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ABSTRACT 
This bachelor thesis is written as a part of the geography program at Stockholm University, 
Sweden, and the study was conducted from April to June 2012. 
Tuberculosis (TB) is an airborne disease and one of the most widespread infectious diseases 
in the world with more than nine million new cases each year (SMI 2012, digital source).  
The disease is a major source of death and suffering in many places and the number of deaths 
remains high despite the availability of highly efficacious treatment. To control and prevent 
further spread of TB, the mapping of the disease spatial distribution is of essential importance.  
 
In this study,  maps were produced that shows the spatial distribution of TB between the years 
2002 to 2011 in the municipality of Stockholm. These maps allow an analysis of the spatial 
distribution at a local scale over time. 
The aim of this paper is to study how the spatial distribution of TB has looked like in the 
municipality of Stockholm the last 10 years and to analyze why the spatial distribution of the 
disease looked like it did. 
This study is based on the hypothesis “drift”. The hypothesis imply that individuals with 
certain conditions for a particular state of health or disease is passed (drift) to a certain 
location or become concentrated there through various social processes. The processes would 
therefore lead to fact that specific qualities or health attributes become more common in 
certain geographical places than others (Schæerström et al, 2011:110). 
The maps of the disease prevalence between the years 2002-2011 illustrates that TB was more 
concentrated in specific geographical areas of the municipality of Stockholm. 
 
The result of the analyzed factors in the different neighborhood areas in 2002, 2006 and 2010 
reveals that there are individuals with certain socio-economic conditions which are largely 
concentrated in the areas mentioned above. The results provide a basis for an assumption that 
the cause of the spatial distribution of TB during the studied period largely depends on what 
the drift hypothesis implies. Drift is therefore a likely contributing factor to the fact that 
particular characteristics and health manifestations were more common in certain 
geographical places than others in the municipality of Stockholm between the years 2002-
2011. 
 
 
Keywords: tuberculosis, Stockholm municipality, spatial distribution, drift, incidence, socio-
economics 

 

 

 

 
 
 



  

 

  



 

 
 

SAMMANFATTNING 
Tuberkulos (tbc) är en luftburen sjukdom och en av de mest spridda infektionssjukdomarna på 
global skalnivå med mer än nio miljoner nya fall per år (SMI 2012, digital källa). Sjukdomen 
är en betydande källa till död och lidande på många platser och antalet dödsoffer förblir höga 
trots behandling. För att kontrollera och förhindra vidare smittspridning är kartläggning över 
sjukdomens rumsliga utbredning en essentiell utgångspunkt. I denna studie utförs en 
kartläggning av antalet nya fall av TBC mellan åren 2002 till 2011 i Stockholms kommun. 
Kartläggningen möjliggör således en analys av den rumsliga utbredningen på lokal skalnivå 
över tid. 
 
Denna studie utgår från hypotesen som med engelskt begrepp kallas för ”drift”, vilket har den 
ungefärliga svenska betydelsen ”strömning”. Hypotesen innebär att individer med vissa 
förutsättningar för ett visst hälsoläge eller en sjukdom dras (drift) till en viss plats eller 
komma att koncentreras där genom olika sociala processer. Processerna leder således till att 
särskilda egenskaper eller hälsoyttringar blir mer vanliga i vissa geografiska rum än andra 
(Schæerström et al, 2011:110). Syftet med denna studie är att studera hur den rumsliga 
utbredningen av tuberkulos sett ut i Stockholms kommun de senaste 10 åren samt analysera 
varför den rumsliga utbredningen av sjukdomen sett ut som den gjort. De huvudsakliga 
frågeställningarna är: ”Hur har den rumsliga utbredningen av sjukdomen tuberkulos sett ut de 
senaste tio åren (2002-2011) i Stockholms kommun?”, ”Varför har den rumsliga utbredningen 
sett ut som den gjort?”  
Den sistnämnda frågan undersöks utifrån statistik över några socioekonomiska faktorer i 
Stockholm kommuns olika stadsdelsområden, vilka sedan appliceras till hypotesen drift. 
 
Den tidsmässiga avgränsningen inom denna studie innefattar de senaste tio senaste åren, från 
år 2002 till år 2011 och den rumsliga avgränsningen utgörs av Stockholm kommuns 
administrativa gränser med fokus på de 14 stadsdelsområdena. 
Analys över sjukdomens utbredning i Stockholms kommun har krävt data av högupplöst 
karaktär, vilka tillhandahållits av Smittskydd Stockholm. Statistiken ifråga avidentifierades av 
Smittskydd Stockholm och baserades istället på en lägesbundenhet i form av femsiffrig 
postnummer-nivå med inkluderade variabler som kön, åldersgrupp, födelsevärldsdel samt år 
för tbc-diagnos. För att analysera hur utbredningen av tbc sett ut de senaste tio åren i 
Stockholms kommun framställdes kartor över utbredningen för respektive år, både på 
fyrsiffrig och femsiffrig postnummernivå. 
 
Kartorna över utbredningen i Stockholms kommun har skapats med hjälp av ArcMap 10.0 
samt ArcGIS 10.0. Statistik kring socioekonomiska faktorer i de olika stadsdelsområdena i 
Stockholms kommun har funnits att tillgå via Stockholms Stads Utrednings- och 
Statistikkontor (USK). Denna statistik hämtades i siffror och omvandlades sedan till ett 
procental för att istället visa andelen av en variabel för vardera stadsdelsområde. Resultatet (i 
detta fall andel) av varje variabel rangordnades sedan för de olika stadsdelsområdena, där det 
område som hade den största andelen av en variabel tilldelades siffran 1. 
Denna metod möjliggjorde en analys för att se vilket område som exempelvis hade störst 
andel arbetslöshet. Därefter jämfördes rangordningen av de olika variablerna med incidensen 



  

 

för varje stadsdelsområde för att se om några allmänna samband kunde utrönas. Resultatet av 
jämförelsen appliceras sedan till hypotesen drift.  
 
Resultatet i form av kartorna över sjukdomens utbredning mellan åren 2002-2011 illustrerade 
att tbc är mer koncentrerat till specifika områden i Stockholms kommun. Individer med 
Afrikanskt-och Asiatiskt ursprung var under den studerande tidsperioden särskilt drabbade av 
sjukdomen i Stockholms kommun. Det tyder på ett samband då Afrika och Asien är de 
världsdelar där incidensen av tbc är som högst, samtidigt som stadsdelsområden där andelen 
immigranter är som högst även har ett högre incidenstal. 
Av de studerade faktorerna i de olika stadsdelsområdena för år 2002, 2006 samt 2010, vilka 
valdes ut för analys, framgår av att det förekommer individer med vissa socioekonomiska 
förutsättningar vilka till stor del är koncentrerade just till de ovannämnda områdena.  
Resultatet ger underlag för ett antagande, att orsaken till att den rumsliga utbredningen av tbc 
sett ut som den gjort under den studerade tidsperioden ifråga beror till stor del på som 
hypotesen drift föreslår. Drift kan alltså sägas varit en bidragande orsak till att särskilda 
egenskaper och hälsoyttringar var mer vanliga i vissa geografiska rum än andra i Stockholms 
kommun mellan åren 2002 till 2011. 
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1.0 INLEDNING 
Tuberkulos (tbc) är en luftburen sjukdom och en av de mest spridda infektionssjukdomarna på 
en global skalnivå med mer än nio miljoner nya fall per år (SMI 2012, digital källa). 
Sjukdomen är en betydande källa till död och lidande på många platser och antalet dödsoffer 
förblir höga trots behandling. Samtycke till behandling, utveckling av läkemedelsresistens, 
tidigt ställda diagnoser samt förebyggandet av spridning är utmaningar för både den 
medicinska vetenskapen och folkhälsosektorn (ECDC, 2011:33). 
 
Arbetet med att kartlägga, kontrollera och förhindra smittspridning kräver ansenliga resurser 
och är en stor utmaning i dagens läge då individers rumsliga rörelsemönster blir mer och mer 
omfattande både på en global- och lokal skalnivå. 
Under de senaste tio åren har en ökning skett av antalet nya fall av tbc i Sverige.  
Enligt statistik från Smittskyddsinstitutet har ökningen en koppling till migrationsflödet från 
länder där prevalensen av tbc är hög.  
För att kontrollera och förhindra vidare smittspridning är kartläggning över sjukdomens 
rumsliga utbredning en essentiell utgångspunkt. I denna studie utförs en kartläggning av 
antalet nya fall av tbc mellan åren 2002 till 2011 i Stockholms kommun. Kartläggningen 
möjliggör således en analys av den rumsliga utbredningen på lokal skalnivå över tid. 
 
Något som stärker studiens relevans är att det tidigare inte gjorts en kartläggning av den 
rumsliga utbredningen av tbc i Stockholms kommun under tidsperioden ifråga.  
Målet med denna studie är vidare att bidra med en pusselbit för att i framtiden kunna finna 
riskutsatta individer samt att bidra till en hjälp för de individer som drabbas av sjukdomen. 
Förhoppningsvis belyser även studien att tbc är en global problematik som även existerar och 
utgör en aktuell problematik i dagens Sverige. 
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2.0 SYFTE SAMT FRÅGESTÄLLNING 
Denna studie utgår från hypotesen som med engelskt begrepp kallas för ”drift”, vilket har den 
ungefärliga svenska betydelsen ”strömning”. Hypotesen innebär att individer med vissa 
förutsättningar för ett visst hälsoläge eller en sjukdom dras (drift) till en viss plats eller 
komma att koncentreras där genom olika sociala processer. Processerna leder således till att 
särskilda egenskaper eller hälsoyttringar blir mer vanliga i vissa geografiska rum än andra 
(Schæerström et al, 2011:110). Syftet med denna studie är att studera hur den rumsliga 
utbredningen av tuberkulos sett ut i Stockholms kommun de senaste 10 åren samt analysera 
varför den rumsliga utbredningen av sjukdomen sett ut som den gjort. 
De huvudsakliga frågeställningarna är:  
 

• Hur har den rumsliga utbredningen av sjukdomen tuberkulos sett ut de senaste tio åren 
(2002-2011) i Stockholms kommun?  

 
• Varför har den rumsliga utbredningen sett ut som den gjort? 

 
Den sistnämnda frågan undersöks utifrån statistik över socioekonomiska faktorer i Stockholm 
kommuns olika stadsdelsområden, vilka sedan appliceras till hypotesen drift. 

3.0 AVGRÄNSNING 
Den tidsmässiga avgränsningen inom denna studie innefattar de senaste tio senaste åren, från 
år 2002 till år 2011. Den tidsmässiga avgränsningen utgörs av ett tioårsspann för att se hur 
den rumsliga utbredningen sett ut över tid samt för att få en uppfattning om vilka trender som 
existerat vad gäller utbredning, könsfördelning, ursprung samt åldersgrupper.  
Inom den ämnesmässiga avgränsningen föreligger fokus på metoder och perspektiv inom 
ämnet medicinsk geografi och hälsogeografi, sjukdomen tuberkulos karakteristika, dess 
utbredning över tid inom Stockholms kommun samt varför utbredningen sett ut som den gör. 
Faktorerna som påverkar tuberkulos är många och det förekommer ett stort antal yttre faktorer 
vilka påverkar både sjukdomens utbredning och spridning. Det betyder således att alla 
faktorer omöjligtvis kommer att kunna beröras inom denna studie.  
Till följd av den begränsade ramen för studien, både utrymmesmässigt och tidsmässigt, 
koncentreras denna till information kring faktorer och statistik som krävs för att utgå från 
hypoteserna drift för att studera varför den rumsliga utbredningen av tbc sett ut som den gjort 
i Stockholms kommun.  
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3.1 Studieområde 
Studiens rumsliga avgränsning är Stockholm kommuns administrativa gränser. Kommunens 
relativa läge utgörs av Sveriges östra kust i landskapen Uppland och Södermanland med en 
areal på cirka 188 km² (SNA 2000, digital källa). 
Kommunen är sedan år 2007 indelad i 14 stadsdelsområden och har en sammanlagd 
befolkning på 864 324 (SWECO 2011, digital källa). Stadsdelsområdena kommer vidare att 
ligga till grund för en jämförelse ur ett rumsligt perspektiv med fokus på socioekonomiska 
faktorer för att studera hur detta kan ha påverkat den lokala utbredningen av tuberkulos.  
 

