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Abstract  

There are a variety of ways to understand the meaning of the phenomenon 'risk for TBE' and how it 

can be presented. This paper problematises the existing understanding and interpretation of the 

phenomena by health services and research. The method and empirical knowledge of the present 

understanding is analysed methodically by a synergy between two interpretation methods. The aim 

is to show that another methodological approach is needed to achieve further development of the 

understanding of the subject. Grounded theory is used to reach conclusions about what knowledge 

could be presented as relevant empirical material for further studies. The empirical material, in turn, 

generates the theory that risk for TBE covers more than incidence and that the current way of 

looking at risk of TBE has its shortcomings. 
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Sammanfattning

Det finns olika sätt att förstå innebörden av fenomenet ’risk för TBE’ och hur den kan presenteras. 

Denna uppsats problematiserar den befintliga förståelsen och tolkning av fenomenet inom 

vårdinstanser och forskning. Metoden och empirin som den nuvarande kunskapsbild bygger på, 

analyseras metodiskt genom en synergi mellan två tolkningsmetoder. Tillvägagångssättets mål är att 

visa att en annan metodansats behövs för att nå en vidareutveckling av förståelsen inom ämnet. 

Grundad teori används för att nå slutsatser om vilken kunskap som ska presenteras som relevant 

empiri och utifrån empirin, genereras teorin att risk för TBE innefattar mer än incidens och att 

nuvarande sätt att se på risk för TBE har sina tillkortakommanden. 

 

 

Nyckelord: exponering, incidens, risk, riskområde, riskkarta, TBE 
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1. Inledning  

Varje vår går folkhälsoinstanser ut med rekommendationer och vaccinationsuppmaningar till 

allmänheten om sjukdomen TBE (fästingburen hjärninflammation). TBE är en sjukdom som drabbar 

cirka 200-300 personer i Sverige varje år (Folkhälsomyndigheten 2017a). Det är viktigt att belysa 

sjukdomen på grund av dess allvarlighetsgrad när det gäller försämring av livskvalitet. Viruset 

överförs via fästingbett och kan orsaka hjärnhinneinflammation med allvarliga men som påföljd 

(ibid.). Risken att smittas av sjukdomen anses vara relativt liten, men om en person väl drabbas är 

utfallet allvarligt. Den generella trenden för antalet personer som insjuknar är ökande. För att 

undvika att fler ska smittas arbetar myndigheter med att uppmärksamma allmänheten om 

riskområden samt att göra människor medvetna om risken för att smittas av sjukdomen. 

Ett vanligt sätt att kommunicera vaccinationsrekommendationen på är att visa en bild på en fästing 

med påminnelsen om att nu börjar dessa spindeldjur bli aktiva igen. Många 

vaccinationsmottagningar och vaccinationsbussar visar även en karta med markerade områden, en 

så kallad ’riskkarta’, för att göra allmänheten medvetna om fästingens förekomst. De vanligaste 

nationella riskkartor i Sverige är producerade av en vaccinationsproducent respektive 

Folkhälsomyndigheten. Det finns även riskkartor producerade av olika län i landet.  

Sjukdomars geografi får vi kunskap om från utbredningen av mänskliga fall som rapporteras (Zeman 

1997). En kartografisk representation av incidensen (hur många antal sjukdomsfall det sker per 

100 000 invånare per år) är det vanligaste sättet att få en uppfattning om spridningen av en sjukdom. 

Men för att få mer än en intuitiv uppfattning om det rumsliga mönstret behövs en lämplig statistisk 

metod (ibid.). Problemet som en sådan metod som ska användas i epidemiologiska syften stöter på 

är att den måste inkorporera den mänskliga faktorn: människans beteende och aktivitetsmönster 

(ibid.). Hur kan en sådan metod utformas när det i tillägg krävs att förhålla sig till risk och vad 

begreppet innebär? 

Detta arbete kommer att utgå från en riskkarta som producerats för Stockholms län av Smittskydd 

Stockholm, som exempel för hur risk presenteras. I dagsläget visar kartan antalet kända fall av TBE 

som inträffat de senaste åren. Kartan har mottagit en del kritik (Insulander 2015, muntlig referens), 

vilket har väckt denna studies intresse för att problematisera dataunderlaget och kunskapen som 

riskkartorna bygger på. Hur förstås risk för TBE och finns det något annat sätt att förstå det på? Att 

diskutera och reflektera kring vad risk egentligen betyder i sammanhanget och om det är möjligt att 
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ta reda på risken för TBE, kan tänkas ha betydelse för utformningen av riskkommunikationen till 

allmänheten samt direktiv till vårdinstanser.  

1.1 Bakgrund/problemställning 

Att använda en karta som ett visuellt verktyg för att beskriva existerande statistik över hur många fall 

det inträffat här och där är viktigt, men i sig otillräckligt (Koch 2005). Det verkliga målet är att förstå 

förhållandet mellan virala och bakteriella förekomster, människor och miljön som antingen hämmar 

eller främjar samspelet emellan dem (ibid.).  

Den befintliga TBE-data i Sverige samlas in av Folkhälsomyndigheten och finns att ladda ner på deras 

hemsida. Denna studie fokuserar på Stockholms län och Smittskydd Stockholm har tillhandahållit 

data för Stockholms län. Data består av antalet fall av TBE i Stockholms län sedan 1997. Varje fall har 

registrerats eller kompletterats med en ungefärligt geografisk placering (kommunal nivå) om var 

smittotillfället ägt rum. I dagsläget finns ingen nationell arbetsgång för hur man ska producera en 

riskkarta eller hur man genomför intervjuer med varje enskild person som smittats av TBE (Hjertqvist 

2017, muntlig referens). Det finns en önskan om att finna en metod för att skapa en riskkarta som är 

tillförlitlig och som kan användas inom exempelvis vården och i övervakningen över utvecklingen av 

utbredningen av TBE (Insulander 2015, muntlig referens). 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att försöka hitta ett annat sätt att se på risk för TBE. Målsättningen är att, 

mot bakgrund av en kritisk analys av befintliga riskkartor och TBE-data, diskutera och värdera 

alternativa metoder för att samla data och kommunicera risk för att bli smittad av TBE.  

Studien ämnar också undersöka vad som menas med risk i teorin och vad Folkhälsomyndigheten och 

Smittskydd Stockholm menar när de säger ”risk för TBE”. Några av de frågor som studien vill försöka 

besvara är om de existerande riskkartor är tillförlitliga, om ja/nej varför, om det är någon data som 

saknas och som skulle behövas läggas till för att kunna producera en mer tillförlitlig karta, respektive 

förståelse av risk. Studiens frågeställningar är: 

Vad betyder risk för TBE? 

Hur presenteras och förstås risken för TBE?  

Hur kan risken för TBE tolkas annorlunda? 
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1.3 Avgränsningar 

Denna studie analyserar TBE-statistik som Smittskydd Stockholm och Folkhälsomyndigheten samlat 

in. Data har sina avgränsningar och därför baseras detta arbetes avgränsningar på underlagets 

karaktär. 

Geografisk avgränsning: empirin som tillhandahölls av Smittskydd Stockholm omfattar Stockholms 

län. Därför har studieområdet avgränsats till Stockholms län. Eftersom detta är en analytisk 

metodstudie begränsas analysen inte till Stockholms län utan diskussion omfattar även Sverige och 

andra områden. 

Tidsavgränsning: Statistiken från Smittskydd Stockholm gäller för 1997-2014. Statistik presenteras 

också i andra tidsintervaller på deras hemsida. Folkhälsomyndighetens statistik har andra 

tidsintervaller. Trenden från 1950-talet (då viruset fastställdes som TBE) till idag är en variant. En 

annan variant är 2004 (då viruset blev anmälningspliktigt) till idag. Eftersom denna studie analyserar 

existerande statistik, så har avgränsningen satts till att analysera de tidsintervaller Smittskydd 

Stockholm och Folkhälsomyndigheten använder sig av och vad det har för implikationer att 

presentera statistiken i de tre olika tidsperioderna: 1956-2016, 1997-2014 och 2004-2016. 

Tematisk avgränsning: Arbetet problematiserar begreppen risk för TBE och TBE riskområde. Det finns 

flera fästingsjukdomar men eftersom statistiken gäller TBE är det denna sjukdom arbetet handlar 

om. Riskperception samt riskkommunikation har också betydelse inom ämnesvalet ’risk för TBE’, men 

eftersom detta är en metodstudie och metod är det centrala så nämns dessa endast övergripande.  

Materiell avgränsning: materialet som behandlas har avgränsats till myndigheterna 

Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholms information och data. Det finns även kartor 

producerade av vaccinproducenter, men jag har valt att hålla dessa utanför då vaccinproducenterna 

utgör ytterligare intressen.  

1.4 Disposition 

Arbetet beskriver inledningsvis TBE och dess epidemiologi (sjukdomens utbredning, orsaker och 

förlopp) samt vektorns (fästingens) utbredning och varför TBE incidens-mönstret tros se ut som det 

gör. Arbetet går sedan vidare med att diskutera hur risk definieras i teorin gentemot i praktiken hos 

beslutsfattande instanser. Del fyra förklarar metod och tillvägagångssätt. I del fem presenteras 
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resultaten från intervjuerna med Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Stockholm och ScandTick 

Innovation. De identifierade parametrar som påverkar förekomsten av TBE och hur många som 

smittas analyseras också. Vidare diskuteras den existerande data som finns samt tillhörande 

riskkartor i förhållande till det komplexa samspelet av parametrar som påverkar förekomsten och 

spridningen av TBE. Arbetet avslutas med en slutdiskussion och ett förslag till vidare forskning. 
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2. Tidigare forskning – Vad vet vi om risken för TBE? 

2.1 Vad är TBE? 

TBE (Tick borne encepahilitis (eng)), fästingöverförd virusorsakad hjärninflammation (sv)) är en 

sjukdom som överförs mellan en fästing som bär på TBE-viruset och det djur som den suger blod 

ifrån. Det finns tre kända subtyper av TBE-virus – European, Siberian (Ryssland) och Far-Eastern 

(Asien) (O Donoso Mantke et al. 2011, Lindquist & Vapalahti 2008). Den Europeiska subtypen sprids 

av fästingarten Ixodes ricinus medan de två andra subtyper sprids av en fästingart som heter Ixodes 

persulcatus. I Sverige förekommer endast den europeiska subtypen, med undantaget av ett fall av 

den siberiska subtypen som har förekommit i norra Sverige på senare år (Hjertqvist 2017, muntlig 

referens). Den sibiriska subtypen förekommer dock i ett område i den finländska skärgården och i 

Baltikum finns alla tre subtyper (Lindquist & Vapalahti 2008).  

1954 diagnosticerades det första TBE fallet i Sverige (Pettersson et al. 2014, Holmgren & Forsgren 

1990). Antalet fall per år har gradvist ökat sedan dess med ett genomsnitt på cirka 60-80 fall per år 

fram till 90-talet och sedan 2006 är man nu uppe i 150-200 fall per år (ibid.). 2010-2012 var rekordår 

med över 200 fall för att sedan reduceras igen under nästkommande år. 2017 blev nytt rekordår med 

376 fall. I Europa har genomsnittet varit dryga 2800 fall per år under perioden 1990-2009, samt 5600 

fall per år i Ryssland (ibid.). Mortalitet orsakat av det europeiska TBE-viruset (TBEV) är 1-2% medan 

den siberiska subtypen orsakar cirka 8%. Subtypen far-Eastern verkar framkalla de mest allvarliga 

symptom (ibid.).  

TBE går att förebygga med vaccin, men det finns däremot inget botemedel för det när en person väl 

har insjuknat. Sjukdomen är anmälningspliktig sedan 2004. Med anmälningspliktig menas att alla 

konstaterade fall måste rapporteras in till det gällande länets smittskyddsläkare och 

Folkhälsomyndigheten.  

 

Fästingens levnadssätt har betydelse för var och i vilken utsträckning TBEV förekommer och sprids. 

Därför går jag kort igenom de biologiska och virala faktorer som är viktiga för att förstå livscykeln och 

transmissionen av TBEV. Fästingen har en livslängd på cirka 2 år (Lindquist & Vapalahti 2008), men 

kan även bli 4 år (Hjertqvist 2016, muntlig referens). Spindeldjuret genomgår fyra livsstadier:  ägg, 

larv, nymf och vuxen. Överföringen av viruset till fästing sker när fästingar samäter på ett värddjur, 

exempelvis på rådjur eller möss. En fästing som bär på viruset överför det till djurets blod och sedan 
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upptar fästingen som sitter bredvid det i sin kropp. Det kan också vara så att värddjuret (rådjur, 

gnagare, fasan, fågel m.fl.) bär på viruset och det upptas av fästingen när den suger blod från 

värddjuret. Viruset kan också överföras från en infekterad hona till hennes ägg vilket innebär att 

larverna bär på viruset genom alla livsstadier. För att övergå till ett nytt livsstadie krävs en blodmåltid 

(Folkhälsomyndigheten 2017a). Det innebär att i teorin ökar sannolikheten att en fästing bär på 

viruset ju fler måltider den fått. 

2.2 Hur smittas en person av TBE? 

TBEV överförs från fästingens saliv ganska omedelbart efter att fästingen bitit sig fast. Det har också 

hänt att viruset överförts genom intaget av opastöriserad mjölk från getter och kor, men detta sker 

sällan och har ej inträffat i Sverige (Folkhälsomyndigheten 2017c). Inkubationstiden (tiden från att en 

person smittats till att personen insjuknar) kan vara mellan 4-28 dagar (Smittskydd Stockholm 2015). 

De första symptomen är vanligtvis huvudvärk, muskelvärk, feber och trötthet (1177 Vårdguiden 

2017a). De flesta som drabbas tillfrisknar dock efter cirka en vecka och är därefter immuna mot TBE. 

För de personer där viruset hinner sprida sig till hjärnan eller hjärnhinnorna uppstår ett symptomfritt 

stadie på cirka en vecka efter att de första symptomen försvunnit. Därefter insjuknar de igen och 

denna gång med allvarligare symptom som hög feber, svår huvudvärk, yrsel, talrubbningar, 

koncentrations- eller minnesstörningar. Ungefär en tredjedel får bestående men 

(Folkhälsomyndigheten 2016, Smittskydd Stockholm 2017a) och cirka 10% drabbas av 

förlamningssymptom (Smittskydd Stockholm 2017a). Antalet fall av TBE som inrapporteras i Sverige 

är fall där de drabbade har utvecklat det senare allvarligare neurologiska infektionsstadiet 

(Folkhälsomyndigheten 2017a). De som utvecklar immunitet för viruset under det influensaliknande 

stadiet utgör därmed ett mörkertal i statistiken (ibid.).  

