luftföroreningar i 

inandningsluften. Olika luftföroreningar som orsakar inflammation skulle även kunna påverka 

blodets viskositet så att blodet har sämre möjlighet att försörja moderkakan. 

En naturlig uppföljning på den här studien skulle vara att tillskriva mer individuella halter av 

luftföroreningar till kvinnorna i den nya studien genom att använda ett område runt moderns 

bostadsplats för att tillskriva vilka dygnsvisa halter hon utsätts för, exempelvis halten i en 

50*50-metersruta runt huset hon bor i eller alternativt ett större område som 500*500 meter 

eller församlingen/kommunen hon bor i. En uppdelning i rutor skulle medföra att det 

förmodligen uppstår en rumslig autokorrelation som till viss del skulle kunna förklara den del 

av de graviditetsfall som förklaras av socioekonomiska faktorer, exempelvis något mått på 

hushållets ekonomi eller föräldrarnas utbildningsnivå. 
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Appendix 

Tabell 5. Sammanfattning av vilka luftföroreningar som visats ha effekt på för tidig födsel i "multiple pollutant models” 

Författare 

År 

Artikel Undersökta 

föroreningar 

Undersökta 

tidsperioder 

av 

graviditeten 

Signifikanta 

luftföroreningar 

Wilhelm, 

Ritz 

2005 

Local variation in CO 

and Particulate Air 

Pollution and Adverse 

Birth Outcomes in Los 

Angeles County, 

California, USA 

CO, PM2.5, 
PM10 

Första 

trimestern 

Sista sex 

veckorna 

CO 

 

CO, PM2.5 

Liu et al. 

2003 

Association between 

Gaseous Ambient Air 

Pollutants and Adverse 

Birth Outcomes in 

Vancouver, Canada 

SO2, NO2, CO, 

O3 

Första 

månaden 

Sista månaden 

Inga 

SO2, CO 

Ritz et al. 

2000 

Effect of Air Pollution 

on Preterm Birth 

Among Children Born 

in Southern California 

Between 1989 and 

1993 

CO, PM10, O3, 

NO2 

Första 

månaden 

Sista sex 

veckorna 

Inga 

PM10 

 

 

Huynh et 

al. 

2006 

Relationships between 

air pollution and 

preterm birth in 

California 

PM2.5, CO Första 

månaden 

Sista två 

veckorna 

Hela 

PM2.5 

PM2.5 

 

PM2.5 
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graviditeten 

 
 

Hansen et 

al. 

2006 

Maternal exposure to 

low levels of ambient 

air pollution and 

preterm birth in 

Brisbane, Australia 

PM10, bsp, O3, 

NO2 

Första 

trimestern 

Sista trimestern 

Inga 

Inga 

Jalaludin 

et al. 

2007 

Impact of ambient air 

pollution on gestational 

age is modified by 

season in Sydney, 

Australia 

PM10, PM2.5, 

O3, NO2, CO, 

SO2 

Första 

trimestern 

Tre månader 

fore födsel 

En månad fore 

födsel 

Beror på årstid 

 

PM2.5, SO2 

SO2 
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Tabell 6. Sammanfattning av vilka luftföroreningar som visats ha effekt på låg födelsevikt. OR betecknar oddskvot. 

Författare 

År 

Artikel Undersökta 

Föroreningar 

Undersökta 

tidsperioder 

av 

graviditeten 

Signifikanta 

luftföroreningar 

Ritz, Yu 

1999 

The Effect of Ambient 

Carbon Monoxide on 

Low Birth Weight 

among Children Born 

in Southern California 

between 1989 and 

1993 

CO Tredje 

trimestern 

CO 

Gouveia et 

al. 

2003 

Association between 

ambient air pollution 

and birth weight in São 

Paulo, Brazil 

PM10, CO, 

SO2, NO2, O3 

Första 

trimestern 

Andra 

trimestern 

Tredje 

trimestern 

Inga 

 

PM10 

Inga 

 

Liu et al. 

2003 

Association between 

Gaseous Ambient Air 

Pollutants and Adverse 

Pregnancy Outcomes 

in Vancouver, Canada 

SO2, NO2, CO, 

O3 

Första 

månaden 

Sista månaden 

SO2 

 

Inga 

Bobak, 

Leon 

1999 

Pregnancy outcomes 

and outdoor air 

pollution: an ecological 

study in districts of the 

Chech Republic 1986-8

TSP, SO2, NOx  SO2 
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Wilhelm, 

Ritz 

2005 

Local variation in CO 

and Particulate Air 

Pollution and Adverse 

Birth Outcomes in Los 

Angeles County, 

California, USA 

CO, PM10 Tredje 

trimestern 

CO, PM10 

Wang et al. 

1997 

Association between 

Air pollution and Low 

Birth Weight: A 

Community-based 

Study 

TSP, SO2 Tredje 

trimestern 

TSP, SO2 

Dugandzic 

et al. 

2006 

The association 

between low level 

exposures to ambient 

air pollution and term 

low birth weight: a 

retrospective study 

O3, SO2, PM10 Första 

trimestern 

Andra 

trimestern 

Tredje 

trimestern 

SO2 

Inga 

 

Inga 

 

Lee et al. 

2003 

Exposure to air 

pollution during 

different gestational 

phases contributes to 

risk of low birth weight

PM10, CO, 

SO2, NO2 

Första 

trimestern 

Andra 

trimestern 

Tredje 

trimestern 

CO 

 

CO, PM10 

CO (OR < 1) 

 