 
Figur 1. 
Kartan illustrerar studiens rumsliga avgränsning och de 14 stadsdelsområdena vilka tillhör Stockholms 
kommun. 
Källa: Stockholms stad, hämtad: 2012-05-10 

4.0 TEORETISK ANSATS 
För att analysera varför utbredningen av tbc ser ut som den gjort i Stockholms kommun utgår 
denna studie från hypotesen drift vilken ofta nämns tillsammans med annan hypotes som 
benämns ”breed”. Begreppsparet ”breed och drift” har den ungefärliga svenska betydelsen 
”alstring och strömning”. Hypotesen breed innebär att det går att föreställa sig att en plats 
alstrar (breed) en viss sjukdom eller ett visst hälsoläge. Hypotesen ”drift” vilken denna studie 
utgår ifrån innebär att det å andra sidan kan förekomma individer med vissa förutsättningar 
för ett visst hälsoläge eller en sjukdom som dras (drift) till en viss plats eller komma att 
koncentreras där genom sociala processer. Båda dessa processer leder således till att särskilda 
egenskaper eller hälsoyttringar blir mer vanliga i vissa geografiska rum än andra 
(Schæerström et al, 2011:110).  
 
Verheij et al. (1997) är författare vilka använt dessa hypoteser i sin artikel Urban-rural 
variations in health in the Netherlands: does selective migrations play a part? Författarna 
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framhåller att hypotesen breed yrkar på att individers hälsa påverkas av en platsbunden 
exponering samt ett platsbundet beteende. De menar att det framförallt existerar tre stycken 
uppsättningar av orsaker vilka har en direkt eller indirekt påverkan på hälsan.  Den första 
uppsättningen är hälsorelaterade miljömässiga faktorer vilka individer exponeras för och 
därmed har en direkt påverkan på hälsan. Dessa faktorer innefattar aspekter av såväl de 
fysiska, sociala samt kulturella omgivningarna. De återger exempel som trafik och 
föroreningar. Den andra uppsättningen menar författarna är stress vilken kan utlösas av såväl 
den sociokulturella och den fysiska miljön. Författarna menar att enligt stresshypotesen är 
urbana individer mer frekvent och mer kraftigt utsatta för vissa typer av stressorer än rurala 
individer och ger som exempel på detta höga ljud. Verheij et al. skriver i sin artikel att 
stressorer kan leda till högre nivåer av psykiatrisk sjuklighet samt lägre nivåer av välmående. 
Den tredje uppsättningen av faktorer påverkar individers hälsa indirekt, vilket är 
hälsobeteende. Hälsobeteendet innefattar rökning, alkoholkonsumtion samt drogmissbruk 
vilka är enligt författarna är typiska exempel på beteenden i urbana områden och även ofta 
associerade med urban okonventionalism. Författarna menar dock att relationen mellan plats 
och hälsa kan bli suddig till följd av flertalet faktorer som exempelvis rumslig mobilitet.  
 
Vad gäller hypotesen drift framhåller Verheij et al. att denna hänvisar till olika 
selektionsprocesser vilka bidrar till en högre koncentration av antingen missförhållande, 
vilket de benämner som hälsoselektion, eller mer mottagliga individer: selektion beroende på 
hälsoriskfaktorer. Hälsoselektionen innebär en direkt selektion, medan selektion beroende på 
hälsoriskfaktorer innebär en indirekt selektion. En direkt selektion sker om hälsosamma 
människor stannar på en plats och de sjuka eller ohälsosamma människorna flyttar eller 
tvärtom. Indirekt selektion sker istället om människor med vissa hälsoriskfaktorer 
(exempelvis rökning, alkoholkonsumtion) flyttar till eller från en plats. 
 
Curtis (2004) menar att landskap av socioekonomisk ojämlikhet som resulterar i geografiska 
koncentrationer av materiell nöd är av stor betydelse för tuberkulosens geografi. Som andra 
infektionssjukdomar, är tuberkulos mer vanligt förekommande i populationer som är relativt 
missgynnade, både socialt och ekonomiskt (Curtis, 2004:226-228).  

5.0 METOD 
Studiens syfte som är att studera hur utbredningen av tbc sett ut i Stockholms kommun de 
senaste tio åren samt varför den sett ut som den gjort kräver främst en kvantitativ metod i 
form av analys av statistisk data men även en kvalitativ metod i form av litteratur-och 
artikelstudier. Den första delen av studien utgörs av en undersökning av befintlig statistisk 
data vad gäller utbredningen av tuberkulosfall på global skalnivå samt på nationell skalnivå 
med fördelningen av antalet fall per län. Denna statistik har funnits att tillgå via 
Smittskyddsinstitutets hemsida. Analys över tbc utbredning i Stockholms kommun har krävt 
data av mer högupplöst karaktär, vilka inte är offentligt publicerade. Dessa data har således 
tillhandahållits personligen av överläkare Ingela Berggren som arbetar vid Smittskydd 
Stockholm. Statistiken ifråga avidentifierades av Smittskydd Stockholm och baserades istället 
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på en lägesbundenhet i form av femsiffrig postnummernivå med inkluderade variabler som 
kön, åldersgrupp, födelsevärldsdel samt år för tbc-diagnos.  
 
Kartan har en central plats i studien och är ett viktigt redskap för såväl rumslig information 
och analys. För att studera samt analysera hur utbredningen av tbc sett ut de senaste tio åren i 
Stockholms kommun har därför kartor över utbredningen framställts för respektive vår med 
den tillhandahållna statistiken, både på fyrsiffrig och femsiffrig postnummernivå 
Kartorna över utbredningen i Stockholms kommun har skapats med hjälp av ArcMap 10.0 
samt ArcGIS 10.0. Statistiken vilken tillhandahölls av Smittskydd Stockholm hanterades i 
Microsoft Excel 2010. 
 
Statistik kring socioekonomiska indikatorer i de ovannämnda 14 stycken olika 
stadsdelsområdena i Stockholms kommun har funnits att tillgå via Stockholms Stads 
Utrednings- och Statistikkontor (USK). Denna statistik hämtades i siffror och omvandlades 
sedan till ett procental för att istället visa andelen av en variabel för vardera stadsdelsområde 
Resultatet (i detta fall andel) av varje variabel rangordnades sedan för de olika 
stadsdelsområdena, där det område som hade den största andelen av en variabel tilldelades 
siffran 1, och det område vilket hade den lägsta andelen av samma variabel tilldelades siffran 
14. Denna metod möjliggjorde en analys för att se vilket område som exempelvis hade störst 
andel arbetslöshet. Därefter jämfördes rangordningen av de olika variablerna med incidensen 
för varje stadsdelsområde för att se om några allmänna samband kunde utrönas. Resultatet av 
jämförelsen applicerades sedan till hypotesen drift i avsnitt 8.3. 
 
Insikt i tidigare forskning kring medicinsk geografi och hälsogeografi samt de metoder som 
förekommer inom ämnesområdet har varit väsentliga för denna studies genomförande samt 
för att förstå vilka kunskapsluckor som i framtiden kan fyllas. Då faktum existerar att ny 
kunskap bygger på tidigare kunskap. En kvalitativ metod i forma av litteratur- och 
artikelstudier utgör således basen i denna studie.  
 

5.1 Metodkritik 
I denna studie har det inte varit möjligt att införskaffa primärdata gällande antalet tbc fall samt 
tillhörande variabler, på de olika geografiska skalnivåerna. Därav har sekundärdata en stor 
plats i arbetet. Det försvårar således möjligheten att vara medveten om de eventuella fel och 
brister som kan omgärda sekundära källor samt exakt hur dessa införskaffats. De data som 
använts för studien gällande tbc fall i Stockholms kommun anses dock vara tillförlitliga och 
möjliga brister skall inte påverka resultatets utkomst nämnvärt. Dock går det aldrig att vara 
medveten om exakta mörkeltal vad gäller sjukdomar, och dessa kan därför inte, inkluderas i 
en analys.  
De data som tillhandahölls från Smittskydd Stockholm för åren 2002-2011, omfattade hela 
Stockholms län. Därför användes Microsoft Excel 2010 för att sortera bort de postnummer 
som inte tillhörde Stockholms kommun. Detta gjordes genom avstämning med de 
postnummer som återfanns i kartorna över Stockholm kommuns (tresiffrig- och 
femsiffrignivå) attributtabeller för att minimera risken för fel.  
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Statistiken sorterades sedan årsvis för produktion av kartor och diagram.  
 
Tyvärr existerade fem stycken postnummer (polygoner) i kartorna som tillhandahölls från 
Postnummerservice vilka ej tillhör Stockholms kommun. Dessa postnummer och postorter var 
Sundbyberg (172,174), Järfälla (175), Nacka (131), Tyresö (135) och Vårby (143). Detta 
upptäcktes för sent för en möjlighet att korrigera kartorna. Därav finns dessa polygoner med i 
kartorna och diagrammen, men har utelämnats från text och analys då de inte innefattar 
studiens avgränsning. Trots noggrannhet kan det förstås alltid uppstå fel vid manuell 
hantering av stora datamängder, vilket kan ses som en svaghet för studien.  
Upprepbarheten för studien är dock hög då endast befintlig statistik använts vid framställning 
av kartorna, tabellerna samt diagrammen dels från Smittskydd Stockholm samt Stockholms 
Stads Utrednings- och Statistikkontor. Vidare återstår alltid problematiken kring författarens 
förkunskap, värderingar och tolkningar trots strävan efter objektivitet. Det är viktigt att ha i 
åtanke vid utförandet av en vetenskaplig studie, för att således minska den egna inverkan på 
resultatets utkomst. Av betydelse är även enligt Hansson (2007:51) att vara beredd på det 
oväntade. Att vara öppen för överraskande resultat och inte avvisa dem som en slump eller en 
oidentifierad felkälla.  
 
Om mer tid funnits till förfogande skulle studiens resultat stärkas om ett större antal 
socioekonomiska faktorer och samtliga år mellan 2002 till 2011 kunnat analyseras i avsnitt 
8.2.  
Önskan från början var att använda en Qualitative Comparative Analysis (QCA) i detta 
avsnitt, men på grund av tidsbrist rangordnades den socioekonomiska statistiken för 
stadsdelsområdena i ett tabellsystem. 

6.0 TEORETISK BAKGRUND 

6.1 Litteratur och källkritik 
Studien baseras på såväl vetenskapliga artiklar, handlingsprogram, utredningar, rapporter som 
litteratur. Vad gäller den ämnesmässiga bakgrunden har en kunskapsbas byggts utifrån 
vetenskapliga artiklar och litteratur i vilka medicinsk geografi och hälsogeografi samt de 
ämnesmässiga metoderna studerats.  
 
Information om tbc och sjukdomens karaktäristika har främst införskaffats via 
Smittskyddsinstitutet samt från rapporter hämtade från World Health Organisations hemsida.   
Lägesbestämda hälsodata från WHO och ECDC ger i studien en bild av hur situationen ser ut 
på global skalnivå. Det bidrar till en global kontext och underlättar samtidigt förståelsen om 
varför de rumsliga mönstren ser ut som de gjort i Sverige samt i Stockholms kommun. 
Statistik bör dock alltid bemötas med en viss försiktighet. Inte bara på grund av denna som 
sekundärdata utan även, för att den är svår att kontrollera samt för att det i många fall 
existerar ett ovisst mörkertal. Dock anses dessa organisationer som väl erkända globalt och 
kan därmed anses som tillförlitliga att ge en viktig fingervisning över hur trenden av 
sjukdomen varierat över tid på olika platser. Kunskap om hur hälsokontroller och 
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smittspårning bör genomföras har införskaffats genom Socialstyrelsens dokument 
Rekommendationer och preventiva insatser mot tuberkulos (2007).  
Information vilken berör Stockholm och de olika stadsdelsområdena har införskaffats via 
Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor (USK).  
 
Den tidigare forskningen inom ämnet utgör för studien en viktig bas. Artiklarna och den 
tidigare forskningen som valts för att ge en ämnesmässig motivering samt för att belysa 
studiens frågeställning fokuserar främst på olika metoder och perspektiv som använts inom 
ämnet medicinsk geografi och hälsogeografi. Den tidigare forskningen med dess metoder och 
perspektiv utgör för studien ett viktigt underlag för både genomförande och analys.  
 