För att konstatera om en person smittats med TBE tas ett blodprov för att undersöka om det finns 

antikroppar mot TBEV i patientens blod (Hjertqvist 2017, muntlig referens). Om en person nått det 

allvarligare andra stadiet av sjukdomsförloppet går det inte att se vilken subtyp av TBEV som orsakat 

encefalit hos personen (ibid.). Det finns fortfarande antikroppar mot TBEV i personens kropp, men 

själva viruset är borta och därför går det inte att konstatera om det var den europeiska, sibiriska eller 

asiatiska subtypen (ibid.). 
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2.3 Vem smittas av TBE? 

Varje år rapporteras cirka 200-300 fall av TBE i Sverige (Folkhälsomyndigheten 2017a). Av de fallen 

sker cirka 80-140 i Stockholms Län (Se tabell 1). 2014 rapporterades 178 fall vilket var en minskning 

jämfört med tidigare år, men den generella trenden för 2000-talet har varit en ökad incidens 

(Folkhälsomyndigheten 2017b). De flesta som smittats utomlands, har främst smittats i Finland, Åland 

och Estland (Folkhälsomyndigheten 2017c). 

 Sverige Stockholms län Uppgett smitt-

ort utomlands 

Saknar uppgift 

om smittland 

2004 48 99 3 125 

2005 128 70 2 8 

2006 153 87 5 5  

2007 177 87 5 3 

2008 212 120 10  2  

2009 200 89 8  2  

2010 171 79 3  0 

2011 276 138 7  1 

2012 284 136 3  0 

2013 203 99 3  3 

2014 176 82 1  1  

2015 256 83 10  2  

2016 234 89 4  0 

2017 376 141 10 5 

Tabell 1. Antal rapporterade fall i Sverige, Stockholms län, fall som smittats utomlands samt de som saknar 

uppgift om smittland. De fyra år med flest fall är rödmarkerade. Statistiken är hämtad från 

Folkhälsomyndighetens hemsida och sammanställt i en tabell. Källa: Folkhälsomyndigheten 2017b. 

Statistik om hur många som smittas av TBE som rapporteras in till Folkhälsomyndigheten visar att det 

är generellt en större andel män än kvinnor som smittas och att de flesta som smittas är i åldern 30-

70 år. Spridningen kan dock variera från år till år.  

2.4 Var smittas människor? 
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Sjukdomen uppstår i utspridda punkter i Europa där klimat och ekologiska förhållanden är lämpliga 

för cirkulationen av viruset (Lindquist & Vapalahti 2008). Fästingar trivs i fuktiga miljöer (luftfuktighet 

>85%), vanligtvis i undervegetationen på ängar och i skogar, oftast i närhet till vattendrag (ibid.). Är 

det för torrt och för kallt (<5grader) överlever de inte. I Sverige smittas de flesta människor därför i 

områden runt Mälaren och i skärgården i Stockholms, Södermanlands och Uppsala län, samt runt 

Vättern och Vänern. Förekomsten har brett sig norr- och västerut i landet (Folkhälsomyndigheten 

2016 & Jaenson et al. 2012). Figur 1 visar en bedömning av I. ricinus förändrade utbredning under 90-

talet fram till 2008. Studiens resultat bygger på svar från frågeformulär publicerade i tidningar som 

riktar sig till exempelvis hus- och hundägare. Frågorna handlade om människors uppfattning och 

upplevelse av fästingens utbredning över tid. Figur 2 visar var TBE-fallen misstänkts ha skett i Sverige 

under 2016, en karta producerad av Folkhälsomyndigheten. 

 

Figur 1. Uppskattad utbredning av I. ricinus i Sverige tidigt 90-tal (vänster bild) respektive 2008 (höger bild) 

enligt Jaenson et al. 2012. 
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Figur 2. TBE-fall under 2016 och var de misstänkts ha inträffat. Källa: Folkhälsomyndigheten 2017d. 

2.5 När sker smittotillfällena?  

Fästingar är som regel aktiva under vår, sommar och höst (Folkhälsomyndigheten 2017a). De flesta 

fall sker under sommarmånaderna som kan ses i Smittskydd Stockholms tabell (se diagram 1). Att det 

förekommer säsongsvariationer i antalet TBE-fall kan vara väderberoende (ibid.) och även påverkas 
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av värddjurspopulationernas utbredning och antal (Jaenson et al. 2012). Dessa faktorer påverkar hur 

många fästingar som är aktiva och hur deras utbredning ser ut (ibid.).  

 

Diagram 1. Antal TBE-fall i SLL per månad och år. Källa: Smittskydd Stockholm 2017c.  

2.6 Rekommenderade skyddsåtgärder 

Smittskydd Stockholm och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att permanent- och 

sommarboende som rör sig mycket i skog och mark vaccinerar sig mot TBE (Smittskydd Stockholm 

2017a). Andra allmänna rekommendationer är att bära ”stövlar och långbyxor, med byxbenen 

nedstoppade innanför stövelskaften, och en skjorta, nedstoppad innanför 

byxlinningen…Inspektera…kläderna regelbundet och borsta bort eventuella fästingar. Man kan även 

torktumla kläder för att snabbt avdöda fästingar. Efter vistelse i fästingområde, inspektera hela 

kroppen, speciellt mjuka och behårade kroppsytor. På barn fäster sig fästingarna ofta på huvudet, 

speciellt vid öronen och i hårfästet. Eftersom fästingarna ofta tar ganska lång tid på sig att hitta ett 

lämpligt bettställe kan det också vara klokt att duscha (eller bada) och kamma håret” (Smittskydd 

Stockholm 2017a).  

2.6.1 Vaccination & vaccinationsgenombrott 
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Det finns två TBE-vacciner; FSME-Immun® (produceras av Baxter BioScience. Introducerades i Sverige 

1988) och Encepur® (produceras av Novartis Behring Vaccines. Introducerades 2003) (Andersson et 

al. 2010 & Hjertqvist 2017, muntlig referens). Grundvaccineringen består av tre doser som tas under 

ett år, och ska helst ske i samband med fästingsäsongen april-oktober. Dos två tas 1-3 månader efter 

den första, dos tre tas 5-12 till tolv månader efter dos två. Efter grundvaccineringen är man skyddad 

mot TBE i tre år. För att behålla skyddet följs grundvaccineringen upp av så kallade boosters. Dos fyra 

bör tas tre år efter dos tre och därefter rekommenderas en booster var femte år (1177 Vårdguiden 

2017b). Kostnaden för att vaccinera sig mot TBE är cirka 300-350 kr per dos (Askling, H, H., et al 

2015). Vaccinet subventioneras i nuläget inte i Stockholms län (ibid.).  

Vaccinet skyddar till 96-98% (Andersson et al 2010). Vaccingenombrott (om en patient smittas trots 

att denne är vaccinerad) förekommer för de flesta vacciner och det är svårt att uppnå 100% skydd. 

Av de TBE-fall som rapporterats i Sverige mellan år 2000-2008 har det konstaterats att 19 är 

verifierade fall av vaccingenombrott och 8 är sannolikt vaccinationsgenombrott. 

Vaccingenombrotten gällde för båda vaccinationstyper. Den verkliga genombrottsgraden är dock 

okänd i Sverige eftersom man inte vet hur många som är vaccinerade (ibid.).  

2.6.2 Vaccinationstäckning - hur många är vaccinerade? 

Genomsnittligt säljs 400 000 vaccindoser varje år i Sverige (Andersson et al. 2010). I en studie från 

2015 (Askling et. al 2015) är siffran 500 000 doser för år 2013, men eftersom det inte finns något 

officiellt vaccinregister är det ovisst hur många människor som är immuniserade (ibid.). 

Världshälsoorganisationen (WHO) förespråkar att alla ska erbjudas vaccinering i områden där 

incidensen av TBE är 5 per 100 000 invånare eller fler per år (WHO 2011). Om incidensen är lägre 

rekommenderas vaccination för specifika målgrupper som är mest utsatta för infektion (ibid.). Det 

har uppskattats att den årliga incidensen i endemiska områden i Sverige ligger någonstans mellan 3-

4/100 000 (Gustavsson et al. 1990). I en studie från 2015 gjord av Smittskydd Stockholm och 

Karolinska Institutet, försökte Askling et al. (2015) ta reda på vaccinationstäckningen i Stockholms 

län. 8000 personer tillfrågades och utav 4763 respondenter svarade 53% att de blivit vaccinerade 

mot TBE minst en gång. Respondenterna fick också svara på, om de valt att inte vaccinera sig, vad 

anledningen till det var. 28.6% svarade att de inte upplevde någon risk för att bli infekterad av TBE 

och valde därför att inte vaccinera sig. 25.6% svarade att det var för dyrt, 23% hade inte tid eller 

möjlighet och 20.5% oroade sig för bieffekter av vaccinet (ibid.). Av de respondenter som svarade att 
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de inte upplevde att de var utsatta för någon risk och därför inte vaccinerat sig, hade 34% angett att 

de ändock vistades mer än 2 veckor i riskområden under perioden april-september.  

Askling et al (2015) påpekar att problematiken i Sverige är att det inte finns något 

vaccinationsregister. Utan kunskapen om hur många som är vaccinerade går det inte att få fram en 

tillförlitlig uppskattning av hur många som inte är vaccinerade. Författarna argumenterar att en 

större kunskap om vaccinationstäckningen skulle innebära en mer tillförlitlig uppskattning av TBE-

riskområden i regionen. Det är i sin tur nödvändigt för att utforma och bestämma folkhälsoinsatser i 

syfte att skydda mot TBE (ibid.). 

Diskussioner om att subventionera vaccinet har förts men i nuläget ligger det på politisk nivå att 

besluta om detta (Insulander 2017, muntlig referens). Det förs också diskussioner om vaccinet ska 

ingå i det allmänna barnvaccinationsprogrammet (Hjertqvist 2017, muntlig referens). WHO 

förespråkar att hälsomyndigheter utför en kostnads-effektiv analys innan man går ut med ett 

eventuellt vaccinationsprogram (WHO 2011). Enligt en undersökning för Sörmland var det inte 

lönsamt ur ett hälsoekonomiskt perspektiv att vaccinera mot TBE (Waldeck 2014). Det är delvis på 

grund av detta som man inte har diskuterat subventionering i Stockholms län enligt en överläkare 

och smittskyddsläkare i Stockholms län (ibid.).  

2.7 Pågående forskningsprojekt – screening, lindrande botemedel och ätbart vaccin  

Fästingar och fästingsjukdomar är ett debatterat ämne och det sker mycket inom forskningsområdet. 

Vid Sahlgrenska universitetssjukhuset försöker man utveckla ett viralt läkemedel för att lindra symptomen 

för patienter som drabbats av TBE (Sveriges Radio, P1., 2017). Vid Linköpings universitet har forskare 

under tio års tid samlat in fästingar och analyserat dessa för sjukdomar i en studie som kallas STING-

studien (Linköpings universitet 2018). Vid Örebro universitet jobbar forskare med att utveckla ett 

växtbaserat ätbart TBE-vaccin (ibid.). Forskarnas förhoppning är att ett ätbart vaccin skulle kunna vända 

trenden av ökade antal TBE-fall genom att öka tillgängligheten av vaccinet för människor och dessutom 

sänka kostnaden. Det skulle även vara lättare att ge till husdjur (ibid.).  

Under 2013-2018 pågår även ett EU-finansierat projekt som kallas ScandTick Innovation (ScandTick 

2017). Projektet är ett samarbete mellan universitet och myndigheter i Skandinavien och syftar till att 

utveckla det interregionala samarbetet om att förebygga fästingöverförda sjukdomar samt att 

förbättra utbytet av forskning och kunskap. Projektet bygger vidare på ett föregående ScandTick 

projekt under 2012-2014 (ibid.). Specialister inom veterinärmedicin, ekologi, molekylärbiologi, 
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mikrobiologi, medicin, hälsoekonomi och miljömodellering jobbar tillsammans i det förebyggande 

arbetet (ibid.). Arbetet är uppdelat i olika delprojekt varav ett handlar om att kartlägga var fästingar 

finns och var fästingburna sjukdomar förekommer (Bødker 2017, muntlig referens). Flera olika 

metoder används för att konstruera kartorna, bland annat modellering av olika slag (t.ex. process-, 

statistiska- och mikroklimatiska). Modellerna matas bland annat med data från satelliter för att få 

fram representationer av verkligheten (ibid.). Det kan exempelvis vara data om markytetemperaturer 

eller vegetationsindex. En del av dessa modeller kräver att man förstår de bakomliggande biologiska 

processer väl. När så inte är fallet som exempelvis med utbredningen av TBE i fästingar, använder 

man sig istället av statistiska modeller (ibid.).  

Modellerna har en viss förklaringskraft, men är en uppskattning eller förutsägning för ett visst 

område på kartan (ibid.). De är bara giltiga innan för de vegetationstyper som forskarna selekterat, så 

de har inte någon validitet i exempelvis höga berg. Modellerna kan frambringa ett förslag på vad 

sannolikheten är för att det kan finnas fästingar i ett visst område och hur många det kan finnas 

(ibid.). Enligt ScandTick (2017) ska modellerna fungera som ett verktyg för att ta framtida beslut om 

exempelvis vaccinrekomendationer. 40 000 fästingar har hämtats in från olika platser i Skandinavien 

(Bødker 2017, muntlig referens). Dessa screenas för olika sjukdomar och resultatet kommer att slås 

ihop med modellerna för att kunna producera kartor som ska kunna visa var det är hög risk för 

fästingöverförbara sjukdomar som exempelvis TBE (ibid.).  
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3. Teoretisk ram - Riskfilosofi 

Eftersom denna studie handlar om risk för TBE och anknutna riskkartor, förklarar detta kapitel hur risk 

kan definieras på olika sätt. Slutsatsdelen kommer sedan bygga vidare på detta och resonera kring 

uppsatsens rubrik ”Risk för TBE- för vem, när, var, hur och varför?”  