Den huvudsakliga undersökningen för studien har i första hand fordrat högupplöslig data vad 
gäller den geografiska utbredningen sjukdomsfall av tuberkulos i Stockholms kommun. Då 
registrering samt bekräftelse av tuberkulosinfektion görs av läkare var det självfallet inte 
möjligt att på egen hand bidra med primärdata vad gäller den rumsliga utbredningen. Av den 
orsaken har data erhållits från Smittskyddsinstitutet i ett sammarbete med kartläggning av 
sjukdomsutbredning i kommunen. 
Tyvärr går det även med dessa data endast att vara medveten om fall som registrerats, det är 
således enbart dessa som kan analyseras i studien. Det betyder att en ofrånkomlig brist i 
studien uppstår till följd av det ovissa mörkertal som existerar vilken påverkar resultatets 
utfall vad gäller utbredning, riskutsatta individer samt vidare smittspridning. 
 

6.2 Tidigare forskning 
Geografin skiljer sig från många andra vetenskaper på det sätt att ämnet inte fokuserar på 
enbart en sorts kategori av studieobjekt. Ämnet karaktäriseras därmed istället av metoder och 
perspektiv vilka kännetecknar en geografisk studie. De två framstående särdragen inom 
geografin är det rumsliga perspektivet och det ekologiska perspektivet (Schærström et al. 
2011:14).  
Det geografiska perspektivet strävar efter en förutsättningslös och noggrann kartering av 
företeelser för att söka sammanhang utifrån de rumsliga mönster som uppstår (ibid. s. 21). 
Medicingeografer fokuserar på den geografiska distribueringen av hälsa samt hälsorelaterade 
fenomen så som sjukdomar, risker och sjukvårdsinrättningar. De söker en förståelse för vem 
som drabbas av vilken sjukdom var och varför. Eller vilken vård en individ söker var och 
varför. Detta utförs med geografiska verktyg som exempelvis GIS genom kartläggning och 
geografiska korrelationsstudier (Oppong et.al 2006:189). 
Nedan redogörs främst olika metoder och perspektiv inom ämnet medicinsk geografi och 
hälsogeografi vilka är relevanta som bas för studien samt för att belysa betydelsen av den 
medicinska geografins nytta och möjligheter.  
 
John Snow kan sägas vara fadern till vad som idag benämns medicinsk geografi och 
hälsogeografi med sin berömda karta över kolerafall i Soho, London. Hans sätt att nyttja 
kartan utgör ett historiskt steg för den medicinska geografin men även för bakteriologin. 
Snow var läkare i London, under mitten av 1800-talet då koleraepidemier var mycket vanliga 
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i hela världen. Under en epidemi i London vilken hade fått särskilt fäste i Soho, kartlade 
Snow samtliga offentliga vattenpumpar samt varje enskilt fall av kolera i stadsdelen. Med 
kartan som hjälpmedel lyckades Snow finna ett rumsligt mönster där sjukdomsfallen var som 
tätast i centrum av kolerakoncentrationen och även tycktes avta utifrån detta. Med hjälp av 
Snows rumsliga analys kunde en pump, vilken var lokaliserad i mitten av denna 
koncentration, anges som källan till koleraepidemin. För Snow själv var detta ett 
betydelsefullt bevis på att kolera sprids med vatten då bakterien som orsakade sjukdomen var 
okänd vid tiden för de två större epidemierna år 1849 och år 1853 till 1854 (Schæerström et 
al. 2011:11-12) 
 
Meade et. al (1988) diskuterar mekanismer och barriärer som påverkar såväl smittspridning 
som spridning av ett hälsorelaterat fenomen vilket är av intresse för denna studie.  
Enligt dem är förståelsen av de mekanismer som påverkar spridning av ett fenomen och dess 
rumsliga mönster kärnan inom geografiska studier av diffusion. De menar att diffusion 
innebär en spridning eller rörelse utåt från en punkts startplats. Författarna menar att 
geografiska studier av diffusion i huvudsak utgörs av två bredare kategorier. Dels studier av 
spridningen av medicinska innovationer och vårdinrättningar, samt studier av spridningen av 
infektionssjukdomar och framförallt icke-vektoriska infektionssjukdomar. I den sistnämnda 
kategorin har många av de konceptuella och metodologiska principerna från både geografi 
och epidemiologi kombinerats. 
 
De flesta studier av geografisk diffusion har betonat en förklaring av händelser i en rum- och 
tidkontext. Det kan vidare innebära en beskrivning av ett fenomens historia, identifiering av 
generella mekanismer som verkar för att påverka diffusionen, eller en studie av vissa aspekter 
av nätverket inom vilka fenomen sprids (diffuceras). Författarna menar att diffusionens 
mönster skapas genom konfigurationen av det nätverk vilket främjar rörelse och barriärer som 
bekämpar det.  
Meade et al. lyfter särskilt fram två diffusions mekanismer. Spridningen av en idé eller 
innovation genom en population- expansionsdiffusion samt den nära kontakten individer 
emellan och den resulterande passagen av en variabel, så som ett smittämne från en person till 
en annan vilket de benämner närkontaktsdiffusion. För båda dessa utgör avstånd den starkaste 
variabeln. Då de två mekanismernas rumsliga mönster är så pass lika benämner många 
geografer dessa med det samlade begreppet kontaktdiffusion.  
En epidemis smittmönster kan påverkas av både migration (relocation diffusion) samt en 
hierarkisk struktur av rörelse vilket betyder att olika typer av spridning kan vara aktuella vid 
olika stadier. 
Ett diffusionsnätverk utgörs av platser, individer och de fysiska och kommunikativa länkar 
genom vilka information, individer och varor färdas.  
I motsats till nätverk, vilka bildar mönster och främjar diffusion, bromsar och formar 
barriärerna istället processen. Författarna menar att barriärerna framförallt har tre 
grundläggande effekter. Absorberande barriärer så gott som stannar en innovation. 
Reflekterande barriärer kanaliserar och intensifierar den lokala påverkan på en 
diffusionsprocess medan den blockerar spridningen till en annan plats. Kulturella barriärer, i 
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vissa fall genomträngliga, absorberande eller reflekterande är särskilt viktiga vad gäller 
spridningen av olika typer/stilar av vård. 
 
Peter Gould, specialist på diffusionsteori, beskriver i sin bok The slow plague- A geography of 
the AIDS pandemic (1993) de geografiska dimensionerna av aids-pandemin. Gould illusterar 
hur viruset sprider sig från stad till stad likt ett modefenomen och skapar epicenter från vilka 
det sedan sprids till omgivande rum. Gould har utfört fyra stycken fallstudier på olika 
skalnivåer för att åskådliggöra sjukdomens omfattande verkan och spridning. Gould menar att 
det råder en missuppfattning gällande aids, att det framförallt drabbar särskilda 
minoritetsgrupper samt delar av den ”Tredje Världen”. Han påpekar att detta orsakat stora 
missförstånd vad gäller hiv och aids spridningsmönster samt vilka individer som är de 
riskutsatta.  
Gould diskuterar även den etiska problematiken vilken följer kartläggning av sjukdomsfall. 
Han menar att frågan om konfidentialitet i sitt väsen är, en geografisk fråga. Så fort frågor 
kring en epidemis geografi och var frågor uppkommer känner väktare av medicinska 
förtroenden oro. Han menar att det beror på att få av dessa har en vana av att tänka i en 
geografisk domän. Svaret på oro och bristande erfarenhet är alltid ”Better safe than sorry” 
vilket Gould menar är mycket problematiskt då information om en epidemis rumsliga mönster 
kan rädda liv och trösta de drabbade. Kartläggning ger även en möjlighet att förutspå hur en 
kommande epidemisk karta kan se ut samt vilka de riskutsatta individerna kan komma att 
vara. Han belyser dagens möjligheter att aggregera människor till enheter på en högupplöst 
karta, för att inte enskilda individer skall kunna identifieras, men menar att om enheterna är 
för stora kan istället den användbara geografiska informationen gås förbi.  
 
Joseph R. Oppong et al. (2006) ger en intressant inblick i hur en modern medicinsk geografisk 
studie kan gå till. I artikeln From Medical Geography to Computational Epidemiology- 
Dynamics of Tuberculosis Transmission in Enclosed Spaces inleder författarna med att belysa 
vikten av kartläggning av sjukdom med hjälp av GIS som ett betydelsefullt medel för 
medicingeografer. Då GIS är begränsat vad gäller att hantera dynamiska processer med 
många variabler gällande smittspridning i populationer, framhäver författarna möjligheterna 
High Performance Computing (HPC) vilka de använder i sin studie. De menar att denna 
metod är fokus för ett nytt ämnesområde vilket de benämner Beräkningsepidemiologi 
(Computational Epidemiology). Oppong et al. efterfrågar därmed även ett heltäckande 
program som syftar till att utnyttja HPC inom epidemiologi och medicinsk geografi för att 
skapa och analysera beräkningsmodeller för hur en given sjukdom yttrar sig i den allmänna 
populationen. Författarna skriver i sin artikel att ett sådant program är eftersträvansvärt då 
komplexiteten kring sjukdomsspridning fortsätter att öka i en alltmer krympande världsby.  
För att illustrera behovet av beräkningsepidemiologi presenterar de i sin artikel två fallstudier 
över spridning av tuberkulos i två slutna anläggningar: en fabrik samt ett härbärge för 
hemlösa. 
I den första fallstudien studerar Oppong et. al hur lokalisering inom ett härbärge för hemlösa 
påverkar risken av en tuberkulosinfektion. De data författarna använt inkluderar bland annat 
ålder, ursprung, testdatum, infektionsstatus, lokalisering i anläggningen, tid spenderad i 
anläggningen. Resultatet av denna analys föreslår att tbc inte är jämt fördelat utan beror av 
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lokaliseringen av sovplatsen samt varaktighet och frekvens för vistelse över natten. 12 
stycken av de 17 aktiva fallen hade besökt härbärget i mer än fem år. De framhåller dock att 
GIS inte kan ta alla nödvändiga faktorer så som luftsystem och individernas rörelse i 
beaktning och att fallstudie 1 därför är bristfällig.  
Författarna visar därför i sin andra fallstudie om smittspridning i en fabrik, den rumsliga 
distribueringen av risk definierat i ett microutrymme. Det gör de genom att använda en 
simuleringsmodell med hjälp av avancerade beräkningsverktyg. Deras resultat visade att 
risken för smitta inte beror särskilt av den tid spenderad i fabriken utan på tid spenderad var i 
anläggningen. I simuleringsmodellen tog de hänsyn till faktorer som den dynamiska rörelsen 
av individer, gemensamma utrymmen och spenderad tid där, luftcirkulation samt relaterade 
variabler.  
 
I artikeln Sociocultural aspects of tuberculosis: a litterature reviewand a case study of 
immigrant tuberculosis studerar Ming-Jung Ho (2004) på vilka sätt folkhälsoetableringar 
väger biologiska, kulturella politisk-ekonomiska faktorer genom en fallstudie av immigranter 
med en tuberkulosinfektion. Denna artikel är intressant då den tar upp de risker för smitta och 
sänkt immunförsvar som migranter utsätts för under resans gång. Ho framhåller migrationens 
roll för sjukdomsspridning och har valt immigranter från Kina till USA (med en 
tuberkulosinfektion) som studiegrupp. Han motiverar sitt val med att denna grupp utgör mer 
än hälften av alla tuberkulosfall i USA. Författaren menar att syftet med studien är att bidra 
med att tillgodose behovet av att inkorporera sociokulturella faktorer vad gäller studier av 
tuberkulos då han menar att det inte tas tillräckligt mycket hänsyn till sådana i flertalet stora 
rapporter. Ho belyser en intressant aspekt gällande migranters omgivande miljö och hälsa 
under deras resa till den nya destinationen. De hotande miljöerna är enligt Ho:s studie inte de 
identifierade i den dominanta folkhälso-diskursen (i huvudsak ursprungslandet) utan de 
överbefolkade båtarna, dåligt ventilerade lastbilarna och de platser individerna stannat på 
under sin resa till USA, samt de ställen de tvingas bo samt vistas på väl vid ankomst. Han 
menar att de flesta tuberkulosprogrammen, enbart fokuserar på att bota bakterien inom 
riskgrupper så som hos immigranter. Ho belyser att vägen från hälsa till en 
tuberkulosinfektion följs av mer än en bakteriell infektion vilket utgörs av en rad olika 
faktorer. Ho menar att det är just dessa som bör tas i beaktning för att råda bot på den 
problematik som idag omgärdar sjukdomen.  
 
En författare som bör nämnas i denna studie är historikerna Britt-Inger Puranen som skrivit 
den omfattande avhandlingen Tuberkulos- En sjukdoms förekomst och dess orsaker. Sverige 
1750-1980. Hon skriver bland annat i sin avhandling om hur tuberkuloskunskapen vuxit fram 
och hur sjukdomens benämning ar växlat genom århundradena. Hon studerar 
tuberkulosdödligheten i förhållande till den totala dödligheten, dels i förhållande till allmänna 
skeden så som urbanisering, industrialisering och krig. Puranen har dessutom ägnat en del av 
avhandlingen till att analysera sjukdomens demografiska och regionala struktur i Sverige för 
ett flertal geografiska nivåer samt studerat vilken typ av individer som drabbats genom tiden. 
Detta genom att bland annat jämföra tbc-frekvensen hos individer med extremt goda 
respektive extremt dåliga livsvillkor, för att se om något samband mellan levnadsnivå och tbc 
kan fastslås.  
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6.3 Centrala begrepp 
Hälsa  
Hälsa är ett begrepp som kan tolkas på varierande sätt och ha olika innebörd för olika 
individer. Curtis (2004:2) menar att det biomedicinska perspektivet på hälsa endast fokuserar 
på frånvaron av en diagnostiserad sjukdom. Hon framhåller en bredare definition från WHO 
år 1948 som lyder: Health is a state of complete physical, mental, and social well-being and 
not merely the abscence of disease or infirmity.  
År 1977 omformulerade WHO sitt övergripande mål och inkluderade en mer praktisk 
definition av hälsa: Health permits a socially and economically productive life (Lindstrand et 
al. 2011). Hälsa kan även betraktas som en funktion av omständigheter vilka kan hänföras till 
den enskilda individen, grupper som individen ingår i samt områden eller platser där 
individen – och även grupperna befinner sig. Enligt Melinder & Schærström (red. 2005:24-
25) går det att skilja mellan tre olika hälsoperspektiv och strategier som fokuserar på 
respektive: individen, gruppen/populationen samt området.  
I denna studie betraktas hälsa utifrån dessa omständigheter och berör alla tre hälsoperspektiv. 
Vidare används WHO:s senaste definition vad gäller förståelsen kring begreppet hälsa.  
 
Landskap av hälsa och ojämlikhet 
Landskapsbegreppet används ofta för att förmedla idén om ett system av faktorer och 
processer som samverkar i särskilda miljöer för att producera geografisk variation. Curtis 
(2004) menar att det går att föreställa sig olika sorters konceptuella landskap inom 
hälsogeografi med olika teoretiska perspektiv på hälsovariation överliggande varandra på 
samma plats. Hon framhåller särskilt terapeutiska landskap, landskap av makt och motstånd, 
landskap av fattigdom och välstånd samt konsumtionslandskap. Alla dessa olika landskap 
påverkar tuberkulosens geografi på ett eller annat sätt.  
Landskap av socioekonomisk ojämlikhet som resulterar i geografiska koncentrationer av 
materiell nöd är av stor betydelse för tuberkulosens geografi. Som andra infektionssjukdomar, 
är tuberkulos mer vanligt förekommande i populationer som är relativt missgynnade, både 
socialt och ekonomiskt (Curtis, 2004:226-228). 
Enligt Curtis (2004) är även landskap av makt som innefattar sociala relationer mellan olika 
grupper av människor, särskilt tydligt vad gäller tuberkulosens geografi samt behandling av 
sjukdomen (Curtis, 2004:227). 
De olika konceptuella landskapen som påverkar tbc, är bra att ha i åtanke i de senare avsnitten 
under 8.0, även om de alla dessa inte benämns direkt i text.  
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7.0 BAKGRUND 

7.1 Sjukdomssymptom, spridningsmekanismer och behandling 
Sjukdomen tuberkulos orsakas av bakterierna inom Mycobakterium Tuberculosis samt M. 
Bovis komplexet. Dessa bakterier är långsamt växande men dock mycket långlivade och kan 
med de rätta förutsättningarna överleva i åratal. Det finns olika former av tbc vilka kan 
lokaliseras till bland annat organ som lymfkörtlar, tarm och skelett (extrapulmonell 
tuberkulos). Fokus föreligger i denna studie på den infektion som orsakas av den vanligast 
förekommande bakterien vilken främst drabbar lungorna (pulmonell tuberkulos) (WHO, 
Global Tuberculosis Control 2011:3)  
 
Tbc är en luftburen smitta som sprids från person till person genom upphostningar och 
nysningar från lungorna samt struphuvudet (larynx). Sekretet som hostas upp formas till små 
droppkärnor vilka innehåller tuberkelbakterier. Smittorisken är störst vid nära och/eller 
upprepad kontakt individer emellan, vilket medför att det är vanligt att smittan överförs inom 
exempelvis hushåll. Till följd av att bakterierna är långsamt växande och även långlivade är 
inkubationstiden svårdefinierad. Efter smitta kan bakterierna förekomma latent i kroppen 
veckor till månader, och i vissa fall under längre perioder innan sjukdomen eventuellt bryter 
ut (SMI 2012, digital källa). Individer som bär på latenta bakterier i kroppen kan inte föra 
smittan vidare, först när infektionen blir aktiv uppstår smittorisk (WHO 2012, digital källa). I 
Sverige innebär detta att cirka en fjärdedel av tuberkulosfallen är smitsamma (Hälso-och 
sjukvårdsförvaltningen- Stockholms Län, 2011). Cirka en av tio individer utvecklar sjukdom 
och då främst inom två till fem år efter smittotillfället, då risken att utveckla tuberkulos är 
som störst. Allmänna symptom vid aktiv infektion är feber, nattsvett, avmagring, utmattning 
samt långvariga blodiga upphostningar och bröstsmärtor. Särskild risk för att bli smittade 
föreligger hos individer med nedsatt immunförsvar, så som vid exempelvis HIV-infektion, 
diabetes, missbruk, graviditet samt för individer vid låg eller hög ålder. Risken för 
smittspridningen är även starkt kopplad till sämre socioekonomiska förhållanden så som 
exempelvis trångbodda bostäder med många individer och dålig ventilation (Lindstrand et. al 
2011).       
 
För att upptäcka pulmonell tbc utförs ett sputumprov där patientens upphostade sekret skickas 
till ett laboratorium för odling och analys. Även lungröntgen eller tuberkulintest utförs för att 
upptäcka sjukdomen. Vid ett tuberkulintest injiceras proteinet PPD (Purified Protein Derivate) 
på underarmens insida för att studera om rodnad kring området på patienten uppstår, vilket 
sker då en infektion av mykobakterier existerar i kroppen (Socialstyrelsen, 2007:7).  
Vid aktiv tbc sker behandling med fyra olika läkemedel under en period av minst sex 
månader. Viktigt är att behandlingen fullföljs för att minska risken för återinsjuknande samt 
för att motverka resistensutveckling.  
Tuberkulos klassas som en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (2004:168) vilket 
betyder att påträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget samt till 
smittskyddsinstitutet då sjukdomen även är smittspårningspliktig. Det betyder att en 
miljöundersökning alltid utförs vilket innebär att patientens familj och eventuellt andra nära 
kontakter kallas för undersökning där de får genomgå en tuberkulinprövning samt 
lungröntgen. 
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7.2 Utbredning på global skalnivå 
Nedan ges en kort översikt av den globala utbredningen av tuberkulos.  
Den globala situationen över tuberkulos är viktig för en bättre förståelse av sjukdomen på 
lokal skalnivå, då individers och olika gruppers personliga geografi till stor del påverkas av 
makrostrukturer. Männikors geografiska rörelsemönster, vilka har en given inverkan på både 
smittrisk och smittspridning kan exempelvis utgöras av en svår situation i hemlandet eller 
personliga händelser i livet som bidrar till en rörelse. Viktigt att ha i beaktning är även att 
olika grupper av människor påverkas av att det finns ojämlikheter i tillgången till hälsa och 
hälsovård (Schæerström et al. 2011:51). Vad gäller utbredningen av tuberkulos i Sverige och 
Stockholms kommun är den globala översikten av särskild betydelse då sjukdomens geografi i 
hög grad påverkas av migration. 
 
Tbc är en av världens mest spridda infektionssjukdomar. De flesta fall av tbc påträffas i Syd- 
och Ostasien samt i Afrika söder om Sahara (se figur1). Tbc är den infektionssjukdom som 
bidrar till näst flest dödsfall på global skalnivå bland vuxna individer strax efter HIV/AIDS 
(SMI 2012, digital källa). 
Trots att det idag funnits behandlingsmetoder mot den dödliga sjukdomen i mer än fem 
decennier, dör fortfarande 1,6 miljoner människor till följd av tuberkulos världen över 
(Lindstrand et. al 2011). Nedan visas en karta över den beräknade kvoten för incidens på 
globalskalnivå (se figur 2). 
 
I slutet av 1800-talet samt under 1900-talets första hälft var tuberkulos ett stort 
folkhälsoproblem i såväl Europa som i Nordamerika med en incidens högre än i Afrika idag.  
Orsaken till detta var dåliga levnadsförhållanden och trånga boenden under längre perioder 
vintertid vilket gjorde att sjukdomen kunde överföras relativt obehindrat individer emellan. 
Till följd av socio-ekonomisk utveckling och vaccinets upptäckt kring år 1950 minskade dock 
förekomsten av tuberkulos och var under kontroll i alla höginkomstagarländer vid 1970-1980- 
talet. DALYS (Disability Adjusted Life Years) är en indikator som mäter sjukdomsbördan i 
en population, vilken tar hänsyn till både prematur mortalitet och nedsatt hälsa orsakad av 
sjukdom eller skada. Idag förekommer 99 procent av alla förlorade DALYS till följd av 
tuberkulos i låg- och medelinkomsttagarländer.  
 
I Europa har sju länder noterats ha ett värde på över 20 individer med en aktiv infektion per 
100 000 invånare. De flesta fall av tbc förekommer enligt ECDC rapport (2011) i Rumänien 
följt av de baltiska staterna i ordningen, Litauen, Lettland och Estland. Även Bulgarien, 
Portugal och Polen tillhör de sju länder med ett värde på över 20 stycken per 100 000 
invånare. 
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Figur 2. 
Kartan ovan visar beräknad kvot för incidens av tuberkulos på global skala. 
Källa: World Health Organisation, Global Tuberculosis Control 2011. Hämtad: 11-03-2012 

7.3 Utbredning på nationell skalnivå  
Flertalet personer har en uppfattning om att tbc inte längre förekommer i Sverige sedan 
vaccinering påbörjades och sjukdomen slutade att vara en folkhälsosjukdom i Sverige. Detta 
är en allmänt felaktig uppfattning då tbc förekommit på en mer eller mindre konstant nivå 
sedan den slutade vara just en folkhälsosjukdom. För att skapa en överblick samt förståelse 
kring tbc och dess utbredning i Sverige ges därför nedan en sammanfattning över hur 
statistiken sett ut under det senaste decenniet. En karta illusterar även utbredningen av tbc fall 
länsvis under år 2011.  
 

År 2001 rapporterades 440 stycken nya fall av tbc i Sverige. År 2002 och 2003 minskade 
antalet nya fall något då 418 respektive 410 fall rapporterades., År 2004, året därpå, skedde 
istället en relativt stor ökning, vilket resulterade i en ökning av nya fall per 100 000 invånare 
från 4,6 till 5,2, vilket även utgjorde en brytpunkt för den minskande trenden av nya fall. 
Mellan åren 2004-2010 ökade antalet nya rapporterade fall nästintill varje år med undantag 
för åren 2006-2007. Mellan de nämnda åren skedde en ökning från 645-683 vilket höjde 
snittet per 100 000 nya fall från 5,2–7,3 (se tabell 1 nedan). Under år 2011 minskade antalet 
nya rapporterade fall för första gången på fyra år då 595 nya fall rapporterades i jämförelse 
med året dessförinnan då 683 fall rapporterades. Således medfördes att snittet per 100 000 nya 
fall föll från 7,3 till 6,3. Trots den utmärkande ökningen av nya tbcfall sedan 2001, hör 
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Sverige fortfarande globalt sett till de länder som har lägst förekomst av tbc 
(Smittskyddsinstitutet 2012, digital källa). 