3.1 Vad menas med risk? 

Betydelsen av begreppet 'risk' kan variera beroende på sammanhanget det används i och vem som 

yttrar det (Hansson 2012). Det är därför viktigt att förtydliga eller definiera vad som avses med ’risk’ 

så att alla parter förstår och använder ordet på samma sätt i sammanhanget (ibid.) Förslagsvis kan 

termerna ’sannolikhet’, ’fara’, ’chans’ eller ’väntevärde’ (sannolikhet*förväntad skada) användas 

istället om det är det man menar. Ordet risk brukar ofta förklaras som något man inte önskar ska 

inträffa (Hansson 2012, Fischhoff & Kadvany 2012, Slovic 2000, Hamilton 1996, Zinn 2008). I tillägg 

kan man säga att ordet också innebär att det saknas kunskap om den potentiella oönskade 

händelsen vilket skapar osäkerhet (Hansson 2012). Det är denna kunskap om vad vi inte vet som 

behöver analyseras och utvärderas för att kunna hantera risken på bästa sätt. Detta eftersom vi inte 

har tillgång till någon annan kunskap i stunden (ibid.). I traditionell riskanalys är det önskvärt att 

kunna jämföra hur allvarliga olika risker är. Detta gör man oftast genom att ge risker siffervärden för 

dess storlek eller allvarlighetsgraden för de olika utfall som risken medför: ”Vår uppfattning om hur 

allvarlig en risk är påverkas inte bara av dess sannolikhet utan också av hur allvarliga konsekvenserna 

är” (ibid.: 15).  

Risk kan också innefatta sådant som inte går att mäta. Betydelsen kan också syfta på antingen den 

oönskade händelsen i sig eller orsaken till att den oönskade händelsen inträffar (ibid.:13). Risker som 

inte kan eller som inte är lämpliga att mätas kan istället kallas för osäkerhet (ibid.). Ordet osäkerhet 

används oftast som en allmän term för brist på kunskap. Men rent definitionsmässigt kan man säga 

att risker/situationer som inte kan eller som inte är lämpliga att mätas istället kan kallas för 

osäkerhet. Till skillnad från risk så indikerar osäkerhet inte att händelsen är oönskad. En osäkerhet 

kan syfta på en händelse som man vill ska inträffa i framtiden. Ordet ’chans’ kan också användas i 

den bemärkelse att händelsen inte är oönskad. Orden används olika i vardagsspråket gentemot i 

tekniska språkbruket (ibid.). I vardagssamtal benämner vi gärna en fara som vi inte kan tilldela en 

sannolikhet, för risk. Risk uppfattas också som mer objektiv, medan osäkerhet som mer subjektiv i 

vardagsspråket. Det är inte tydligt om osäkerhet och risk ska ses som två separata begrepp eller om 
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risk är en form av osäkerhet (som går att mäta eller ge ett sannolikhetsvärde). Vidare är det sällan att 

vi känner till en sannolikhet med full säkerhet (ibid). Det finns alltså en osäkerhet även fast det är 

möjligt att göra en sannolikhetsuppskattning för att ett utfall ska inträffa, till exempel hur tillförlitlig 

eller riktig sannolikhetsuppskattningen är.  

Utöver att vi inte vet sannolikheten för att en oönskad situation ska ske så känner vi i tillägg inte 

heller alltid alla möjliga faror vi står inför eller de möjliga konsekvenser som kan uppstå (ibid.). Dessa 

osäkerheter kan kallas för ’okända möjligheter’ eller ’okända faror’ beroende på om det är positiva 

eller negativa utfall. Hansson (2012) förklarar att vi inte kan beskriva denna typ av osäkerheter i 

sannolikhetstermer (och därmed inte heller prata om en risk) eftersom vi inte vet vad som kommer 

att hända eller vad sannolikheten skulle vara för att det skulle ske. Hansson (ibid.) ger ett hypotetiskt 

exempel om att introducera en genmodifierad daggmask som skulle gynna jordbruket. Han påpekar 

att det kan finnas negativa effekter av att sätta ut denna mask – effekter som människan inte lyckats 

komma på - och det kan vara tillräckligt för att inte introducera arten. Det finns en del exempel där 

man introducerat arter i Australien som visat sig medföra negativa effekter som människan inte 

förutsåg. Man räknade antagligen inte med att populationer skulle utkonkurrera andra arter och 

därför tilldelade man inte det utfallet något sannolikhetsvärde eftersom man inte hade förutsett att 

något sådant kunde ske. Ett annat exempel på när man inte kan applicera en sannolikhetskalkyl på 

okända faror är människans agerande (ibid). Det är inte alltid det går att tillämpa sannolikhetskalkyl 

på en människas val och i de fall där det går att genomföra kan det påverka den människans 

agerande (ibid.).  

3.2 Riskperception – den subjektiva riskupplevelsen 

Med risk menas alltså en oönskad händelse som vi inte vet om den ska inträffa eller ej. Risken mäts 

genom att tilldelas ett sannolikhetsvägt värde (väntevärde) som inkluderar utfallets allvarlighetsgrad. 

Hansson (ibid.) påpekar att det är bra att värdet tar höjd för hur allvarliga konsekvenserna av en risk 

är, men att det inte får glömmas bort att tas hänsyn till andra faktorer som också spelar roll i 

bedömningen av en risk. Exempelvis vilket inflytande människor har över de risker de utsätts för eller 

om riskutsättandet är frivilligt.  

Risk kan också beskrivas som en subjektiv konstruktion (Roeser 2006). Jarlbro (1998) menar att risker 

är något som skapas av det samhälle vi lever i och att människors riskperception kan beskrivas som 

en kulturell konstruktion. Hon lyfter fram att det därför är viktigt att diskutera förhållandet mellan 

allmänhetens riskperception, tilltron för experter och myndigheter samt olika kulturella 
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föreställningar för att förstå hur människor bedömer risker och förstå hur man ska kommunicera risk 

på ett effektivt sätt. ”Människors riskbedömning tycks till stor del bestå av olika kulturella 

föreställningar och inte som experter ofta vill tro att vi gör sannolikhetsbedömningar. Detta innebär 

att en effektiv riskkommunikation måste skräddarsys från fall till fall och bygga på goda kunskaper 

om olika målgruppers föreställningsvärld, eftersom den bildar vår referensram med vars hjälp vi 

tolkar vår omvärld” (ibid.: 8). En del studier menar att medier spelar en central roll för hur människor 

uppfattar risk (Jarlbro 1998). Hur ämnet behandlas eller diskuteras och hur mycket det diskuteras 

bland experter i vetenskapliga tidskrifter och fackorgan, i media, i samhällsdebatten, i politiken osv. 

har betydelse för riskuppfattning (ibid.).  

3.3 Hur kan valet av beslutshorisont påverka en riskbedömning? 

Om beslutsfattare och personer involverade i en riskbedömning ser olika på risken/riskerna så blir 

deras bedömning också olika. Hansson (2012: 26) kallar detta för att de olika deltagarna i en 

diskussion har olika uppfattningar om beslutshorisonten. När uppfattningar går isär behövs det 

därför att det görs en avgränsning och att man definierar inom vilken horisont man ska ta beslutet. 

Exempel: För vem är det risk att bli smittad av TBE? Är det äldre man ska göra avgränsningen till eller 

friluftslivspersoner? Hur ska man visa var en person är utsatt för risk: ska man visa områden där man 

har inrapporterade fall av smitta eller de områden biologer mätt en hög incidens av TBE i fästingar? 

Eller rent utav områden där det funnits mycket rådjur under det gångna året?  

3.4 Hur definieras risk och riskområde i praktiken?  

Enligt Folkhälsomyndigheten finns det i dagsläget ingen enhetlig definition på vad som är ett 

riskområde för TBE – varken internationellt eller nationellt (Folkhälsomyndigheten 2014). 

Smittskyddsenheterna runt om i landet definierar riskområden olika och en del utan att specificera 

bakomliggande tillvägagångssätt. Stockholms län har definierat områden där ≥2 fall förekommit de 

senaste åren som riskområden (ibid.: 11).  

I ett försök att ge råd för när man ska rekommendera vaccination mot TBE, har 

Folkhälsomyndigheten tagit efter hur Tyskland definierar riskområden för TBE. I en rapport från 2014 

riktad till landets smittskyddsenheter, föreslår Folkhälsomyndigheten tre regler som skulle kunna 

användas på län/landstings- eller kommunnivå för att bedöma om TBE-vaccination bör 

rekommenderas. De kallar dessa för ökningsregeln, fallregeln och incidensvillkoret. Dessa kan 
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användas för att få en indikation på om förekomsten av TBE ökat under en viss tidsperiod och i vilken 

storleksgrad.  

3.4.1 Ökningsregeln och incidenskravet 

Ökningsregeln innebär att man räknar på förekomst-förhållandet mellan två årtal. Antalet TBE-fall 

föregående år subtraheras från antalet fall ett år och divideras sedan på antalet fall det föregående 

året. Formeln ser ut på följande sätt 

(Xn-Xn-1)/Xn-1 > 0  

X står för antal fall och n står för årtal. Antalet fall 2015 och 2014 för Stockholms län ser således ut på 

följande vis.  

(832015-842014)/842014 = -0.012  

En ökning bedöms ha skett om resultatet är större än noll. En ökning måste ha skett två år i rad för 

att det ska räknas som riskområde. Dessutom måste incidensen - det vill säga antalet fall per 100 000 

invånare - vara högre än 1/100 000 det första året som förekomstförändringen är positiv.  

3.4.2 Fallregeln 

Den andra regeln – fallregeln – innebär att man definierar ett högriskområde respektive riskområde 

på följande sätt: 

Ett högriskområde innebär att ≥25 TBE-fall har inträffat under en 5 årsperiod. Ett riskområde innebär 

att ≥5 TBE-fall har inträffat under en 5 årsperiod eller att ≥2 fall har förekommit under 1 år.  

Fallregeln tar inte hänsyn till antalet fall i förhållande till antalet invånare i området. 

Folkhälsomyndigheten påpekar att fallregeln kan användas som ett indikationsverktyg. 

Högriskområden ger en indikation på att en förändring kan vara på gång eftersom den visar på en 

längre period. Riskområden ger en mer omedelbar indikation och kan fungera som en varningssignal 

(ibid.: 13).  

3.5 Hur presenteras risk för TBE?  
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Riskkartan som producerats av Smittskydd Stockholm för 2011 (se figur 3) bygger på fallregeln, där 

en större prick innebär att ≥5 TBE-fall har inträffat under en 5 årsperiod och en mindre prick innebär 

att ≥2 fall har förekommit under 1 år. Senare år har kartan sett ut så som den syns i figur 4.  

Figur 3. Karta som visar TBE-fall och förmodad smittort i Stockholms län under år 2011. Källa: Vårdguiden 2012. 
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Figur 4. Karta över bedömda riskområden i SLL 2016. Källa: Smittskydd Stockholm 2017b.  
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4. Metodik 

I denna del presenteras de metodval som gjorts och eventuella styrkor respektive svagheter med 

tillvägagångssättet. Frågan om vilken metod som är lämplig för att finna andra viktiga aspekter av risk 

för TBE försöker besvaras. 

4.1 Ansats - riktning 

När jag skulle välja en metod för detta arbete tog jag utgångspunkt i en kunskapstrappa som beskrivs 

av Arvidson (2000), för att bestämma vilken riktning studien skulle ta. Kunskapstrappan innebär att 

man i forskarrollen ställer sig frågan vad man redan vet, vilket blir ens utgångsposition, samt vilken 

kunskap det är som eftersträvas, vilket sedermera utgör riktningen man tar (ibid: 27). Arvidson (ibid.) 

beskriver tre svar på dessa frågor och förklarar vilken ansats varje svar representerar. Det första 

svaret kan vara att du som forskare antingen inte har full kunskap om ett fenomen eller ifrågasätter 

den kunskapsbild som finns och söker svar på vad fenomenet är för något (ibid). Med denna 

utgångspunkt antas en explorativ ansats och huvudsakligen kvalitativa metoder (ibid.). Ett andra svar 

kan vara att ”man vet en del om fenomenet men vill veta dess förekomst, utbredning, frekvens m.m.”, 

vilket leder till en deskriptiv ansats (ibid.). Ett tredje svar kan vara att man har kunskap om 

fenomenet och dess förekomst, och man vill ta reda på dess orsaker och konsekvenser vilket gör att 

ditt forskningsprojekt får en explanativ ansats. En deskriptiv och explanativ ansats tar oftast hjälp av 

kvantitativa metoder. Det går att vandra emellan trappstegen men ett forskningsprojekt brukar ha en 

huvudförankring i ett utav stegen (ibid.). Arvidson (ibid.) menar att idealiskt bör 

kunskapsutvecklingen gå från explorativ till deskriptiv till explanativ men att det är värdefullt att 

besöka de olika stegen eftersom det är det vetenskap i grunden handlar om – att hela tiden bygga 

vidare på det vi vet och ifrågasätta och omvärdera vår kunskap.  

Efter att ha genomfört litteraturgenomgångar, blev min uppfattning att merparten av den forskning 

som finns på området om TBE antingen har en deskriptiv eller explanativ ansats och färre är av en 

explorativ karaktär. När jag fått en förförståelse om vad som är känt, blev min följdfråga hur man har 

kommit fram till den nuvarande kunskapsbilden samt vilka metoder man har använt sig av. Svaret är 

att det finns väletablerad kunskap om TBEs epidemiologi, men mindre om hur man vet det man vet. 

Därför vill jag undersöka den bakomliggande metodiken. Således fick denna uppsats en explorativ 

ansats då jag ifrågasätter den nuvarande kunskapsbilden och vill undersöka fenomenet ’risk för TBE’ 

vidare. 
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4.1.1 En kvantitativ eller kvalitativ studie? 