 

År  Antal nya fall Nya fall 100 000/ invånare 
2001 440 5,0 
2002 418 4,7 
2003 410 4,6 
2004 465 5,2 
2005 575 6,4 
2006 498 5,5 
2007 497 5,5 
2008 554 6,0 
2009 643 6,9 
2010 683 7,3 
2011 595 6,3 

 
Tabell 1.  
Tabellen ovan visar antalet nya fall i Sverige mellan åren 2001-2011 samt nya fall per 100 000 
invånare. 
Källa: Egen producerad tabell med data från Smittskyddsinstitutet, Hämtat: 2012-11-03. 
 
Kartan nedan visar utbredningen av antalet nya fall av tbc år 2011 fördelat på länsnivå. Av 
kartan framgår att tre län utmärkes med ett högre antal nya fall av tbc än övriga. De är 
Stockholm med 145 nya fall, Västra Götaland med 112 fall samt Skåne med 50 fall. 
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Figur 3.  
Kartan visar antalet nya fall av tbc per län i Sverige, år 2011. 
Källa: Statistik från smittskyddsinstitutet, digital källa, Hämtat 2012-13-03 

Smittskyddsinstitutet statistik påvisar ett samband mellan immigration och förekomst av tbc i 
Sverige. Utrikesfödda individer med tbc har ökat sedan 1992 i Sverige och utgör idag en 
majoritet bland rapporterade fall (se figur 4). Det i sin tur har således bidragit till en ökning av 
det totala antalet sjukdomsfall. Detta trots att antalet svenskfödda med tbc minskat relativt 
stadigt sedan år 1989, vilket diagrammet nedan visar. Ökningen av tuberkulos i Sverige beror 
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enligt Smittskyddsinstitutet av migrationsflödet från länder med hög incidens, så som 
Somalia, tätt följt av Etiopien och Eritrea (vilka är helt dominerande) där incidensen är cirka 
300 nya fall per 100 000. Majoriteten av de individer som i Sverige upptäcks bära på smitta i 
beräknas redan bära på denna vid ankomst till Sverige (Smittskyddsinstitutet 2012, Digital 
källa). 

 

Figur 4.  
Diagrammet ovan visar antal nya fall samt ursprung i Sverige från år 1989-2010. 
Källa: Smittskyddsinstitutet, Hämtad: 2012-11-03. 
 

Ökningen av nya rapporterade tbc fall vilka skedde mellan år 2003 till 2004 var enligt statistik 
från smittskyddsinstitutet tydligast bland män i åldern 18-64 vilka var utrikesfödda, främst i 
Somalia, Afrika. Den något nedåtgående statistiken under år 2006 till 2007 var till följ av en 
minskning av rapporterade tbcfall inom gruppen i svenskfödda förskolebarn samt 
utrikesfödda män i åldern 18-64. Bland utrikes födda individer med sjukdomen var över 
hälften under år 2006 från ett afrikanskt eller asiatiskt land. År 2007 ökade antalet 
utrikesfödda igen med tbc. Nya fall av aktiv tbcinfektion hos Somaliska individer med 24 
procent, samtidigt som andelen svenskfödda med tbc minskade, vilket således bidrog till  att 
statistiken behöll en jämn nivå åren 2006 till 2007.  
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Figur 5. 
Diagrammet visar nya rapporterade fall av tuberkulos i Sverige år 2011 per ursprung.  
Källa: Smittskyddsinstitutet, Hämtat:2012-13-03 
 

7.4 Preventiva insatser och kontroller 
Hälsokontroller 
Riktade hälsokontroller är befogade och utförs för att upptäcka smitta hos individer som 
vistats i en miljö med förekomst av tbc, men det kan även vara en kontroll inför en vistelse i 
en sådan miljö. Underökningar angående tbc av asylsökande, flyktingar, anhöriginvandrare, 
adoptivbarn och övriga migranter bör, enligt Socialstyrelsen (2007), ske så snart som möjligt 
efter ankomst till Sverige. Hälsokontrollerna bygger på en anamnes för att finna symptom på 
en aktiv infektion hos en individ, men även för att möjliggöra en utvärdering om denne haft 
tbc tidigare samt om denne exponerats för smittrisk. Med smittrisk innebär kontakt med en 
tuberkulossjuk person, ursprung från ett område med hög tuberkulos incidens eller längre 
vistelse i ett sådant. Om symptom återfinns sker en vidare diagnostik. Ytterligare 
undersökningar sker även om någon av de tidigare nämna riskerna inte kan uteslutas, detta för 
att fastställa om individen blivit smittad och har en latent tuberkulös infektion. Det betyder att 
anamnesen även bidrar till information om individen ifråga riskerar att insjukna i framtiden. 
Den vidare diagnostiken innefattar sputumprov, lungröntgen eller tuberkulintest som nämnts 
ovan i avsnitt 7.1 (Socialstyrelsen,2007:7-8).  
 
Smittspårning 
Avsikten med smittspårning kring en individ med tbc är att finna en oupptäckt smittkälla och 
därmed hitta individer som blivit smittade av denne eller en gemensam källa. Av betydelse är 
även att smittspårning även utförs kring de individer som vid tillfället inte är smittsamma för 
att upptäcka smittkälla samt andra individer som kan vara eller varit exponerade för denna. I 
ett tidigt skede av smittspårningen observeras närkontakter som har symptom vilket kan typa 
på oupptäckt smittsam tbc. Smittspårningen anpassa främst utifrån grad av smittsamhet hos 
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individen med tbc, närhet, längd och typ av kontakt, risk för sjukdomsutveckling bland 
exponerade personer. Dessa faktorer tillsammans med ventilation och ljusförhållanden 
påverkar alla risken för just smittöverföring.  
Enligt Socialstyrelsen bör en kartläggning av kontakter ske så snart som möjligt efter nytt 
upptäckt fall. Individens familj samt kontaktnät skall på ett systematiskt sätt listas. Därefter 
utvärderas risken för exponering, smitta samt aktiv sjukdom genom ett besök i hemmet eller 
på arbetsplatsen. Smittspårningen utförs likt ”ringar-på-vattnet” där de närmaste, mest utsatt 
individerna undersöks först. Återfinns smittade individer i den närmaste kretsen utvidgas 
därmed sökningen. Dock undersöks sporadiska kontakter där riskutsatta individer är under <5 
år gamla eller innehar medicinska riskfaktorer (Socialstyrelsen, 2007:13) 

8.0 RESULTAT 
Nedan redovisas resultatet av den behandlade statistiken tillhandahållen av Smittskydd 
Stockholm över utbredningen av de registrerade fallen av tbc i Stockholms kommun mellan 
åren 2002-2011. Resultatet illustreras i både kartform samt diagramform. Detaljerade kartor 
över utbredningen av tbc på tresiffrig postnummernivå återfinns i bilaga 1 samt kartor över 
utbredningen på femsiffrig nivå återfinns i bilaga 2. Vidare i bilaga 3 illustreras fördelningen 
av individer med aktiv en tbcinfektion per ursprung och tresiffrigt postnummerområde samt i 
bilaga 4 detsamma över fördelningen per åldersgrupp och tresiffrigt postnummerområde.  
 
Inledningsvis illustrerar två figurer utbredningen av antalet nya registrerade fall av tbc per 
postnummeryta i Stockholms kommun på tresiffrig postnummernivå mellan åren 2002-2011. 
För att möjliggöra en lättare jämförelse av postnummerytorna (polygonerna) i kartorna, är 
antalet nya registrerade fall av tbc indelat i kategorier om 6; 0, 1-2,3-4,5-7, 8-12,13-32.  För 
en lättare navigering i kartan visar figur 8 postorternas namn samt relativa läge i förhållande 
till varandra. Därefter redovisas tre stycken diagram för att ge en översikt av antalet nya fall 
av tbc per kön och år, antalet nya fall av tbc per ursprung och år, antalet nya fall av tbc per 
åldersgrupp och år samt antalet individer per år vilka ej kunnat lägesbestämmas. Slutligen 
utförs en kortare sammanfattning årsvis av rumslig utbredning, könsfördelning samt 
åldersgruppsfördelning av individer med en aktiv tbcinfektion.  
 
De antal individer som ej kunnat lägesbestämmas för Stockholms kommun kommer i denna 
studie inte att beröras särskilt då det är på den rumsliga utbredningen av tbc fokus föreligger. 
Antalet samt fördelningen över år presenteras ändå i diagramform för att få en uppfattning om 
hur stort antal individer som ej kunnat analyseras för varje år. Antalet individer som ej kunnat 
lägesbestämmas återfinns även som en notis i legenden för varje karta i bilaga 1 och 2.  När 
det totala antalet nya fall av tbc diskuteras i text framöver är det således de lägesbestämda 
fallen som benämns och analyseras om inget annat anges. 
 
Något som bör påpekas är problematiken kring rubriken ”svenskt ursprung” i diagrammen, då 
det enbart betyder att dessa individer är födda i Sverige. Det kan betyda att de i sin familj 
tillhör första generationen med svenskt ursprung. Detta har inte tagits hänsyn till i analysen. 
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8.1 Utbredning på lokal skalnivå- Stockholms kommun 

 

 
Figur 6. 
Kartan visar antalet registrerade nya fall av tbc per postnummeryta på tre-siffrig nivå i Stockholms 
kommun mellan åren 2002-2006. 
Källa: Kartunderlag: Postnummerservice, Data: Smittskydd Stockholm 
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Figur 7.  
Kartan visar antalet registrerade nya fall av tbc per postnummeryta på tre-siffrig nivå i Stockholms 
kommun mellan åren 2007-2011. 
Källa: Kartunderlag: Postnummerservice, Data: Smittskydd Stockholm 
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Figur 8. 
Kartan visar Stockholm kommuns 14 stadsdelsområden och tabellen vilka postnummer på tre-siffrig 
nivå som tillhör respektive stadsdelsområde. 
Källa: Karta- Stockholms stad, hämtad: 2012-05-10. Information: Postnummerservice, hämtad: 2012-
05-10 
 

 
 
Figur 9. 
Diagrammet visar antalet nya fall av tbc per kön i Stockholms kommun mellan åren 2002-2011. 
De fall som redovisas är endast de vilka kunnat lägesbestämmas. 
Källa: Data: Smittskydd Stockholm (2012) 
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Figur 10. Diagrammet visar antalet nya fall av tbc per ursprung i Stockholms kommun mellan åren 
2002-2011. De fall som redovisas är endast de vilka kunnat lägesbestämmas. 
Källa: Data: Smittskydd Stockholm (2012) 
 
 

 

Figur 11. 
Diagrammet visar antalet nya fall av tbc per åldersgrupp i Stockholms kommun mellan åren 2002-
2011. De fall som redovisas är endast de vilka kunnat lägesbestämmas. 
Källa: Data: Smittskydd Stockholm (2012) 
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Figur 12.  
Diagrammet visar antalet nya fall av tbc i Stockholms kommun vilka ej kunnat lägesbestämmas. 
Källa: Data: Smittskydd Stockholm 
 
År 2002 
År 2002 är det enligt figur 6 Spånga (163) samt Kista (164) som sticker ut särskilt vad gäller 
antalet nya registrerade fall av tbc. Även en del av Södermalm i Stockholms innerstad (118), 
Bandhagen (124) samt Skärholmen (127) tillhör de vilka har ett högre antal nya fall. Vid en 
närmare titt på kartan över 2002 i bilaga 1, som visar det exakta antalet fall per 
postnummeryta, har Spånga ett överlägset antal nya fall av tbc på 31 stycken. Kista, med näst 
högst antal har tolv stycken, Skärholmen sju stycken, Bandhagen sex samt postnummeryta 
118 vilket tillhör stadsdelen Södermalm, har fem nya fall av tbc.  
Enligt kartan med femsiffrig postnummernivå är det särskilt två stycken postnummer där de 
flesta fall är koncentrerade, vilka båda är belägna i postorten Spånga. Dessa postnummer 
skrivs ej i text för att skydda den enskilda individen, men illustreras på kartan (bilaga 2, figur 
1).  
 
Av vad som framgår av diagrammet i figur 9 är individer med afrikanskt ursprung den 
dominerande gruppen år 2002. Asiatiskt och svenskt ursprung är de andra två stora grupperna 
vad gäller registrerade individer med en aktiv tbcinfektion. Spånga domineras helt av 
individer med afrikanskt ursprung medan Kista har en relativt jämn fördelning av individer 
med afrikanskt och asiatiskt ursprung. Övriga postorter har en blandad fördelning med 
individer av olika ursprung (bilaga 3, figur 1).   
 
Den åldersgrupp som dominerar för året är 20-29 vilket även är fallet för de övriga 
postnummerytorna (bilaga 4, figur1). 
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Av de individer som inte kunnat lägesbestämmas för år 2002 saknar en majoritet angiven 
adress. De övriga individerna har angivit en bristfällig eller ofullständig adressuppgift. 
 
År 2003 
Av vad som framgår av figur 6 är det samma postorter som dominerar år 2003 undantaget 
Skärholmen och delen av Södermalm där antalet nya registrerade fall minskat något. Enligt 
den detaljerade kartan på tresiffrig-postnummernivå (bilaga 1, figur 2) har antalet nya fall i 
Skärholmen minskat från sju till tre stycken fall samt i Södermalm från fem till ett fall. I 
Bandhagen har dock antalet fall ökat från sex till åtta. Spånga har ett antal på 22 fall och Kista 
på tio stycken fall, vilket betyder att det även minskat i dessa delar av kommunen även om 
områdena i fråga fortfarande dominerar statistiken.  
 
Individer med afrikanskt ursprung är dominerande för året samt i de postorter med flest antal 
nya fall tbc. Övriga postorter har även detta år en varierad fördelning av individer med olika 
ursprung. Dock har postorterna Bagarmossen/Skarpnäck/Sköndal samt Vällingby endast 
individer med en aktiv infektion med asiatiskt ursprung (se bilaga 3, figur 2). 
 
Enligt figur 10 är åldergruppen 20-29 inte lika tydligt dominerande vad gäller antalet nya fall. 
Av diagrammet framgår att denna åldergrupp minskat samt likaså åldersgruppen 50-59. 
Åldersgruppen 30-39 har istället ökat något under året. Detta verkar, dock bero på att det 
totala antalet nya registrerade fall för år 2003 är lägre än 2002. Vid en närmare anblick på det 
detaljerade diagrammet för året över antalet nya fall av tbc per åldersgrupp och postnummer 
(bilaga 4, figur 2) tillhör en tydlig majoritet fortfarande de yngre åldersgrupperna 10-19, 20-
29 samt 30-39.  
 
Av de 10 individer med tbc som ej kunnat lägesbestämmas för år 2003 saknade 9 stycken 
angiven adressuppgift och en individ var bostadslös.  
 
År 2004 
Antalet nya fall av tbc är även år 2004 flest i postorten Spånga där fallen även ökat från 22-28 
stycken.  I Kista som innehar näst högst antal nya fall har det skett en ökning på två stycken 
fall samt i Skärholmen en ökning på tre fall. I Bandhagen har antalet fall även detta år ökat. 
Denna ökning utgjordes av fyra stycken nya fall av tbc. I Skarpnäck har antalet nya fall ökat 
från två till sex stycken individer. Enligt kartan med femsiffrig postnummernivå (se bilaga 2, 
figur 3) har de flesta av anatalet nya fall, vilka påträffas i postorten Spånga, koncentrerats till 
en något mindre yta. Dock fallen istället ökat något i jämförelse med föregående år.  
 
Figur 9 illustrerar att majoriteten av individerna med en aktiv infektion år 2004 är av 
afrikanskt ursprung samt en mindre del av asiatiskt ursprung. Antalet individer med annat 
ursprung så som svenskt och europeiskt är så gott som oförändrat från tidigare år. Dock har 
antalet individer med sydamerikanskt ursprung ökat något. Av det mer detaljerade 
diagrammet över år 2004 (se bilaga tre, figur3) framgår att antalet individer med afrikanskt 
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ursprung ökat i både Spånga samt Bandhagen. De individer med svenskt ursprung i Spånga, 
har under året istället bytts ut av individer med europiskt ursprung. 
 
Vad gäller fördelning av åldersgrupper visar diagrammet i figur 10 att åldergruppen 30-39 
dominerar och även har ökat från föregående år. Diagrammet visar även att åldergruppen 50-
59 ökat något. Åldergrupperna 10-19 , 20-29 samt 40-49 utgör liksom för år 2002-2003, 
fortfarande en stor del av antalet nya fall av tbc. 
Utbredning av åldersgrupper per postort är under året varierande. I många postorter 
förekommer det endast 1-2 fall vilket gör att åldersgrupp samt således även ursprung inte 
bidrar till så mycket mer information om läget på platsen (se bilaga 3, figur 2).  
 
Anledningen till de 10 individer vilka inte kunnat lägesbestämmas var för året var ej angiven- 
eller bristfällig adressuppgift vilket illustreras i figur 11 ovan. 
 
År 2005 
Från år 2004 till år 2005 ökade antalet nya registrerade fall av tbc med fyra eller fler fall i 
både Bromma (ett till 13), Skärholmen (sex till 13), Spånga (28-32) samt Kista (sju till 13) 
vilket framgår av figur 4 i bilaga 1. Vad som utmärker statistiken är postnummeryta 113 som 
har postort Stockholm (Norrmalm). Platsen har tidigare enbart haft två fall av tbc år 2002, en 
individ från Europa och en individ från Sverige samt ett fall år 2003 där individen var av 
asiatiskt ursprung. Under året registrerades elva nya fall av tbc där individerna hade afrikanskt 
ursprung samt ett fall där individen hade svenskt ursprung. En annan postnummeryta där en 
tydlig förändring skett är i Spånga där antalet individer med svenskt ursprung ökat markant 
från som mest tre fall år 2002 till tolv fall år 2005. År 2004 förekom inget fall där en individ 
haft svenskt ursprung.  
 
Något som ytterligare är anmärkningsvärt för just år 2005 är att det inte under de tidigare åren 
registrerats några barn från den minsta åldersgruppen med en aktiv tbcinfektion. Detta år 
registrerades 17 barn med sjukdomen i åldersgruppen 0-9 år. Tolv av dessa fall registrerades i 
Spånga, tre i Kista samt 2 stycken i Bromma. Alla tre områden där det påträffades fall i den 
minsta åldergruppen återfinns i den norra delen av kommunen. Både Kista och Bromma 
angränsar till Spånga vilket visar att den åldersgruppen i fråga är koncentrerad till ett mindre 
område i kommunen.  En ökning av antalet fall i åldergrupperna 20-29 och 30-39 har också 
påträffats, vilket kan förklara den totala ökningen från 81 fall år 2004 till 114 fall år 2005.  
 
Vid en närmare studie av kartan med femsiffrig postnummernivå (bilaga 2, figur 4) går det att 
utläsa att det nya registrerade fall av tbc på postnummerytor där det tidigare inte registrerats 
några fall vilket kan tyda på en eventuell spridning.  
 
För året är det enbart individer som ej angivit adress vilka ej kunnat lägesbestämmas, vilka 
var 13 stycken (se figur 12). 
 
 



Rumslig utbredning av tuberkulos 
Stockholms kommun år 2002-2011 

27 
 

År 2006 
För år 2006 har det totala antalet fall sjunkit från 114 till 84 stycken.   
En tydlig minskning av fall har framförallt skett i åldergruppen 0-09 år, där antalet sjönk från 
17 till två fall. En minskning har även skett inom åldersgrupperna 20-29,30-39 samt 40-49. 
Vid en jämförelse av kartorna över år 2005 samt år 2006 i (bilaga1) går det att se att antalet ny 
registrerade fall minskat i de flesta postorterna, undantaget bland annat Hässelby, Vällingby 
samt i det tresiffriga postnummerområdet 117 (del av Södermalm) där det ökat något.  
 
Antalet individer med svenskt ursprung har minskat i flertalet postorter. I postort 117 samt 
Spånga där fall påträffades föregående år registrerades inga fall under år 2006. I Norrmalm 
(postnummer 113) registrerades år 2005 elva individer med aktiv tbc och under 2006 endast 1 
individ. En total minskning i detta postnummerområde från tolv fall till två fall.  
 
År 2006 var det år för studien där flest individer kunnat lägesbestämmas. Orsaken för de tre 
stycken som ej kunnat lägesbestämmas var ej angiven adress eller otillräcklig adressuppgift 
(se figur12).  
 
År 2007 
År 2007 har antalet nya registrerade fall ökat med enbart en individ. I de norra delarna av 
kommunen har antalet nya fall ökat med upp till tre, undantaget Rinkeby-Kista där antalet fall 
minskat med ett.  I de centrala delarna av kommunen minskade antalet nya fall i flertalet 
postorter med som mest upp till tre stycken fall per postort. I Farsta, Bandhagen samt 
Skärholmen ökade däremot antalet fall med två, tre respektive två stycken.  
 
Individer med asiatiskt samt afrikanskt ursprung har som nämnts ovan utgjort en majoritet i 
statistik från samtliga år. I jämförelse med statistik från föregående år har antalet individer 
med afrikanskt ursprung ökat med fem stycken medan individer med asiatiskt ursprung 
minskat med tre stycken. Även vad gäller svenskfödda individer med aktiv tbcinfektion har 
antalet minskat med 9 stycken från föregående år (se figur 9, alt. bilaga 3 figur 5,6). 
En genomgående trend är att individer med afrikanskt ursprung dominerar de registrerade 
fallen i de norra delarna av kommunen och individer med asiatiskt, svenskt och övrigt 
ursprung de mer centrala samt västra delarna av kommunen.  
 
Figur 11 ovan illustrerar att de åldergrupper som ökat något från år 2006 är 0-09,10-19,20-29 
samt 40-49. Av de övriga åldersgrupperna som minskat i antal har den största skett inom 
åldergruppen 30-39. Inga stora förändringar har skett vad gäller den rumsliga fördelningen av 
individer ur olika åldersgrupper. Däremot har en ökning av bland annat åldersgruppen 0-9 
skett i Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista medan åldersgruppen 60-69 minskat i Spånga (se 
bilaga 4, figur 6).   
 
År 2007 var det sju fall vilka ej kunde lägesbestämmas till följd av 6 individer vilka ej angivit 
adress samt 1 individ som angett otillräcklig adressuppgift (se figur 12).   
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År 2008  
Från föregående år har antalet nya fall ökat från 85 till 111. Enligt figur 7 har ökningen skett i 
bland annat Kista, Bandhagen, Vällingby, Bromma, Skärholmen, Enskede samt 
Kungsholmen. Enligt samma figur har en minskning skett i Hägersten samt i Enskede.  Den 
rumsliga utbredningen täcker för år 2008 större del av kommunen än år 2007. Vid en närmare 
titt på kartorna över år 2007 och 2008 i bilaga 2 framgår att koncentrationen av tbc förflyttas 
något, både i de norra delarna och de södra delarna av kommunen 
 
Diagrammet över antalet nya fall per ursprung (figur 10) illustrerar att antalet nya fall av tbc 
ökat från år 2007 både bland individer med afrikansk ursprung, asiatiskt ursprung och svenskt 
ursprung. Denna ökning har främst skett inom Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, Skärholmen 
och Hässelby-Vällingby (se bilaga 3, figur7). 
 
Av figur 11 framgår att den största ökningen från föregående år skett i åldersgrupperna 20-
29,30-39 och 40-49. I spånga-Tensta och Rinkeby-Kista registrerades dock inga individer 
med tbc i åldersgruppen 0-09 för detta år. Tillskillnad från föregående år då fyra fall 
registrerades i åldersgruppen 20-29 och ett fall i åldersgruppen 70-79, registrerades år då 
endast en individ i åldersgruppen 0-09 registrerades.  
 
År 2008 var det totalt fyra stycken individer vilka ej kunnat lägesbestämmas, en individ vars 
adress var otillräcklig och tre individer som ej angivit adress. 
 
År 2009 
År 2009 var det totala antalet nya registrerade fall 120 i jämförelse med år 2008 då antalet nya 
registrerade fall var 111. Denna ökning ägde rum i ibland annat Skärholmen, Farsta, Bromma, 
Södermalm, Östermalm och Skarpnäck. Kartorna i bilaga 2 över år 2008 och år 2009 
illustrerar att utbredningen av tbc fall är mer spridd över kommunen än föregående år. 
Postnummer med ett högre antal fall i Spånga-Tensta verkar även vara mer koncentrerade till 
varandra än under föregående år.  
 