I en kvantitativ studie är man intresserad av att veta något om enheter och vilka värden de kan 

tillskrivas genom mätning (Arvidson 2000: 19). I en kvalitativ studie är det idén som är av intresse och 

enheterna erbjuder istället en väg till det vi vill veta. Idéerna är – till skillnad från enheterna i en 

kvantitativ studie - från början inte fastställda eller definierade utan klarnar under vägens gång 

(ibid.). För att finna idéerna undersöks till att börja med en första enhet. Forskaren försöker förstå 

vad ”enheten har att säga om idén som vi är ute efter.” (ibid.: 20). När enheten gett oss en viss 

förståelse för idén väljer vi sedan nästa enhet som förhoppningsvis kan ge en annan insikt om idén 

(ibid.). I denna studie studeras olika enheter som säger något om risk för TBE (idén), i linje med en 

kvalitativ studie.  

Hanteringen av kvantitativt material kan styras och specificeras på ett annat sätt än vad det kan när 

det gäller hanteringen av kvalitativt material (ibid.: 23). Det senare kräver en annan öppenhet och 

mottaglighet hos forskaren och bearbetnings- och analysprocessen kantas av osäkerhet och 

konstanta omprövningar (ibid.). Medan kvantitativa studier kan drabbas av hanteringsfel så kan 

kvalitativa studier missa att se saker som är viktiga för idén eller se helt fel saker (ibid.). Lösningen är 

att hela tiden byta perspektiv för att sträva efter att fånga upp det som är viktigt och relevant (ibid). 

Därför har jag med avsikt låtit studieprocessen utveckla forskningsidén, vilket i sig också är ett 

metodval (ibid.: 15). 

4.2 Forskningsdesign  

Denna studie gör en tolkning av fenomenet risk för TBE och gör detta stegvis genom att 1) bearbeta 

tidigare publicerad forskning på ämnet, 2) operationalisera begreppet risk, 3) analysera metodik och 

insamlade data och 4) analysera myndigheternas tolkning av risk för TBE. Denna studie är således 

både en analytisk undersökning såväl som en metodologisk undersökning. 

Tolkande metoder kan vara behjälpliga när man vill undersöka fenomen som är komplicerade att 

mäta eller beräkna. Dock behöver det inte nödvändigtvis vara så att fenomenet inte går att mäta. 

Anledningen till att en tolkande metod selekteras kan också vara av orsaken att man vill förstå, 

reflektera och göra djupdyk (Andersson 2010). Forskningsdesignen bygger på ett utnyttjande av 

synergin emellan hermeneutik och grundad teori. På sätt och vis är de varandras motsatser då 

hermeneutik är teorikonsumerande, medan grundad teori är teorigenererande. Nedan förklaras hur 

de två metoderna har använts igenom forskningsprocessen. 
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4.2.1 Grundad teori 

Eftersom målsättningen med detta arbete är att fånga komplexiteten i betydelsen av risk för TBE, så 

har jag valt ett triangulerings-förfarande för att kunna förstå fenomenet på flera olika sätt. Dels har 

jag valt att använda mig av metoden grundad teori som främst används när det inte finns någon 

existerande teori om ett fenomen men som också kan användas när man vill undersöka varierande 

nyanser i data eller om man vill ge ett fenomen nytt ljus genom att sätta det i andra kontexter än vad 

det tidigare har gjorts (Gustavsson 2004: 212). Grundad teori är en kvalitativ forskningsansats som 

skapades som en reaktion till forskning som inte ansågs ha förbindelse med verkligheten (ibid.: 211). 

I stället för att en teori utformas utifrån en hypotes som testas empiriskt, vill grundad teori successivt 

bygga upp teori från empiriska data. Detta ska helst göras genom initial teorilöshet, dvs. att man 

minimerar sin egen förförståelse av ämnet. Det är dock svårt att vara helt opåverkad när man utför 

en studie så därför är det mer realistiskt som princip att sträva efter att ”undvika att se empirin med 

andras ögon – genom andras teorier, analyser, logik eller språk” (ibid.: 216). Enligt Gustavsson (ibid.: 

217) kan man som alternativ till teorilöshet anta ett mer självreflekterande förhållningssätt som 

innebär att forskaren kontinuerligt ifrågasätter hur denne uppfattar det som studeras. Forskaren kan 

fråga sig själv om fenomenet ses på ett visst sätt därför att det är konstruerat på det viset av någon 

annan samt om det finns andra sätt att förstå fenomenet på (ibid.). Till viss del saknas det teori om 

fenomenet ’risk för TBE’ vilket förutsätter en induktiv ansats för att kunna besvara denna studies 

frågeställningar. Undersökningen söker således teoretisera utifrån insamlat material från intervjuer 

(empiri). 

Alvesson & Sköldberg (2017: 89) påpekar att det finns fördelar med att ha en viss förförståelse för 

det man ämnar studera. Dels så skapar man sig ett bredare perspektiv över den forskning som finns 

och en överblick över eventuella svagheter eller kunskapsluckor, vilket i sin tur öppnar upp för att 

man kan se nya möjliga ingångar i forskningsområdet. För mycket förförståelse kan å andra sidan 

innebära att man tar en för snäv ingångsvinkel (ibid.). Med andra ord handlar det om att inte bli låst 

av sin förkunskap utan istället kunna hantera sin förförståelse på ett givande sätt, ha ett analytiskt 

förhållningssätt och kunna uttyda det som finns bortom aktörernas återgivningar (Gustavsson 2004: 

220).  

I transkriberingen av intervjuerna har jag tillämpat kodning som är en del av tillvägagångssättet inom 

grundad teori. Kategorier konstrueras utifrån eventuella mönster som framkommer av empirin/data 

(Gustavsson 2004: 220, Alvesson & Sköldberg 2017: 95). Kategorierna kan vara sådana som aktörerna 
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själva framhäver eller sådana som forskaren identifierar (Alvesson & Sköldberg 2017: 95). Inom 

kategorierna ryms olika egenskaper. ”Kategoriernas egenskaper flätar samman kategorierna med 

varandra till en teori” (ibid.: 103). Kodningen fortsätter till dess att ”analysen inte längre bidrar till att 

upptäcka något nytt om en kategori”, så kallad teoretisk mättnad (ibid.: 99).  

4.2.2 Hermeneutik 

Den andra huvudsakliga metoden som används i detta arbete är en tolkningsmetod hämtad från 

hermeneutiken. Hermeneutik betyder läran om tolkning och förståelse och enligt Ödman (2004: 72) 

innefattar det även en viss innebörd av att man ’stjäl’ andra människors tankar genom att tolka dem. 

Medan grundad teori är teorigenererande, så kan hermeneutik sägas vara teorikonsumerande. 

Forskaren konsumerar så mycket teori som möjligt (läser in sig på material) för att skapa sig en 

förförståelse. Förförståelse fungerar som ett verktyg för att möjliggöra tolkning och förståelse. En 

hermeneutiker utvecklar hela tiden sin förförståelse i en tolkningsprocess som skapar en 

spiralliknande form där helheten endast kan förstås genom dess delar och delarna endast kan förstås 

genom helheten. Genom alternering mellan förförståelse och förståelse i denna 

kunskapsgenererande spiral, friläggs en ny mening för ett fenomen. Alvesson & Sköldberg (2017: 

206) noterar att om det visar sig att det inte finns någon annan betydelse för fenomenet, så finns det 

risk att tolkningsmetoden skapar enheter som egentligen inte existerar. Alvesson & Sköldberg (ibid.) 

menar dock att man som forskare inte kan veta om det gömmer sig någon annan betydelse eller ej, 

utan det får visa sig under reflektionens och tolkandets gång. Avsikten med att använda en tolkande 

metod behöver inte innebära att man vill komma fram till en annan mening, utan det kan också bero 

på att man är ute efter innebörden av olika enheter. Avsikten i denna studie var att fördjupa 

förförståelsen för de olika parametrar som identifierades via kodningsförfarandet från grundad teori. 

Förståelsen av dessa delar hjälper sedan till att bättre förstå helheten och helheten hjälper i sin tur 

till att förstå delarna osv. Den nya förståelsen (empiri som skapats ur teori) ger jag sedan vidare som 

förförståelse till någon annans kommande tolkningsansats eller forskningsstudie.  

4.3 Genomförande 

Studien inleddes med primärt fokus på litteraturgenomgång av material som handlade om risk, TBE 

och fästingar. Inledningsvis skedde även ett möte med en områdesansvarig för TBE på Smittskydd 

Stockholm för att skapa bekantskap med personen och för att få ta del av TBE-statistik. Därefter 

upprättades ett möte med personen som var områdesansvarig hos Folkhälsomyndigheten. En 

intervju med denne person gjordes för att få en nationell överblick om hur situationen ser ut i Sverige 
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och hur myndigheten har bildat sig den nuvarande kunskapsbild de besitter. Liknande intervju 

gjordes per telefon med områdesansvarig på Smittskydd Stockholm en tid därefter. Två 

uppföljningsintervjuer över telefon genomfördes under arbetets gång för att kontrollera uppgifter 

och stämma av uppföljningsfrågor. På grund av att den förste respondenten från Smittskydd 

Stockholm gått i pension och periodvis varit sjukskriven intervjuades ytterligare en person från 

Smittskydd Stockholm. Tolkning av litteratur enligt hermeneutiskt perspektiv respektive kodning 

samt konceptualisering enligt grundad teori fortlöpte parallellt. Mot arbetets slut intervjuades (per 

telefon) en respondent från Danmarks Tekniska universitet (DTU) som är projektledare för ett 

delmoment inom det EU-finansierade projektet ScandTick Innovation.  

4.3.1 Litteraturgenomgångar 

För att skapa en översikt av publicerade studier och en övergripande förståelse för antalet TBE-fall i 

Sverige respektive Stockholms län, gjordes litteraturgenomgångar av en mängd text-material. 

Publicerade vetenskapliga artiklar som har lästs har handlat om risk, TBE och fästingar. Vad och hur 

media har rapporterat om TBE och risken för sjukdomen har även undersökts. I tillägg har 

informationen som finns på Folkhälsomyndighetens och Smittskydds Stockholms hemsidor samt 

information från europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och WHO 

behandlats.  

4.3.2 Analys av officiell statistik – kodning/tematisk identifiering enligt grundad teori 

Då en stor del av tidigare forskning på området om TBE försöker förklara en ökande incidens av TBE 

genom att använda sig av exempelvis modellering eller statistiska metoder vill jag försöka bidra med 

en annan synvinkel. Empirin analyseras därför genom en kodningsmetod från grundad teori i 

kombination med tillämpningen av den hermeneutiska spiralen där information tolkas och förstås i 

en kontinuerlig process för att få fram en kunskapsutveckling som kan ges vidare till en annan 

forskningsansats. 

4.3.3 Intervjuer  

Intervjuer genomfördes för att ta reda på hur data skapas på olika nivåer – lokalt i Stockholms län 

respektive nationellt i Sverige och vidare hur den tolkas och presenteras. Tanken är sedan att jämföra 

metodiken hos dessa myndigheter med tidigare publicerade studiers metodik och hur respektive 

tolkar fenomenet risk för TBE.  
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För att få djupare insikt i hur Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm tar fram 

lägesbestämd hälsostatistik om TBE, har intervjuer gjorts med två respondenter från Smittskydd 

Stockholm och en respondent ifrån Folkhälsomyndigheten. De två respondenter från Smittskydd 

Stockholm är smittskydds-sjuksköterskor och den ena är även epidemiolog. Respondenten från 

Folkhälsomyndigheten är epidemiolog, med en bakgrund inom biologi. En intervju med en 

respondent från ScandTick Innovation projektet gjordes också för att få bättre förståelse för hur 

kunskap kring fästingburna sjukdomar skapas i Skandinavien och hur man jobbar för att presentera 

den kunskapsbilden. Denne respondent är också epidemiolog och har bland annat jobbat med 

knottens utbredning i Europa.  

Alla intervjuer gjordes över telefon, förutom en som utfördes på plats. Respondenterna mailades 

initialt och tillfrågades om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. I mailet förklarades vad 

studien handlade om och vilka typer av frågor jag ville ställa till dem. Vid varje intervju klargjordes 

hur respondenternas svar skulle användas. Intervjueffekter, så som ledande frågor, har försökts 

undgås, men det kan inte garanteras att så inte har skett och påverkat respondenternas svar. Det kan 

ha haft en inverkan på materialet, vilket man bör ha i åtanke när det gäller innehållet i denna 

uppsats. 

Intervjuer är ett sätt att få insikt i hur människor tänker och upplever (May 2013: 159). Intervjuerna i 

denna studie hade ett semi-strukturerat upplägg, som är lämpligt när man vill förstå hur en person 

konstruerar och brukar betydelser i sin vardag (ibid.:162). Ett sådant upplägg tillåter respondenter att 

tala fritt och det finns möjlighet att fördjupa sig i sådant som dyker upp under samtalet (ibid.). Det 

finns även plats för klargöranden under samtalet. Dessa fördelar öppnar för en intimare dialog 

emellan intervjuare och intervjuperson (ibid.). Fördelen med friheten som intervjuaren får är på sätt 

och vis också en nackdel, då intervjuarens styrande kan påverka respondentens svar och samtalets 

innehåll (ibid.: 163). Intervjuaren behöver därför vara extra uppmärksam på hur frågorna ställs, vad 

samtalet består av samt intervjukontexten (ibid.). 

4.4 Metodanalys & reflektion 

4.4.1 Det specifika och det generaliserbara 

Jag vill förtydliga att meningen med denna uppsats inte är att fördjupa sig i varje enskild parameter 

som kan tänkas påverka antalet TBE fall. Varje parameter som jag lyfter skulle man förmodligen 

kunna göra en uppsats om för sig. Jag vill ej heller göra arbetet till en alltför filosofisk uppsats och 
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därför nuddar jag endast övergripande relevanta aspekter från riskfilosofin som jag anser behöver tas 

i beaktning för att besvara mina frågeställningar. Meningen med studien är att belysa vad det finns 

för information som skulle kunna tänkas vara användbar och vilken information som kan tänkas 

saknas. Hur kan kunskapen om vad vi vet och inte vet hjälpa oss att förstå vad det är vi räknar på när 

vi säger risk för TBE? Vi behöver förstå dynamiken som ligger gömd i siffrorna, för att bättre kunna 

förebygga och förutse TBE-fall. Faktum att jag endast hänvisar till olika parameter och belyser deras 

betydelse i TBE-dynamiken, kanske gör att jag riskerar att inte säga någonting om någonting. Å andra 

sidan kan metoden att analysera och reflektera över vad man vet och hur man vet det, möjligen vara 

en behjälplig poäng i andra hälsorisk-relaterade ämnen. Även om studien har varit specifik för risken 

för sjukdomen TBE och tillhörande data, så kanske möjligtvis det finns en generaliserbarhet i 

metoden och tillvägagångssättet som använts.  

Att kvalitativa forskningsresultat ofta nämns som icke-generaliserbara utan bara gällande för de 

enheter som studerats, beror enligt Arvidson (2000:25) på att ordet ’generalisering’ användas i 

kontexten av ett statistiskt urval. Urvalet ska då kunna säga något om en större population. Arvidson 

(ibid.) menar att det vore lämpligare att använda termen ’allmängiltig’ för kvalitativa studier, om det 

ska dras allmängiltiga slutsatser. Vidare kan det skiljas på naturalistiska, statistiska och analytiska 

generaliseringar (Sandberg & Thelander 2000: 218). Generaliseringar är inte bara reserverade för 

analyser baserade på erfarenhet eller sifferberäkningar som de förstnämnda representerar. Det kan 

också göras analyser av de djupstrukturer som ligger under empirin och utifrån det applicera den 

analytiska generaliseringen på andra liknande situationer (ibid.). 

4.4.2 Alternativ metod 

En metod som används inom epidemiologi för att bättre förstå samband mellan exponering och 

sjukdom och upptäcka nya mönster är systematisk litteraturgenomgång och meta-analys (Crowther 

et al. 2010). Meta-analys kan sägas vara en studie av studier, som statistiskt väger samman 

publicerade studier till ett eget jämförelsebart resultatmått. Metoden används också för att titta på 

om använda studiedesigns har haft en påverkan på observationen om samband (ibid.). Ett exempel 

på där denna typ av metodik har använts inom riskfilosofi är en genomförd jämförelse mellan FN:s 

klimatpanels (IPCC) rapport om sannolikheten för en höjd havsnivå och andra studier som har gjort 

uppskattningar om samma scenario (Wikman-Svahn 2017, muntlig referens). En meta-analys har 

oftast en tydlig klinisk fråga att utgå ifrån och kan sammanställa tidigare publicerade studier på ett 

systematiskt och statistiskt sätt (Crowther et al. 2010). Meta-analys kräver dock att forskaren har 
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liknande studier till hands som undersöker samma vetenskapliga fråga. Vad risken för TBE är, finns 

det inte mig veterligen några vetenskapliga uppskattningar om. Tidigare forskning på ämnet handlar 

oftast om utbredning av fästingen, antalet rapporterade TBE-fall eller en estimering av hur många 

fästingar som bär på viruset. Eftersom det inte finns värden att jämföra, är denna studie istället en 

studie av andra studier som säger något om risk för TBE.  

En annan studieansats skulle kunna vara att göra en diskursanalys och redovisa hur begreppet ’risk’ 

har använts sedan TBE upptäcktes. Vilken betydelse har ordet haft och vidare hur har risken 

presenterats eller förmedlats över tid. Har det bidragit till att utforma uppfattningen om ’risk för 

TBE’? 

4.4.3 Källkritik 

Då grundad teori vilar på att teori ska förankras i data från verkligheten, blir det viktigt att diskutera 

var den data man använder sig av kommer ifrån (Alvesson & Sköldberg 2017: 93). I denna studie 

består den insamlade data av intervjuer med Smittskydd Stockholm, Folkhälsomyndigheten och 

ScandTick Innovation. Empirin representerar aktörernas upplevelser och kunskaper om hur de jobbar 

med och hanterar ’risken för TBE’. ”Närheten till aktörsnivån gör att man riskerar att blott få 

omformuleringar av vad som redan är känt” (ibid.: 106). Faran är att upprepa det som redan är känt, 

då materialet som analyseras, representerar hur aktörerna ser på fenomenet vilket är en 

sammanfattande bild av aktuell forskning och expertis på området som de samlat ihop. Ett sätt att 

kringgå det problemet är enligt Alvesson & Sköldberg (2017: 109) att vetenskapligt ifrågasätta de 

begrepp och förklaringar som den nuvarande kunskapsbilden består av – att göra ett så kallat 

epistemologiskt brott. Denna studie gör detta genom att undersöka den semantiska innebörden av 

risk, riskområde och risk för TBE. Vidare sätts denna kunskap i kontext med en analys av hur 

kunskapen om TBE i förhållande till risk har byggts upp. Den hermeneutiska analysen behandlar i sin 

tur olika litteraturkällor. Det material som har undersökts består främst av tidigare publicerade 

vetenskapliga artiklar vars författare har varierande forskningsbakgrund: biologer, läkare, forskare 

vid SLU, forskare som fått forskningsanslag av EU, ekonom vid Göteborgs universitet samt forskare 

som är verksamma inom myndigheter eller vården. 

4.4.4 Etik  

Vetenskapsrådet har fyra huvudsakliga forskningsetiska principer om informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav, som har fungerat som vägledning i denna 
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studie (Vetenskapsrådet 2002). Respondenterna har alla gett sitt samtycke till att intervjuas, de har 

alla informerats om studiens syfte, deras medverkande roll och den tilltänkta användningen av 

svarsmaterialet, samt villkoren för deras deltagande. Inom hermeneutiken är det ett etiskt krav att 

forskaren delar sin tolkning med den som tolkas och att det ges tillfälle för att diskutera tolkningen 

(Ödman 2004: 73). För att tillgodose detta krav frågade jag vid varje intervjutillfälles slut om jag 

förstått informationen korrekt. Detta gjordes för att kontrollera att inga missförstånd hade skett. 

Uppföljande kontakt per epost och telefon har skett efter intervjutillfällena där det också fanns 

möjlighet för respondenterna att revidera och diskutera.   
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5. Resultat och analys av undersökning 

Resultatet från intervjuerna samt kunskap från litteraturstudierna visar att det finns många 

osäkerheter när det gäller risk för TBE. Kategorierna som har identifierats ur intervjumaterialet är risk 

för vem, var, hur och när och egenskaperna inom dessa består av olika empiriska, biologiska, 

ekonomiska och sociala parametrar. Alla dessa parametrar utgör var och en osäkerheter och 

presenteras i detta avsnitt. Förhoppningsvis kan reflektionen skapa djupare förståelse och leda fram 

till ett tillvägagångssätt som kan användas i förebyggande syfte. En del uppgifter går kanske inte att 

använda eller ta reda på i vidare studier, men det är också en del av denna metodstudies mål, att 

lyfta fram svårigheterna i underliggande empiri som en definition av ’risk för TBE’ och som riskkartan 

i sin tur bygger på. 

5.1 Frågeställning 1 - Vad betyder risk för TBE?  

5.1.1 Kan risk för TBE likställas med incidens? 

Måttet som används för risken för TBE är incidens, men riskfilosofin säger att risk innefattar annat än 

endast ett numeriskt värde. Det som sker är att man försöker tillskriva ett kvalitativt fenomen (risk 

för TBE) ett kvantitativt värde. Om man tittar på vad risk betyder definitionsmässigt traditionellt sett 

inom riskfilosofin, så kan man dra slutsatsen att Smittskydd Stockholms och Folkhälsomyndighetens 

riskkartor inte visar risken för TBE. De visar antalet TBE-fall för ett givet årtal, dvs. incidensen. De 

inrapporterade fallen behöver inte reflektera den verkliga incidensen och vidare är incidensen inte 

samma sak som sannolikheten att bli infekterad. Därför blir benämningen på kartan fel. Att kalla det 

riskkarta är problematiskt eftersom risk per definition är sannolikheten att en oönskad händelse ska 

inträffa samt allvarlighetsgraden av utfallet. Sannolikheten att bli infekterad med TBE går inte att 

kvantifiera eftersom man i dagsläget inte vet:  

1. hur många fästingar som bär på viruset  
2. hur många som är vaccinerade  
3. exakt var TBE-fästingar finns 

Det går ej heller att förutsäga människans agerande och rörelse som gör att människa och fästing 

sammanfaller på samma plats, rum och tid och som möjliggör överförandet av viruset. 

Sannolikhetsvärdet saknas helt enkelt och risken kan därför inte anges. Om man utgår ifrån att risk är 

något subjektivt och konstruerat skulle det behövas en karta för varje enskild person, eller möjligen 
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generaliserat för en grupp människor som exempelvis friluftslivsutövare eller svampplockare. 

Eventuellt i form av en informations-applikation eller informationsskylt för vissa naturområden.  

5.2 Frågeställning 2 - Hur presenteras och förstås risken för TBE? 

5.2.1 Hur har TBE-data samlats in? 

TBE-fall har inrapporterats frivilligt sedan 1970, men blev först en anmälningspliktig sjukdom år 2004 

(Andersson et al. 2010). Under 50 och 60-talet rapporterades TBE-fallen i något som kallades 

"rapport från allmän hälso- och sjukvård" (Hjertqvist 2016, muntlig referens). Från 1969 blev 

sjukdomen kliniskt anmälningspliktig som serös meningit och samtidigt anmälningspliktig från labb. 

1989 slutade anmälningsplikten för serös meningit och TBE var endast anmälningspliktigt från labb 

fram till 1 juli 2004, då den kliniska anmälningsplikten återinfördes, men nu som virala 

meningoencefaliter (ibid.). Detta innebär att landstingens behandlande läkare enligt 

smittskyddslagen ska anmäla fall av TBE. Detta görs i ett elektroniskt samprojekt mellan 

Folkhälsomyndigheten och landstingens smittskyddsläkare som kallas SmiNet, för att kunna övervaka 

sjukdomen på nationell och lokal nivå. De obligatoriska fälten i anmälan som läkaren ska fylla i är 

uppgifter om insjukningsdatum, patientens personuppgifter (personnummer, ålder, kön, namn) 

misstänkt smittort, smittväg, om patienten är vaccinerad, i så fall hur många doser samt datum för 

senaste vaccindos (se figur 5). Uppgifter om ansvarig läkare ska också anges.  
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Figur 5. Anmälningsblankett som ifylls av behandlande läkare. Informationsfälten som handlar om läkaren syns 

inte i bild. Källa: smittskyddstockholm.se 2017 

När läkaren fyllt i anmälan skickas det till Folkhälsomyndigheten och det landsting som patienten tros 

ha smittats i. De anmälningar som kommer in till Smittskydd Stockholm är oftast ifyllda med ’uppgift 

saknas’ (Woxén 2017, muntlig referens) som är en valmöjlighet i rullgardinen för de obligatoriska 

uppgifterna. Det som är viktigt för myndigheterna att få veta och som måste fyllas i enligt lag är 

smittorten (ibid.). Är SmiNet blanketten ifylld av infektionsläkare är uppgifter om misstänkt smittort 

oftast ifylld då det finns en medvetenhet om att det är viktigt. Däremot om uppgifterna kommer från 

akutmottagningar saknas oftast smittort för att läkarna kan ha andra prioriteringar. Patienten hinner 

oftast gå hem innan frågan om smittort ställs (ibid.). Därför slutar det oftast med att Smittskydd 

Stockholm intervjuar patienterna i efterhand – dock inte alla. Det visar sig då att den angivna 

smittorten oftast är felaktig. Uppgiften om smittort kan ibland syfta på var personen bor, istället för 

där den vistades. Viktigt att poängtera är att det därför står misstänkt smittort. Respondenterna från 

Smittskydd Stockholm är väl medvetna om att det sannolikt finns fel i statistiken om smittort, såväl 

för Stockholms län som för resten av landets respektive län.  

Smittskyddsenheter kan i efterhand fråga patienten om andra uppgifter, men då i egenskap av 

intresse från kommun eller landsting. Det är oftast personbundet hur intresserade olika regioner är 

(Hjertqvist 2017, muntlig referens) och därför ser det olika ut vilken information kommuner och 

landsting samlar in utöver den som rapporteras in i SmiNet. Smittskydd Stockholm utför 

telefonintervjuer medan Uppsala skickar ut enkäter där de bland annat frågar var personen har 

vistats en, två och tre veckor innan insjuknande för att bedöma osäkerheten i smittorten (ibid.). 

Uppsala frågar också om personen har vistats eller arbetat i skog och mark, om de gjort några 

sportaktiviteter eller andra aktiviteter, om man varit i kontakt med katt eller hund m.m. (ibid.). 

Uppgifterna från SmiNet och eventuella bidrag från exempelvis Uppsala län, diskuteras på årsmöten 

och sammanställs av Folkhälsomyndigheten i en Årsrapport varje år (Hjertqvist 2017, muntlig 

referens). Hjertqvists (ibid.) förhoppning är att genom ett annat existerande enkätsystem, som i 

dagsläget bland annat används för att övervaka utbrott av kräksjukan, ska kunna ge möjligheten för 

kommuner och landsting att skicka ut standardiserade enkäter med fler frågor som inte rör sig om 

kliniska aspekter till de som smittas av TBE.  
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5.2.2 Empiriska svårigheter 

Denna del innehåller material som normalt skulle kunna anses tillhöra diskussionsdelen i en uppsats, 

men på grund av att uppsatsen använder sig av ett hermeneutiskt perspektiv så är kunskap från 

litteratur en del av kunskapsbyggandet och utgör en del av tolkningsresultatet. Därför för jag här ett 

resonemang om vad litteraturen säger om vad villkoren för vetenskaplighet är, vilka problematiker 

man bör vara observant på inom officiell statistik och varför detta medför att nuvarande empiri om 

risk för TBE inte är tillförlitlig.  

För en forskare finns det mycket officiell statistik tillgänglig att använda sig av i sina studier. Statistik 

kan både betyda sifferuppgifter samt syfta på metoderna man använt för att samla in och redovisa 

sifferuppgifterna (Körner & Wahlgren 2012: 13). May (2013: 95) uppmärksammar att man bör ha en 

viss medvetenhet om hur officiell statistik produceras, vilka syften som ligger bakom det insamlade 

materialet och vilka dess styrkor och svagheter är. Om man inte är försiktig, kan underliggande 

antaganden från producenten föras vidare inom forskningen eller inom andra kontexter. May (2013) 

menar därför att vi bör se på data som konstruktioner som styrs av insamlarens eller beställarens 

intressen (ibid.)  