Enligt tabell 10 har antalet nya fall minskat i jämförelse med föregående år bland individer 
med afrikanskt ursprung men istället ökat bland individer med asiatiskt-, europeiskt samt 
sydamerikanskt ursprung. Antalet individer med asiatiskt ursprung har ökat ibland annat 
stadsdelsområdet Farsta och Rinkeby-Kista. Individer med sydamerikanskt ursprung 
registrerades i Spånga-Tensta, Farsta och Skärholmen och individer med europeiskt ursprung 
var mer utspridda över kommunen.  
 
Vad gäller åldergrupper skedde en ökning bland de äldre individer som registrerades med tbc. 
Ökningen skedde bland individer i åldersgruppen 50-59, 60-69, 70-79 samt 80-89 (se bilaga 
4, figur 8). Ökningen bland dessa åldersgrupper var relativt spridda över kommunen.  
Detta år var det tolv stycken individer vilka ej kunnat lägesbestämmas tio stycken individer 
som ej angivit adress samt två stycken individer som uppgett en otillräcklig adress.  
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År 2010 
År 2010 registrerades 34 stycken mindre fall än föregående år. Antalet fall som registrerades 
för året var således 85. Kartorna i figur 7 visar att utbredningen av tbc täcker en mindre yta 
detta år än föregående. Kartorna i bilaga illustrerar vidare att antalet fall minskat i så gott som 
alla stadsdelsområden undantaget Vällingby där tre stycken fler fall än föregående år 
registrerades.   
 
Figur tio visar att antalet nya fall minskat bland individer med samtliga ursprung, dock har 
den minsta minskningen skett bland individer med svenskt ursprung där antalet fall minskade 
med ett. Intressant är att det skedde en minskning inom alla åldersgrupper förutom i 
åldersgruppen 10-19 där antalet fall istället ökat. Denna åldergrupp ökade i områdena Spånga-
Tensta, Skarpnäck, Enskede-Årsta-Vantör samt Farsta.  
 
År 2010 var det sex stycken individer som inte kunde lägesbestämmas på grund av ej angiven 
adress, en individ på grund av avsaknad av bostad samt en individ som angivit otillräcklig 
adress.  
 

År 2011 
År 2011 minskade antalet fall ytterligare med 16. Vilket betyder att 2011 har det lägsta antalet 
registrerade fall under den studerade tidsperioden med ett antal på 70 stycken. Antalet nya fall 
minskade i flertalet stadsdelsområden under året. I Skärholmen, Bromma, och Älvsjö ökade 
dock antalet fall med ett i respektive område (bilaga 1, figur 10).  
 
Likt övriga år utgör individer med afrikanskt ursprung en majoritet, även om antalet fall 
minskat från föregående år. Antalet nya registrerade fall minskade även i bland individer med 
europeiskt- och nordamerikanskt ursprung men ökade med tre bland individer med svenskt- 
och sydamerikanskt ursprung (bilaga 3, figur 10).  En skillnad från föregående år är att några 
individer med svenskt ursprung tillkommit i Spånga och Skärholmen. 
 
Vad gäller den rumsliga fördelningen av åldergrupper är en av skillnaderna att individer med 
tbc i åldersgruppen 80-89 helt försvunnit från postnummer 162 vilket tillhör Hässelby-
Vällingby, tillskillnad från år 2010.  
 
År 2011 var två individer som ej kunnat lägesbestämmas bostadslösa, fyra individer som 
angivit otillräcklig adress samt en individ som inte uppgivit någon adress alls.  
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8.2 Jämförelse av incidens med socioekonomiska indikatorer 
De grundläggande behoven för god hälsa samverkar på ett komplext vis. Det är graden av 
uppfyllnad av dessa behov som avgör en individs hälsa, vilket gör att de kallas för 
hälsodeterminanter. Lindstrand et al. (2006) grupperar hälsodeterminanterna under sju 
stycken rubriker: socioekonomi, föda, vatten, hygien, andra miljöbetingade determinanter, 
beteende samt hälsovård.  
 
I det här avsnittet analyseras hälsodeterminanten socioekonomi i de olika stadsdelsområdena i 
Stockholm. Landskap av socioekonomisk ojämlikhet som resulterar i geografiska 
koncentrationer av materiell nöd är av stor betydelse för tuberkulosens geografi. Som andra 
infektionssjukdomar, är tuberkulos mer vanligt förekommande i populationer som är relativt 
missgynnade, både socialt och ekonomiskt (Curtis, 2004:226-228). Då många faktorer, som är 
avgörande om sjukdomen bryter ut eller ej, förknippas med just förhållanden hos lägre 
socioekonomiska grupper är det därför av intresse att studera dessa närmare. 
 
Nedan jämförs därför statistik över några socioekonomiska indikatorer i Stockholm kommuns 
olika stadsdelsområden, med incidensen för varje stadsdelsområde för att se om några 
allmänna samband råder. 
Resultatet av jämförelsen appliceras sedan till hypotesen drift i avsnitt 8.3. 
 
Som nämnts i metoddelen hämtades statistiken i antalssiffror och omvandlades sedan till ett 
procental för att istället visa andelen av en variabel per antal befolkning i vardera 
stadsdelsområde. Detta gjordes för att undvika eventuell misstolkning av resultatet då antal 
individer som bor i varje stadsdelsområde skiljer sig åt. Resultatet (i detta fall andel) av varje 
variabel har rangordnats för de olika stadsdelsområdena, där det område som hade den största 
andelen av en variabel tilldelades siffran 1, och det område vilket hade den lägsta andelen av 
samma variabel tilldelades siffran 14. Detta undantaget variabeln i tabell 2 som istället visar 
befolkningen rangordnat efter antal individer. Även variablerna ”övrigt” respektive ”uppgift 
saknas” i tabell 3 och 4 som redovisas som ett procenttal för vardera stadsdelsområde för att 
underlätta tolkning.  
 
Påpekas bör dock att till följd av det begränsade utrymmet vad gäller både tid och omfång, 
har endast statistik över tre år kunnat analyseras och appliceras till hypotesen drift. De år som 
valdes för analys var 2002, 2006 samt 2010, vilka utgör ett intervall på en treårsperiod. 
Det är självfallet en brist för studien att det inte funnits möjlighet att analysera alla år inom 
den tidsmässiga avgränsningen (2002-2011) . Ändock ger statistiken och rangordningen en 
viktig fingervisning vad gäller en allmän översikt för de olika stadsdelsområdena, då det inte 
skett några större förändringar mellan åren 2002-2011.  
 
Av intresse vore i framtiden att studera ytterligare betydelsefulla socioekonomiska 
indikatorers korrelation med incidensen för respektive stadsdelsområde, så som exempelvis 
antal individer per bostadsyta.  
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År 2002 
År 2002 var incidensen högst i Spånga-Tensta med ett relativt högt värde i jämförelse med 
Rinkeby-Kista som vid tiden hade näst högst värde. Lägst värde hade Kungsholmen som var 
den enda stadsdel där ingen individ insjuknat i en aktiv tbc infektion under år 2002. 
 
Vid en jämförelse av tabell 2 och 3 nedan, framgår att Södermalm med flest invånare hade en 
incidens på 0,066 fall per 1000 invånare, vilket mostavar en niondeplats bland 
stadsdelsområdena. De stasdelsområden som var bland de fyra stycken med minst antal 
invånare, så som Skärholmen, Spånga-Tensta, Skarpnäck och Rinkeby- Kista (undantaget 
Älvsjö) var även de tre stycken som hade högst incidens av tbc. Enskede-Årsta-Vantör som 
dock har näst högst antal invånare hade den fjärde högsta incidensen. Vid jämförelse av 
incidensen med andelen immigranter per stadsdelsområde framgår att Rinkeby-Kista, 
Skärholmen, Spånga-Tensta samt Enskede-Årsta-Vantör vilka under året hade högst andel 
immigranter även är de områden som hade högst incidens av tbc. Farsta som vid tiden hade 
femte högst andel immigranter hade dock en incidens på tionde plats bland 
stadsdelsområdena.  Även Skarpnäck med en sjundeplats vad gäller andelen immigranter hade 
en av de lägre incidenserna på 0,025 fall per 1000 invånare.  
Kungsholmen och Bromma vilka hade lägst incidens var hade för året även lägst andel 
immigranter.  
 
Vid jämförelse mellan tabell 2 samt tabell 4 som visar rangordningen av andel individer per 
inkomstgrupp i respektive stadsdelsområde framgår att de tre stadsdelsområden som har flest 
andel individer i den lägsta inkomstgruppen är de områden som även har den högsta 
incidensen. Flest andel individer i den lägsta inkomstgruppen, 0 tkr, hade Rinkeby-Kista som 
har näst högst incidens. Näst störst andel individer i den lägsta inkomstgruppen har Spånga-
Tensta vars incidens på 0,898 per 1000 invånare utgör den högsta för året. På tredjeplatsen 
både vad gäller den lägsta inkomstgruppen samt incidens återfinns Skärholmen.  
Östermalm som också har en relativt stor andel individer i denna inkomstgrupp har dock en 
incidens på 0,082 som vilket utgör en åttonde plats i tabellen. Bromma och Kungsholmen 
vilka har lägst andel individer i den lägsta inkomstgruppen har som nämnts ovan även de 
lägsta incidenserna. I inkomstgruppen 1-120 tkr. ligger samma tre stadsdelsområden i topp 
som i den lägsta inkomstgruppen, vilka är de som hade högst incidens. I denna 
inkomstkategori befinner sig Östermalm på fjärde plats samt Bromma, Norrmalm i botten 
vilka alla hade en låg incidens.  
Vad gäller den högsta inkomstgruppen 360- tkr. hade år 2002 Norrmalm den högsta andelen 
individer. Norrmalms incidens var då 0,033 vilket motsvarar en elfteplats i tabellen.  Bromma 
och Kungsholmen har i denna inkomsttabell en tredje respektive fjärdeplats. Rinkeby-Kista 
som legat i topp i tabellen över de lägre inkomstgrupperna ligger i den rangordningen i den 
högsta inkomstgruppen sist. Spånga-Tensta befinner sig dock på en nionde plats, vilket 
betyder att dessa stadsdelsområden inte följdes åt just i denna kategori. Hägersten-
Liljeholmen befann sig vid tiden på en åttonde plats i rangordningen i kategorin 360- tkr. och 
på en femteplats vad gäller incidenstabellen.  
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Högst andel arbetslösa år 2002 (se tabell 4) hade Rinkeby-Kista, Skärholmen och Spånga-
Tensta. Södermalm hade fjärde högst andel arbetslösa och befinner sig på en nionde plats 
tabellen över incidens.  Kungsholmen är även ett stadsdelsområde som vid tiden hade en 
relativt hög andel arbetslösa, men dock inte hade några fall av tbc. Älvsjö hade minst andel 
arbetslösa och en incidens på 0,095 per 1000 invånare, vilket motsvarar en sjundeplats.  
 
Tabell 5 som visar rangordningen av andel individer 25-64 år med högsta utbildningsnivå 
följer till viss del inkomsttabellen. Rinkeby-Kista, Skärholmen och Spånga-Tensta har högst 
andel lågutbildade i jämförelse med Kungsholmen, Normmalm och Östermalm som ha minst 
andel lågutbildade. Enskede-Årsta-Vantör har en femteplats i kategorin Folkskola/Grundskola 
samt en fjärdeplats vad gäller incidens.  De stadsdelsområden som befinner sig högst upp i 
rangordningen inom kategorin gymnasieutbildning som högsta utbildningsnivå befinner sig i 
stort sett i mitten av incidenstabellen. De stadsdelsområden områden som har däremot har 
högst andel individer med eftergymnasial utbildning återfinns i stort sett den nedersta delen 
av incidenstabellen.  
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Incidens per stadsdelsområde år 2002   
Spånga-Tensta 0,898 
Rinkeby-Kista 0,26 
Skärholmen 0,222 
Enskede-Årsta-Vantör 0,136 
Hägersten-Liljeholmen 0,117 
Hässelby-Vällingby 0,102 
Älvsjö 0,095 
Östermalm 0,082 
Södermalm 0,066 
Farsta 0,044 
Norrmalm 0,033 
Skarpnäck 0,025 
Bromma 0,017 
Kungsholmen 0 

 
Tabell 2. 
Tabell över incidens av tbc per 1000 invånare och stadsdelsområde i Stockholms kommun år 2002. 
Källa: Egenproducerad tabell med data från Smittskydd Stockholm samt Stockholms Stads 
utrednings- och Statistik kontor. 
 