För att statistik ska vara tillförlitlig och kunna användas på ett förtroendefullt sätt behöver den 

uppfylla kriterierna validitet och reliabilitet (May 2013: 99). Med validitet menas i vilken grad man 

mäter eller undersöker det man avser att mäta eller undersöka (Bjereld et. al 2002: 109). Med 

reliabilitet avses mätningens kvalité och noggrannhet och då talar man om konsistens och 

replikerbarhet – någon annan ska kunna komma fram till samma eller liknande resultat vid 

upprepade undersökningar (Sverke 2004: 55, Gummesson 2004: 134). I kvalitativa studier 

kännetecknas reliabilitet av att forskaren genomgående förklarar hur studien har utförts och hur 

materialet har bearbetats. Detta ökar studiens giltighet och trovärdighet (Gummesson 2004: 136f). 

Gummesson (ibid: 138) menar att det är svårt att uppnå en fullständigt kvalitésäkrad studie och 

Sverke (2004: 55) konstaterar att inget empiriskt mått är utan något sorts mätfel. Det man ska sträva 

efter är att minimera svagheter och försöka stärka styrkorna under forskningsprocessens gång 

(Gummesson 2004: 138). 

May (2013: 97) identifierar några problematiska aspekter som kan påverka validitet och reliabilitet 

inom samhällsforskningen – det kan saknas ”konsistens i definitioner, datakällor och mått, och även 

förändringar över tid av folkräkningsgeografi och administrativ geografi, vilket…kan göra det svårt 

att mäta…under längre tidsperioder”. Dessa två problematiker återfinns i statistiken över antalet 
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TBE-fall. Om vi börjar med problem 1) avsaknandet av konsistens i definitioner, datakällor och mått: 

Ett problem som kan uppstå i en statistisk undersökning är att man behöver definiera vad man ska 

skatta, så kallat definitionsproblem (ibid.: 22f). Om det är något mätbart behöver det inte vara en 

svårighet, men om det är något mer abstrakt än konkret du försöker undersöka kan det bli en 

utmaning. Hur ska man till exempel mäta risk, ett begrepp som kan ha olika betydelser för olika 

människor? Körner & Wahlgren (2012) förklarar att för att lösa definitionsproblematiken är det 

vanligt att försöka omvandla det omätbara till något mätbart eller mer konkret genom att använda 

sig av flera andra mätvärden som man ser som relevanta för begreppet man avser undersöka. Detta 

kallas operationalisering (ibid.: 23). Ett problem som kan uppstå med denna strategi är att man mäter 

något annat än det man har för avsikt att mäta. Då hamnar man i ett validitetsproblem - hur väl mäts 

det som avsetts mätas? Ett sätt att kringgå det är att uttryckligen förklara ”hur man mäter det man 

vill definiera” (ibid.: 24).  

Myndigheterna som ansvarar för insamlingen av TBE-statistiken står inför ett definitionsproblem av 

’risk för TBE’. Det görs ingen operationalisering av begreppet ’risk’ från myndigheternas sida, och det 

innebär att det inte sker en precisering av vad som menas med ’risk för TBE’ eller ’riskområde’. 

Riskområde definieras visserligen utifrån ett incidensvärde, men inte utifrån ordets semantiska 

innebörd. Därför återfinns en dissonans i hur väl den teoretiska definitionen av ’risk’ stämmer 

överens med den operationella definitionen (myndigheternas analys, tolkning och avgränsning av 

begreppet). Det får effekten att det blir otydligt vad som avses mätas och vad som mäts – således 

försvagas statistikens validitet. Det är svårt att göra avgränsningar men om en riskkarta och 

riskanalys ska bli tillförlitlig behöver det göras en sådan – eller kanske flera stycken när det gäller TBE. 

Sannolikheten för att bli smittad i ett TBE-fästing område är svår att mäta eftersom så många 

faktorer spelar in och samverkar. Eftersom TBE fall varierar från län till län i Sverige, kan 

riskbedömningar tänkas se olika ut. Detta kan vara en förklaring till varför olika län har olika sätt att 

definiera riskområden då de är drabbade i varierande grad.  

Om vi går vidare till problem 2) förändringar över tid av folkräkningsgeografi och administrativ 

geografi kan försvåra mätningar över tid: TBE-statistiken som samlas in varje år med variablerna kön, 

ålder och smittort, bildar en tidsserie. Enligt respondenterna från Folkhälsomyndigheten och 

Smittskydd Stockholm samt lästa publicerade artiklar, är den generella trenden att det sker en ökning 

av TBE-fall i Sverige. Frågan är, kan man med säkerhet dra slutsatsen att antalet TBE-fall var lågt ett 

år respektive högt ett annat? Och kan man med säkerhet säga att fallen har inträffat där de angetts 

att de har inträffat? Enligt Hjertqvist och Insulander (2017, muntlig referens) så ska det finnas 
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användbar statistik ända tillbaka från när viruset konstaterades 1956 i form av blodprover och annat 

material. Data är dock inte jämförbara då kravet på inrapporteringen av TBE-fall sett olika ut över tid. 

Om det funnits olika definitioner av variabeln och olika mätmetoder innebär det ett problem för 

jämförbarheten i statistiken (Körner & Wahlgren 2012). Detta kan också medföra problem när man 

jämför uppgifter emellan länder (ibid.: 181), vilket exempelvis kan få implikationer för när ECDC 

använder sig av statistik från län och hela landet. 

5.3 Frågeställning 3 - Hur kan risken för TBE tolkas annorlunda?  

”Hazards are complex and multidimensional” (Weinstein 1999: 15). 

Man skulle kunna föreställa sig att varje enskilt fall av TBE representerar en geografisk punkt där 

smittan inträffat. Denna uppgift kan rymma ytterligare aspekter som vi skapar nya kategorier för. 

Punkten har, förutom den ungefärliga koordinaten, även flera andra egenskaper och attribut (Dorling 

2010: 377). Den kan exempelvis representera en viss vegetationstyp, fuktighetsgrad, 

rekreationsområde, att personen i fråga är fritidsboende, äger en båt eller är vaccinerad. Dessa 

parametrar interagerar för att skapa just den specifika tiden, rummet och platsen som möjliggjorde 

sjukdomsöverföringen, som kan kallas för exponeringstillfälle. Under kommande rubriker 

presenteras tillgänglig information som kan vara användbar för att analysera sådana parametrar. 

5.3.1 Risk för TBE - För vem? 

”Risken är sällan densamma för alla” (Weinstein 1999: 19). 

De grupper av människor som identifieras som de som det är högst risk för att bli smittade av TBE 

och därför rekommenderas vaccinera sig är permanentboende samt de som vistas i skog och mark. 

En friluftslivsperson är kanske mer utsatt än en äldre som promenerar, i det avseendet att den 

förstnämnde rör sig i terräng och den sistnämnda på en stig. Å andra sidan kanske 

friluftslivspersonen klär sig täckt i form av kängor, heltäckande byxor, underställ osv. 

Sannolikhetsvärdet för att den äldre ska smittas påverkas också av att personens immunförsvar kan 

vara mer nedsatt än friluftslivspersonens. Hur ska man jämföra dessa faktorer i riskbedömningen? Är 

det meningsfullt att jämföra? Hur ska man överväga människans upplevelse av risken på samma 

gång? Går det att ta fram ett samlat index eller mått på risken för TBE-smitta eller måste man dela 

upp det i olika lager eller olika riskkartor för olika personer? En annan målgrupp är bär- och 

svampplockare. De kanske inte är medvetna om hur stor fästingpopulationen är ett visst år och 
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kanske inte garderar sig genom att vaccinera sig eller genom att klä sig täckande. Vidare har de 

kanske inte råd med endera och utsätts då för en högre grad av exponering. Pris kan vara avgörande 

för om en del av befolkningen väljer att undgå exponering genom vaccin (Slunge 2015 & Askling 

2015). Eftersom vaccinet inte subventioneras i dagsläget kan detta innebära en resulterande socio-

ekonomisk uppdelning av vem som har möjlighet att vaccinera sig (Slunge 2015). Att vara vaccinerad 

innebär dock inte att det är riskfritt att vistas i naturen med hänsyn till att fästingar kan bära på 

andra sjukdomar. Vidare består risken för andra människor som inte vill vaccinera sig och ju fler som 

vaccinerar sig, desto svårare blir det att peka ut riskområden (Insulander 2017, muntlig referens). 

Enligt Insulander (2017, muntlig referens) är majoriteten av de som smittas av TBE 

permanentboende, alltså ej fritidsboende. Detta är något som Smittskydd Stockholm gjort 

enkätundersökningar om internt under ett antal år och som de bygger en del av sina skyddsåtgärds-

rekommendationer på (ibid.). Det skulle behövas studier för att undersöka vad det sambandet beror 

på, samt vad det är som gör att fritidsboenden inte smittas i samma utsträckning. Slunge & Boman 

(2017) har i en studie om exponeringens och riskperceptionens roll för skyddande beteende mot 

fästingar, påvisat att det är mer sannolikt att tillfälliga besökare i ett endemiskt område vidtar 

förebyggande åtgärder än permanentboende. Detta är enligt Slunge & Boman (ibid.) förvånande då 

fördelarna med att skydda sig borde öka i förhållande till exponering av risk. Författarna 

argumenterar, med hjälp av olika studier, att en förklaring till detta kan vara att uppfattningen om 

risk successivt avtar i endemiska område för att människor vänjer sig att leva med risken för 

fästingburna sjukdomar. Permanentboende uppfattar således sjukdomarna som mindre allvarliga, till 

skillnad från de som bor i områden där incidensen är lägre samt de som besöker endemiska 

områden. En annan förklaring kan vara att kostnaderna för att skydda sig överstiger de uppfattade 

fördelarna med skyddsåtgärderna (ibid.). Kostnad innefattar också att det kan kännas besvärligt att 

ta på sig heltäckande kläder en varm sommardag och en fråga om utseende (ibid.).  

Det finns statistik om fritidsboende att tillgå, som skulle kunna användas för att pröva om smittskydd 

Stockholms observation stämmer. Det finns strax under 580 000 fritidshus i Sverige (SCB 2017a). Fyra 

miljoner personer i åldern 16 och uppåt har tillgång till ett fritidsboende, enligt SCB:s Undersökningar 

av levnadsförhållanden, och av de äger cirka hälften (23% av Sveriges befolkning) själva 

fritidsboendet (ibid.). 1990–91 var det cirka 3.5 miljoner svenskar som hade möjlighet att nyttja ett 

fritidsboende och drygt 20% var då fritidshusägare (Pihl Atmer 1998: 409). Sommarbebyggelsens 

tillväxt har samband med samhällsutvecklingen i Sverige (ibid.). Sannolikt är fritidsboendet en viktig 
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plattform för friluftsliv för många. Fritidsvanor gör att fler människor exponeras för fästingbett och 

har bidragit till ökningen av TBE-fall (Lindquist & Vapalahti 2008). 

I en studie från 2010 (Müller, Nordin & Marjavaara 2010), undersöktes hur fritidsboende i Sverige 

bor, varför de har ett fritidsboende och hur de nyttjar sina fritidsboenden. Detta för att undersöka 

fritidshusägarnas relation till landsbygden och sitt fritidsboende. Totalt 2290 utav 4000 tillfrågade 

fritidshusägare svarade på enkätfrågor som bland annat handlade om den geografiska placeringen av 

deras fritidsboende (se figur 6), hur ofta de nyttjar det och vad de använder det till, anledningar till 

varför de har ett fritidsboende samt om de övervägde att flytta permanent till fritidsboendet. 

 

Figur 6. Illustrering av Muller et. al 2010 över lokaliseringen av respondenters fritidshus i Sverige.  Källa: Muller 

et al 2010: 13 
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Respondenterna fick också besvara bakgrundsfrågor om familjesammansättning i hushållet, 

sysselsättning, inkomst, utbildning, ålder m.m. Av studien framgick att främsta anledningen till att ha 

fritidsbostad var avkoppling, följt av att kunna vistas i naturskön trakt. Andra viktiga motiv var att 

umgås med familj, kontrast till vardagsmiljön och utöva friluftsliv. Den vanligaste aktiviteten under 

vistelsen i fritidshuset var att spendera tid med familjen och att jobba fysiskt (t.ex. snickra, 

trädgårdsarbete) (ibid: 27). Respondenterna var i huvudsak 60 år eller äldre följt av en andra större 

grupp av unga i 20 årsåldern. 40% var sjukpensionärer eller pensionärer. Andra främsta 

sysselsättningar var förvärvsarbetande heltid, därefter egen företagare samt deltidsarbete. 1/5 

hushåll bestod av en vuxen. 37% hade minst ett hemmavarande barn och barnens medelålder var 18 

år. Det flesta ägarna angav att deras fritidsboende finns i glesbebyggda områden. 25% angav 

skogslandskap, respektive 25% angav jordbruksbygd. ”Kustlandskap, ej skärgård” och skärgård 

utgjorde kring 17 respektive 14 %. 10.4% ägde inte en fritidsbostad, men av de som gjorde det ägde 

82.6% en fritidsbostad och 15% ägde två. En större andel av fritidshus nummer två är lokaliserade i 

fjällmiljö och skidorter, vilket verkar vara relaterat till säsongsaktiviteter (ibid.). 

Sammanfattningsvis är den genomsnittliga fritidshusägaren i generella drag äldre, högutbildad, ej 

uppvuxen på landsbygden, en medelinkomstintagare strax över genomsnittet i Sverige med en 

familjesammansättning på 2,6 individer.  

5.3.2 Risk för TBE - Var? 

Vilka områden är riskområden eller kan definieras som det? Dels beror det på var TBE finns och dels 

beror det på var människan befinner sig, vad hon gör och hur hon agerar för att minska exponering. 

Ett område kan ha hög förekomst av TBE men eftersom människan inte rör sig där klassas det inte 

som riskområde. Inga rapporterade fall, gör att det inte finns kännedom om förekomsten i området 

men det behöver inte betyda att det är ett riskfritt område. 

Antalet mänskliga fall styr i nuläget vad som är ett riskområde och vad som inte är det enligt 

Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholms definition. Eftersom det inte alltid går att 

fastställa var en person har smittats blir konsekvensen att begreppet riskområde blir missvisande. En 

tysk studie från 2015 föreslår (Imhoff et al. 2015) en kompletterande metod till incidensen i 

människor. De menar att man skulle kunna mäta spår av TBE-viruset i värddjur i de områden där 

människor smittats men också i områden där man inte vet om viruset förekommer. Detta för att 

precisera riskområden som i nuläget annars kan täcka relativt stora geografiska områden (ibid.). 

Fästingens lokalisering begränsas till viss del av väder- och klimatförhållanden samtidigt som rörelsen 
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av värddjur möjliggör för dess spridning till icke endemiska områden. Ett rådjur eller hare kan sprida 

en fästing till en nedklippt gräsmatta i ett bostadsområde som annars skulle anses som riskfri. 

Metoden föreslås också vara användbar om man vill försöka förutspå mänskliga TBE-riskområden 

nästkommande säsonger. Imhoff et al. (ibid.) argumenterar att det är svårt att göra några 

inventeringar av förekomsten i fästingar utanför dess aktiva säsong vår-höst, samt att det är mycket 

arbete att samla in och screena fästingar. Det kan däremot göras på andra däggdjur som fungerar 

som värddjur för fästingen under vintertid, eg. hundar, hjortdjur, räv, slidhornsdjur, hästar, vildsvin, 

fåglar och gnagare. Inventeringar av fästingar har för visso påvisat nya tidigare okända riskområden, 

men tidigare studier har enligt Imhoff et al. (ibid.), visat att TBEV-prevalensen i ”sökande” fästingar är 

en olämplig indikator på TBE risk, då virusets RNA sällan detekteras i screening-prover tagna från 

kända TBE endemiska områden. Sero-prevalens (antalet i en population som testar positivt för en 

sjukdom baserat på blodserum) hos domesticerade djur har å andra sidan visat en spatial korrelation 

med incidensen av TBE i människor och kan kanske också framhäva i nuläget okända områden där 

TBE förekommer (ibid.). 

Zeman & Benes (2013) visade i en studie att där människor främst blev infekterade med TBE i 

Tjeckien var i ökande takt i närheten av sitt hem. Det ökande antalet incidenser skedde alltså i 

närområdet till människors bostad (<5km) medan antalet längre bort från hemmet blev färre. 

Studien gäller dock regionen runt Prag under åren 1997-2000 och behöver inte vara allmängiltigt för 

Stockholms län. Studien kunde inte förklara ökningen av TBE-fall, utan såg ett eventuellt samband 

med att folk i ökande grad flyttar ut till förorter med närhet till natur. Studien erkänner att det kan 

finnas en mångfald av olika orsaker, exempelvis klimatförändringar eller socioekonomiska 

förändringar. En faktor som kan vara orsak till att ett ökande antal infektioner skedde nära hemmet, 

är att den tiden det tog att ta sig till naturen har reducerats och den tiden kan istället användas för 

rekreation (ibid.). Närheten till sitt hushåll skulle kunna ha en påverkan på människans beteende på 

så sätt att mindre förebyggande åtgärder tas på grund av en illusion av att man inte är utsatt för 

exponering (ibid.). Människor tenderar att underskatta risknivån i en situation som de uppfattar som 

bekant och tenderar att överskatta om de har begränsad med kunskap om situationen (Slovic 1987). 

5.3.3 Risk för TBE – När? 

Fästingar är aktiva tills temperaturen sjunker under 5 grader. Fästingens aktiva månader kan därför 

sägas vara relativt konstant, avhängig av säsongsvariationer. Det som kan skapa förändringar i 

säsongsvariationerna är ifall det i framtiden sker klimatförändringar. Statens offentliga utredningar 
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(SOU) har gjort en riskbedömning år 2007, som bedömer samband mellan sjukdomsriskökning och en 

klimatförändring i Sverige samt hur viktig sjukdomen är för hälsoläget i Sverige. TBE bedöms ha ett 

starkt samband med klimatförändringar, ha allvarliga konsekvenser för hälsoläget i Sverige och 

klassas som medelhög risk vid klimatförändringar (SoS, SMI, SVA 2011: 18). En farhåga är att 

förändrat klimat mot det varmare skulle kunna introducera nya fästingarter från öst och eventuellt 

även introduceringen av de mer aggressivare Siberian- och Far Eastern TBEV (Hjertqvist 2016, 

muntlig referens). Detta skulle påverka allvarlighetsgradsaspekten av risk, då livskvalitén sänks 

markant hos en person som drabbas. Sjukdomsbördan höjs då även för samhället. 

Väder är en annan parameter som påverkar, särskilt när det kommer till att påverka människans 

aktivitets- & rörelsemönster. Varma soliga somrar kan tänkas ha betydelse för hur mycket människor 

vistas utomhus och därmed öka exponeringstiden och exponeringsarealen. Här finns det en 

möjlighet att utföra en studie om korrelationen mellan väder och antalet TBE fall under ett år. 

Väderdata finns tillgänglig hos Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och TBE-

statistik kan hämtas från Folkhälsomyndighetens hemsida. I teorin skulle det vara möjligt att göra en 

säsongsbetonad karta. Risken kan därmed se annorlunda ut beroende på vilken dag, vecka eller 

månad man som människa rör sig i ett område.  

Nu har vi avverkat klimat och väder i kontexten av när. Om vi istället tar på oss idéhistoriska glasögon 

och sätter när i ett socialt tidsperspektiv - när i tid har det varit högre eller lägre risk för TBE? Empiri 

har samlats in på olika sätt sedan det första TBE fall konstaterades och presenteras varierande 

därefter av Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm. Detta innebär att vi har olika 

tidsperioder att förhålla oss till: ett tidsintervall på antingen cirka 60 år (1956-2016), 25-35 år (80-90 

talet t.o.m. 2016) respektive 12 år (2004-2016). Dahlgren (2000: 93) betonar att när man gör 

jämförelser över tid inom textanalys är det viktigt att tänka på om förändringar har haft en inverkan 

på definitioner eller gränser. Mätmetoder kan ha ändrats över tid och uttryck kan ha ändrats över 

tid. Om vi följer detta resonemang och frågar oss vad som har skett tidsmässigt i vårt samhälle de 

senaste 60, 25-35 respektive 12 åren – vilken inverkan har förändringar haft på vår uppfattning och 

syn på risk och natur? Begreppet risk har haft sin moderna betydelse sedan 1960-talet så det råder 

inte någon definitionsändring. Däremot har kravet på säkerhet ökat med tiden (Sjöberg & Thedéen 

1998) och synen på natur har förändrats (Sörlin 1991).  

Enligt Sörlin (1991: 26) så är människans förhållningssätt till naturen kopplat till samhällets historiska 

utveckling: ” …de handlingar vi företar oss med naturen, vägleds och kringgärdas av olika former av 

föreställningar och idéer.” Sörlin, Sverker (1991: 24). Han menar att sociala och ekonomiska 
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processer är drivkrafter för vilken natursyn som är dominerande en viss tidsperiod (ibid.: 26f): ”Nya 

prioriteringar görs om vad naturen är värd, för vilka syften den bör användas, hur vi drar gränser 

mellan olika nyttjandeformer, hur vi ser på naturskydd, rekreation, estetik, exploatering” (Sörlin 1991: 

17). Sörlin (1991) påpekar dock att det är svårt att studera natursyn eftersom det handlar om vad 

som påverkar människors beteenden. Beteende och förhållande till naturen är alltså inte helt givet. 

Det går dock att se samband mellan fritidsboendets och friluftslivets tillväxt och samhällsförändringar 

(Pihl Atmer 1998). Det har inte alltid varit inne att vara ute. I slutet av 1800-talet när bad- och 

kurorter växte fram skulle man inte vistas ute i solen. Under 1920-1940 talet började sportstugor bli 

populära (SCB 2018), vilket medförde en förändring i synen på att vistas utomhus (ibid.). Under 

tidens gång har den lagstadgade semestern utökats successivt, det ekonomiska välståndet har ökat 

och ökade transportmöjligheter har resulterat i att fler kan vistas i fritidsboende och fler kan vistas 

längre i fritidsboenden (SCB 2017). En annan aspekt av detta som man också bör titta på är förändrad 

användning av fritidshus – från fritidshusanvändning till användning av permanent boende. Om TBE-

statistik ska jämföras och tolkas över tid, så behöver man också tolka aspekter som förändrad 

natursyn och vistelse i naturen. 

5.3.4 Risk för TBE – Hur? 

SCB har genomfört undersökningar om svenska folkets levnadsförhållanden sedan 1975. Det finns 

tillgängliga uppgifter i deras rapporter som skulle kunna vara intressanta att studera i förhållande till 

TBE och hur exponering för sjukdomen uppstår. Exempelvis antalet personer som vistats i skog och 

mark minst en gång under ett visst år. Under 2014-2015 var detta 5,9 miljoner människor och 57% 

var ute fler än fem gånger (SCB 2017b). De som rör sig minst i skog och mark är de äldsta och de 

yngre och de som vistas mest i skog och mark är kvinnor i 30-65 åldern (ibid.). Efter pensionsåldern är 

det män som främst är ute i skog och mark. Hushåll som består av mer än en person, vistas också 

mer ute i skog och mark än ensamboende (ibid.). Var femte man och kvinna vandrade på 

vandringsleder (ibid.). Vidare finns det uppgifter om vilket bär eller svamp som respondenter har 

plockat mest av den period SCB har gjort sina undersökningar. Det kanske kan tyckas vara långsökta 

uppgifter, men om det har varit ett bra svampår kan det indikera att det rört sig fler människor ute 

samt att det har varit ett blött år. Fästingar tycker om när det är fuktigt och därför skulle man kunna 

undersöka om det finns några kopplingar emellan sådana variabler. Väder påverkar också 

människans beteende och människans beteende styr var, när och hur hon rör sig.  
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Smittskydd Stockholm har genom sina intervjuer med TBE-drabbade fått in några uppgifter om vilka 

aktiviteter människor företog sig när de blev smittade (Woxén 2017, muntlig referens). De ser 

emellertid ingen aktivitet som utmärker sig för TBE-fallen. En del har spelat golf, andra har plockat 

svamp, vistats i skärgården, seglat, är hundägare, varit på tälttur med årskurs 6 och en del har ingen 

aning om vad de gjorde när de blev fästingbiten (ibid.). För att undersöka förhållandet mellan 

aktivitet och TBE-fall skulle man kunna hämta data från Naturvårdsverkets rapport ’Friluftsliv 2014’. 

Den innehåller bland annat statistik om vem som utövar olika aktiviteter. Detta är relevant 

information för vidare studier om exponering för TBE. Diagram 2 visar andelen av befolkningen som 

utövar en specifik aktivitet. Varje aktivitet har hållit en jämn deltagandenivå sedan 1976, förutom 

motionering utomhus som ökat med cirka 10% (Fredman & Hedblom 2015). Möjligen skulle det gå 

att undersöka om denna ökning av utomhusmotionering har en koppling med ökade fall av TBE.  

 

Diagram 2. Diagram från Naturvårdsverkets rapport Friluftsliv 2014: 68, visar folkets deltagande i ett urval av 

friluftsaktiviteter perioden 1976–2014. Källa: Fredman & Hedblom 2015. 



50 

 

En annan kategori som kan vara relevant att undersöka närmare är båtägare. I SCB:s rapport ’Fritid 

2014–2015’ (2017b) framgår det att 30% av alla kvinnor och 44% av alla män (16 år och äldre) någon 

gång under året vistades på sjön för att åka båt eller fiska. Då de flesta TBE-smittotillfällen verkar ske 

i skärgården eller i närhet till vatten så kan denna information vara relevant att undersöka. Enligt 

Transportstyrelsens (2016) ’Båtlivsundersökningen 2015’ som undersöker svenska fritidsbåtar och 

hur de brukas, fanns det år 2015 ca. 756 000 sjödugliga fritidsbåtar i Sverige (felmarginalen har 

uppskattats till ±118 000 båtar, vilket innebär att det kan ha funnits mellan 638 500–874 500 

sjödugliga båtar). Hälften var småbåtar, en tredjedel dagtursbåtar och var tionde en ruffad motorbåt 

som det går att övernatta i. Flest båtar återfanns i ostkustregionen samt i inlandet (ibid.). Andelen 

som vistades i fritidsbåt under perioden okt/nov 2014 – sept/okt 2015 låg på runt 23%t (ca. 

1.5miljoner människor). Andelen under 2010 var 39%. Skillnaden tros bero på att vädret var finare 

detta år jämfört med 2015 (ibid.). De användningsområden för fritidsbåt som var överrepresenterade 

för både 2015 och 2010 var dagsturer och fisketurer (ibid: 62). Genomsnittet för hur länge en båt 

användes var 16 dagar och hade i snitt 2,7 passagerare. Den här statistiken säger något om var 

människor är exponerade och hur länge de exponeras och skulle kunna analyseras ytterligare.  

Slovic (1987) argumenterar att de beslutsfattare som arbetar med att främja och reglera hälsa och 

säkerhet behöver förstå hur människor tänker och reagerar inför risk. Vad menar folk när de säger 

att något är riskabelt och vilka faktorer ligger bakom de uppfattningar som människor har om risk? 

Risker som gör stor skada men som inträffar mycket sällan och ibland också försenat är svåra att 

bedöma genom statistisk analys och ej heller genom försök-och-misstag. De svårhanterliga 

egenskaper som risker kan innefatta har gjort att människan tagit fram riskbedömning som ett 

redskap för att hjälpa med att identifiera, karakterisera och kvantifiera risk. Slovic (1987) menar på 

att medan analytiker tar till just riskbedömning för att utvärdera faror, så förlitar majoriteten av 

allmänheten sig på sin egen personliga riskuppfattning. Riskuppfattningen färgas av media som 

rapporterar om faror och hot (Slovic 1987: 280). Riskfilosofen Hansson (2012) menar att man bör 

överväga att fokusera på riskfattandet istället för på risken i en riskanalys. 

Bødker (2017, muntlig referens) påpekar också att riskperception i folkhälsoupplysning är viktigt. Om 

man inte förstår människors riskuppfattning så kan man inte kommunicera med dem (ibid.). Hur det 

är en risk för TBE hänger ihop med hur människan nyttjar områdena där fästingar finns (Randolph 

2010). Människor använder exempelvis skogar på olika sätt. I den ena håller människan sig till 

stigarna och i den andra plockar hon svamp. Själva vegetationen i skogen inbjuder olika till att 

fästingar fäster sig på en människa (Bødker 2017, muntlig referens). Ett exempel är ett TBE hotspot i 
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Danmark som har varit militärövningsområde. Det har visat sig att militära aktiviteter har varit 

korrelerade med att militärutövare fått TBE (ibid.). En ökad förekomst av fästingar och i sin tur TBE 

förklaras oftast inom forskning med att det korrelerar med rådjursbestånd eller klimatförändring. 

Men man tar inte upp förändrade rörelsemönster av människan eller förändrat landskapsbrukande 

som eventuellt kan kopplas till människobeteende som innebär ökat exponerande. Kanske är det 

möjligt att fastställa vilken aktivitet en person företar sig när denne smittas. Det behöver i alla fall 

prövas så att kunskapsbilden kan utvecklas. Slås det gräs i trädgården, seglar personen, utförs det 

trädgårdsskötsel, badas det vid klipporna, plockas det svamp eller bär, promenerar personen? Detta 

verkar vara kopplat till riskperception – hur personen upplever om en miljö är en risk eller inte och 

ifall hon/han är villig att vidta förebyggande åtgärder för att skydda sig. 
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6. Slutsatser och diskussion 

Dynamiken i risk för TBE är som konstaterat komplicerad eftersom man jobbar med osäkerheter och 

aspekter som är svåra att mäta. Med det sagt är det viktigt att vara medveten om vilken data man 

samlat ihop och vilka metoder som använts över tid för att samla in data. Att reflektera över vad det 

får för konsekvenser för validiteten och reliabiliteten, tillförlitligheten och giltigheten när man ska 

presentera data i folkhälsoupplysningen och göra det användbart för allmänheten är också viktigt. 

 

Metoden för att samla in data om TBE-fall är idag bristfällig, med resultatet att när data bearbetas 

blir informationen som går ut till allmänheten, i form av exempelvis riskkartor och reklamskyltar, 

missvisande och visar inte helheten bakom problematiken kring risk för TBE. På kartan står det inte 

vad som menas med risk i sammanhanget eller vad risken innebär. Antagandet att incidens kan 

likställas med risk reproduceras således i en karta till allmänheten. I slutändan står en människa med 

knapphändig och icke tillförlitliga data i sina händer när denne ska välja hur hon ska skydda sig mot 

TBE. För att data om rapporterade fall ska bli tillförlitlig krävs det att de som samlar in data granskar 

validiteten och reliabiliteten av sin data och sitt tillvägagångssätt. Och därefter ser över vad som kan 

förbättras för att säkerställa att man verkligen mäter det som avses mätas. När den tillgängliga 

empirin inte är tillräcklig eller fullt tillförlitlig, behöver man ta ett steg tillbaka, analysera det man har 

och vad man behöver för nytt material (Körner & Wahlgren 2012). 

Befintligt förhållningssätt till risk för TBE inom Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm 

överensstämmer dåligt med hur riskfilosofin resonerar kring olika betydelser av risk. I tillägg finns det 

ej ett tydligt definitionsproblem för det man vill skatta. Data-kategorierna som 

Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm identifierat - antal fall, ålder och kön samt smittort 

- gömmer ytterligare egenskaper och kan inte likställas med risk för TBE. Risk för TBE innefattar 

många andra parametrar och de behöver analyseras på djupet för att bättre förstå fenomenet och 

kunna förebygga fler fall. Därför efterfrågar jag en större komplexitet i förhållningssättet till risk för 

TBE, begreppsligt såväl som praktiskt.  

Frågan om hur man får fram relevant, pålitliga och användbara data bör bestå av två beståndsdelar. 

Den ena delen handlar om hur man samlar in data. Den andra handlar om vilken data som ska samlas 

in. Beståndsdel två handlar om att – likt den hermeneutiska spiralen – ständigt pröva sin 

kunskapsbild från helhet till del och vice versa. Det vill säga pröva om det finns någon korrelation 

mellan olika parametrar som här tidigare diskuterats.   
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6.1 Vilken annan användbar information går att ta reda på? 

Det går att utöka frågorna i SmiNet eller de frågor som länens smittskyddsinstanser ställer till 

insjuknade. På samma sätt som Muller’s et. al (2010) studie gör, och som görs i Uppsala, skulle frågor 

kunna ställas till TBE-drabbade om vilken sysselsättning de har, nyttjar de ett fritidsboende, vilken 

aktivitet de utförde vid fästingbettet, utbildningsnivå, inkomst, husdjur, rörelsemönster osv. För 

Folkhälsomyndigheten blir det en avvägning då man inte vill belasta smittskyddsläkare med allt för 

många frågor. För många frågor i en undersökning kan få effekten att frågor inte besvaras 

fullständigt eller att respondenter uteblir helt, så kallat svarsbortfall (Körner & Wahlgren 2012.: 22). 

Detta kan i sin tur också göra en studie mindre tillförlitlig (ibid.). Å andra sidan uteblir svaren eller 

utfylls felaktigt så som frågorna och tillvägagångssättet är utformat idag. Dessutom har TBE endast 

varit en anmälningspliktig sjukdom sedan 2004, vilket försvårar användning av data från längre 

tillbaka i tiden. För Smittskydd Stockholm finns en viss etisk aspekt med att ställa utökade frågor till 

TBE-drabbade, då den drabbade ofta är skärrad av händelsen (Woxén 2017, muntlig referens). 

Woxén (ibid.) argumenterar att i rollen som sjuksköterska behöver man agera stöttande i en känslig 

situation och i vissa fall går det inte att få fram informationen som önskas. Det är ändock nödvändigt 

att försöka få fram uppgifterna om man vill ta reda på mer. 

TBE kan existera var och när som helst oavsett om en människa är i närheten eller inte. Det är 

exponeringen som är avgörande för om risk uppstår. Om det är komplicerat att mäta risk, är det då 

istället en möjlighet att mäta exponering? Jag ser en risk med att mäta exponeringsgrad, då det 

skulle kunna leda till samma typer av osäkerheter som uppstår vid mätning av risk. Det skulle kräva 

samma definitionsproblematisering och konkretisering av vad som avses mätas och hur det ska 

mätas. Det skulle även kunna uppstå en oenighet om beslutshorisont, då det kan tänkas råda olika 

uppfattningar om vad som styr exponering och graden av exponering. Eftersom det inte har prövats 

så är det hur som helst en fråga för vidare studier. Möjligen är det mer givande att frångå risk och 

riskkartorna och istället fokusera på vad människor gör i de så kallade riskområdena. Sammanfaller 

områdena exempelvis med rekreationsområden? Vilka aktiviteter innebär en risk för TBE? Vilka är 

motiven för aktiviteterna? Detta för att medvetandegöra exponeringsgraden en människa utsätts för. 

Här skulle man även kunna samla information om individers upplevelse av risk för TBE i olika 

aktivitetsscenarios. Vilka riskavvägningar gör en individ respektive olika målgrupper när de ska ut i 

områden där fästingar finns? Hur kan olika målgruppers föreställningsvärldar utforskas? Studier om 

vad som är hög- och lågriskområden skulle också behövas i sammanhanget för att kontrollera blanka 

områden på kartan som annars kan skapa en falsk trygghet.  
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Min slutsats är att det finns empiri att hämta om till exempel fritidsboenden och väder. Vidare är det 

möjligt att samla in empiri om exempelvis båtägare, hund- och kattägare, svamp- och bärplockare 

och friluftslivsutövare som skulle kunna korreleras med inträffade fall, ålder och kön. Att koppla 

dessa enheter till människans rörelse- och aktivitetsmönster i en viss tidsrymd skulle kunna 

komplettera nuvarande kunskapsbild. Det skulle också kunna utmynna i att det inte finns en 

korrelation, men då har det åtminstone testats. Händelseförloppet handlar om var en individ rör sig, 

när hon rör sig, hur hon rör sig och varför hon rör sig på denna plats som sammantaget styr huruvida 

en människa exponeras för TBE-risk och hur länge hon exponeras. Dessa frågor sammanfaller med de 

biologiska förutsättningarna för att TBE ska överföras från fästing till människa. Eftersom människans 

agerande spelar så stor roll i om hon infekteras med TBE, så vore det värdefullt att undersöka de 

faktorer som påverkar människors beteende när de beger sig ut i fästingvänliga områden.  

Exempelvis vore det intressant att undersöka hur människor uppfattar risken eller 

exponeringsgraden (hur man än väljer att benämna fenomenet) för TBE i tid och rum. Det skulle 

innebära att man frångår sannolikhetsbedömningar och istället fokuserar på risktagandet så som 

Hansson (2012) förslår, alternativt riskperceptionen så som Slovic (1987) föreslagit eller människors 

föreställningsvärld så som Jarlbro (1998) menar är viktigt att undersöka. Man skulle kunna ta sig an 

’risk för TBE’ genom ett fenomenologiskt perspektiv – undersöka upplevelsen av fenomenet risk för 

TBE, samt människors föreställningar om det. Slunge & Boman (2017) har gjort detta i sin studie om 

boende i endemiska och icke endemiska områden och hur de upplever risk för fästing i förhållande 

till hur de skyddar sig. Urvalet av respondenter skulle kunna utvidgas för att få mer kunskap om 

riskperceptionen för TBE. Slunge & Bomans (ibid.) studie indikerar att permanentboenden uppfattar 

risk för fästing som lägre än fritidsboende och besökande, trots att de identifieras som en målgrupp 

av Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm. Sammantaget med resultatet från Asklings et. 

al (2015) studie om vaccinationstäckning skulle det kunna tyda på att respondenternas 

riskperception i båda studier skiljer sig från hälsomyndigheters riskperception. Asklings et. al (2015) 

studie påpekar att med hänsyn till den information de fått fram om hur allmänheten ser på TBE-

vaccinering, så finns det anledning att förbättra kommunikationen med allmänheten om TBE och 

vaccinering (ibid.: 4966). Jag skulle vilja hävda att det även finns anledning att förbättra förståelsen 

för människors riskperception och risktagande, då det saknas kunskap om detta. I betraktning av att 

data kan ses som en konstruktion av insamlaren, med medföljande antaganden (May 2013) så 

kanske man finner att hälsomyndigheters perspektiv möjligtvis inte överensstämmer med 

befolkningens föreställningsvärld. Hur mycket vet människor exempelvis om symptom och hur 
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medvetna är de om konsekvenserna i form av sjukdomsvarighet och nedsatt livskvalité? Har det 

någon effekt på riskfattandet? 

6.2 Förslag till vidare forskning 

En framtida studie skulle kunna ta avstamp i att pröva om det finns någon korrelation mellan TBE-fall 

och soltimmar, nederbörd och temperatur månaden fram till insjuknandet. Patienternas rörelse- och 

aktivitetsmönster skulle också kunna inkluderas i fallstudien. TBE-fallen skulle kunna avgränsas till ett 

län där det förekommer få fall för att möjliggöra djupanalys av varje enskilt fall. Frågeställningar 

skulle kunna handla om ifall fler soltimmar gör att en person vistas mer utomhus och exponeras i 

högre grad än när det regnar eller är lägre temperaturer. Och vidare om utomhusvistelsen är 

förbundet med aktiviteter som solning, segling, promenader eller annan aktivitet som exponerar 

människan i högre grad. Hur ser de drabbades relation ut till den omgivning de vistades i när de blev 

bitna: associationer till natur, fritidsaktiviteter, skärgård m.m.? Vad gör förhållningssättet med 

personers preventiva tänk? Personers relation till sin omgivning - både till sin familj respektive 

naturen och vidare vilka aktiviteter de ägnar sig åt - kan ha en inverkan på hur pass de förhindrar 

exponering.  

Studien skulle i tillägg kunna fråga varje TBE-fall om personen är permanentboende och vistas i 

området året om, eller om denne är fritidsboende och spenderade sin semester i området under en 

kortare period. Vilka aktiviteter sysslade personen med under denna tid? Dessa uppgifter skulle 

sedan kunna sammanställas tillsammans med miljövariabler som exempelvis markytetemperaturer 

(satellitdata), värddjurspopulationer (inventeringar), vegetationstyper (satellitdata), soltimmar 

(SMHI), nederbördsmängd (SMHI), bra eller dåligt svamp- och bärår (Naturvårdsverket rapport om 

friluftsliv & SCB) under samma tidsperiod. Vidare skulle frågor om riskperception kunna ställas till de 

drabbade, för att undersöka hur utsatta de känner sig. Om resurser finns skulle man även kunna 

inventera fästingar i länet och screena de för TBE och sätta det i relation till de andra parametrar. 

Alternativt undersöka om det redan finns screeningsdata från STING- eller ScandTick-studierna att ta 

del av för det specifika länet. Utökade studier skulle sedan kunna undersöka andra län och jämföra 

resultaten emellan dem för att analysera om aktivitet och väder hänger ihop med smittotillfällena.  

Syftet med studien skulle vara att få fram mer tillförlitlig och användbara data. Att undersöka var, 

när, hur exponeringen för TBE sker samt vem som exponeras säger något mer om hur och varför 

sjukdomen uppstår (incidensen säger endast att sjukdomen uppstår). Dessa kunskaper behövs för att 
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förbättra förståelsen av målgrupper. Kunskaperna är också viktiga inom folkhälsa för att kunna 

utveckla samt förbättra metoder och insatser som förebygger sjukdomar och ohälsa.  
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Sammanfattning 

Denna studie ämnar undersöka vad som menas med risk för TBE i teorin och hur begreppet används i 

praktiken av Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm. Betydelsen av fenomenet 

problematiseras och analyseras utifrån ett hermeneutiskt och riskfilosofiskt perspektiv för att visa på 

olika möjliga förståelser och tolkningar. Mot en bakgrund av kritisk analys av befintliga riskkartor och 

TBE-data, är målsättningen att diskutera och värdera alternativa metoder för att samla data och 

kommunicera risk för att bli smittad av TBE. Tillvägagångssättet som används för att göra detta är en 

kombination av kodning från grundad teori och förförståelseutveckling enligt den hermeneutiska 

spiralen, där det sker ett kontinuerligt växlande mellan helhet och delar av helheten. Studien 

kommer fram till att risk för TBE inte kan likställas med antalet fall av TBE. För att förstå fenomenet 

behövs ett annat metodförfarande och studien presenterar möjlig empiri för fortsatta studier. 
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