 
 

Stadsdelsområde Befolkning Immigranter 
Rinkeby-Kista 9 1 
Spånga-Tensta 12 3 
Hässelby-Vällingby 7 6 
Bromma 6 13 
Kungsholmen 8 14 
Norrmalm 3 9 
Östermalm 4 10 
Södermalm 1 11 
Enskede-Årsta-Vantör 2 4 
Skarpnäck 11 7 
Farsta 10 5 
Älvsjö 14 12 
Hägersten-
Liljeholmen 5 8 
Skärholmen 13 2 

 
Tabell 3.  
Tabell med rangordning av antalet befolkning samt andel immigranter per stadsdelsområde i 
Stockholms kommun år 2002. 
Källa: Egenproducerad tabell med data från Stockholms Stads utrednings- och Statistik kontor.  
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Stadsdelsområde 0 tkr 1-120 120-
240 

240-
360 360- Arbetslöshet 

Rinkeby-Kista 1 1 8 14 14 1 
Spånga-Tensta 2 3 9 12 9 3 
Hässelby-Vällingby 9 10 4 9 7 11 
Bromma 13 12 11 6 3 10 
Kungsholmen 14 14 12 1 4 5 
Norrmalm 8 13 13 3 1 9 
Östermalm 4 7 14 11 2 12 
Södermalm 12 9 10 2 5 4 
Enskede-Årsta-
Vantör 6 5 3 8 10 6 
Skarpnäck 7 4 5 7 11 13 
Farsta 5 6 1 10 12 7 
Älvsjö 11 11 7 5 6 14 
Hägersten-
Liljeholmen 10 8 6 4 8 8 
Skärholmen 3 2 2 13 13 2 

 
Tabell 4.  
Tabellen visar rangordningen av andel individer per inkomstgrupp i vardera stadsdelsområde år 2002. 
(Antal personer 16- år fördelade efter sammanräknad förvärvsinkomst) 
Källa: Egenproducerad tabell utifrån data hämtad från Stockholms Stads Utrednings- och 
Statistikkontor. Hämtat: 2012-05-23 
 

Stadsdelsområde Folksk./Grundsk. Gymnasie. E. Gymnasial Uppgiftsaknas 
Rinkeby-Kista 1 8 13 6,13% 
Spånga-Tensta 3 9 12 4,73% 
Hässelby-Vällingby 6 2 10 1,48% 
Bromma 11 11 4 1,31% 
Kungsholmen 12 12 3 1,53% 
Norrmalm 13 13 2 1,94% 
Östermalm 14 14 1 3,08% 
Södermalm 10 10 5 1,35% 
Enskede-Årsta-Vantör 5 4 9 1,65% 
Skarpnäck 7 6 7 1,74% 
Farsta 4 1 11 1,50% 
Älvsjö 8 5 8 1,22% 
Hägersten-Liljeholmen 9 7 6 1,56% 
Skärholmen 2 3 14 3,06% 

 
Tabell 5. 
Tabellen visar rangordningen av andel individer 25-64 år med högsta utbildningsnivå år 2002. 
Källa: Egenproducerad tabell utifrån data hämtad från Stockholms Stads Utrednings- och 
Statistikkontor. Hämtat: 2012-05-23 
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År 2006 
År 2006 var incidensen likt år 2002 högst i Spånga-Tensta, med Rinkeby-Kista och 
Skärholmen på plats nummer två respektive tre. Tillskillnad från år 2002 är incidensen för år 
2006 högre i Hässelby-Vällingby, Hägersten-Liljeholmen, Skarpnäck, Bromma, Norrmalm 
och Kungsholmen. I Östermalm, Södermalm, Farsta och Älvsjö har däremot incidensen 
minskat något. År 2006 påträffades fall av aktiv tbc infektion i samtliga stadsdelar. Lägst 
incidens hade Farsta vars värde låg på 0,021 fall per 1000 invånare.  
 
Av tabell 7 framgår att Södermalm och Enskede-Årsta-Vantör har högst antal invånare precis 
som år 2002. Den tydligaste befolkningsökningen har skett i Hägersten-Liljeholmen. För detta 
år är det fortfarande så att Södermalm med störst antal invånare har låg incidens i jämförelse 
med de övriga stadsdelsområdena (näst lägsta incidensen).   
 
Vid jämförelse av incidensen med andel immigranter per stadsdelsområde framgår det att de 
fyra områden vilka vid tiden hade högst andel immigranter även är de fyra stycken vilka hade 
högst incidens. Tre av dessa, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista samt Skärholmen i inbördes 
ordning, var även de tre, som hade högst incidens år 2002. Hägersten-Liljeholmen som har en 
tiondeplats i rangordningen av andel immigranter har dock en femteplats vad gäller incidens 
med ett värde på 0,142 och Bromma som vid tiden hade minst andel immigranter har en 
niondeplats i incidenstabellen för år 2006.  
 
I tabell 8 som redovisar rangordningen för olika inkomstgrupper, är det även de tre områden 
med högst incidens som har högst andel invånare i den lägsta inkomstgruppen, 0 tkr.  
Östermalm som har en fjärdeplats i denna tabell och vidare en tolfteplats i incidenstabellen.  
Farsta som istället har lägst incidens för året innehar en åttondeplats i den ovannämnda 
inkomstkolumnen.  
Vad gäller andelen höginkomsttagare, inkomstgruppen 360- tkr, framgår att de 
stadsdelsområden, vilka hade bland den högsta andelen höginkomsttagare, även var de som 
hade en relativt låg incidens. Detta i jämförelse med andra områden, exempelvis Rinkeby-
Kista och Skärholmen som hade en låg andel höginkomsttagare och en högre incidens av tbc. 
Stadsdelsområdet Farsta har dock en låg andel höginkomsttagare men samtidigt en relativt 
hög incidens. Likt år 2002 har de stadsdelsområden som hade en högre andel arbetslösa även 
en högre incidens, undantaget Farsta som befinner sig på en fjärdeplats i rangordningen för 
arbetslöshet, men längst ned på en fjortondeplats i incidenstabellen.  
 
I tabell 9 nedan, som visar rangordningen av andel individer 25-64 år med högsta 
utbildningsnivå, hamnar Rinkeby-Kista, Skärholmen och Spånga bland de tre som har högst 
andel högskole- och grundskoleutbildning som högsta utbildningsnivå. Dock saknas störst 
andel uppgifter i just Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta. På en fjärdeplats i kolumnen 
återfinns Farsta som hade lägst incidens i Stockholms kommun för året. Hässelby-Vällingby 
har dock en femteplats i både denna kolumn och i incidenstabellen.  
De stadsdelsområden som befinner sig i mitten av rangordningen i högskole- och 
grundskoleutbildnings kolumnen befinner sig även i stort sett i mitten av incidenstabellen. 



 Alexandra Stråth  

36 
 

Södermalm, Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm som har lägst andel lågutbildade 
individer, återfinns långt ned i incidenstabellen, varav Östermalm längst ned av dessa.  
Östermalm, Norrmalm, Kungsholmen och Södermalm är de fyra stadsdelsområden som hade 
högst andel högutbildade individer med en eftergymnasialutbildning. Det är även 
stadsdelsområden, undantaget Farsta som hade lägst incidens år 2006.  
Skärholmen, Rinkeby-Kista och Spånga Tensta hade lägst andel högutbildade. Därefter följer 
Farsta som ändock hade en låg incidens.  
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Incidens per stadsdelsområde år 2006   
Spånga-Tensta 0,682 
Rinkeby-Kista 0,219 
Skärholmen 0,158 
Hässelby-Vällingby 0,148 
Hägersten-Liljeholmen 0,142 
Enskede-Årsta-Vantör 0,096 
Älvsjö 0,089 
Skarpnäck 0,074 
Bromma 0,049 
Norrmalm 0,048 
Kungsholmen 0,036 
Östermalm 0,032 
Södermalm 0,027 
Farsta 0,021 

 
 
Tabell 6. 
Tabell över incidens av tbc per 1000 invånare och stadsdelsområde i Stockholms kommun år 2006. 
Källa: Egenproducerad tabell med data från Smittskydd Stockholm samt Stockholms Stads 
utrednings- och Statistik kontor. 
 

Stadsdelsområde Befolkning Immigranter 
Rinkeby-Kista 10 1 
Spånga-Tensta 12 3 
Hässelby-Vällingby 7 4 
Bromma 6 14 
Kungsholmen 8 12 
Norrmalm 4 11 
Östermalm 5 8 
Södermalm 1 13 
Enskede-Årsta-
Vantör 2 5 
Skarpnäck 11 7 
Farsta 9 6 
Älvsjö 14 9 
Hägersten-
Liljeholmen 3 10 
Skärholmen 13 2 

 
Tabell 7.  
Tabell med rangordning av antalet befolkning samt andel immigranter per stadsdelsområde i 
Stockholms kommun år 2006. 
Källa: Egenproducerad tabell med data från Stockholms Stads utrednings- och Statistik kontor. 
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Stadsdelsområde 0 tkr 1-120 120-240 240-360 360- Arbetslöshet 
Rinkeby-Kista 1 1 7 14 14 1 
Spånga-Tensta 2 3 9 13 9 3 
Hässelby-Vällingby 5 8 4 10 8 6 
Bromma 12 12 11 7 4 11 
Kungsholmen 14 14 12 3 2 12 
Norrmalm 10 13 14 9 1 14 
Östermalm 4 5 13 11 3 13 
Södermalm 11 11 10 2 5 7 
Enskede-Årsta-
Vantör 7 6 3 5 10 5 

Skarpnäck 6 4 5 4 11 9 
Farsta 8 7 1 8 12 4 
Älvsjö 9 10 8 6 6 10 
Hägersten-
Liljeholmen 14 9 6 1 7 8 

Skärholmen 3 2 2 12 13 2 
 
Tabell 8.  
Tabellen visar rangordningen av andel individer per inkomstgrupp i vardera stadsdelsområde år 2006. 
(Antal personer 16- år fördelade efter sammanräknad förvärvsinkomst) 
Källa: Egenproducerad tabell utifrån data hämtad från Stockholms Stads Utrednings- och 
Statistikkontor. Hämtat: 2012-05-23 
 

Stadsdelsområde Folksk./Grundsk. Gymnasie. E. Gymnasial Uppgift saknas 
Rinkeby-Kista 1 9 13 7,42% 
Spånga-Tensta 3 7 12 4,98% 
Hässelby-Vällingby 5 2 10 2,28% 
Bromma 10 10 5 1,37% 
Kungsholmen 12 12 3 1,53% 
Norrmalm 13 13 2 2,08% 
Östermalm 14 14 1 3,00% 
Södermalm 11 11 4 1,38% 
Enskede-Årsta-Vantör 6 4 9 2,21% 
Skarpnäck 7 6 7 1,96% 
Farsta 4 1 11 1,90% 
Älvsjö 8 5 8 1,62% 
Hägersten-Liljeholmen 9 8 6 1,36% 
Skärholmen 2 3 14 4,37% 

 

Tabell 9. 
Tabellen visar rangordningen av andel individer 25-64 år med högsta utbildningsnivå år 2006. 
Källa: Egenproducerad tabell utifrån data hämtad från Stockholms Stads Utrednings- och 
Statistikkontor. Hämtat: 2012-05-23 
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År 2010 
Precis som för år 2002 och år 2006 framgår att Skärholmen, Spånga och Rinkeby-Kista är de 
områden vilka även hade högst incidens år 2009. Dock är incidensen högre i Skärholmen och 
Rinkeby-Kista samt något lägre i Spånga-Tensta i jämförelse med år 2002.  
År 2010 registrerades tillskillnad från de andra två åren inga fall av aktiv tbc i Östermalm, 
Älvsjö och Bromma, vilket således betyder att även incidensen för året var noll.  
I övriga områden är incidensen något mindre än i jämförelse med år 2002, undantaget Farsta 
och Skarpnäck där incidensen ökat något.  
 
Rangordningen av antalet befolkning i varje stadsdelsområde ser i stort likadan ut som för år 
2002. Skillnaden är att Bromma gått om Östermalm i antalet invånare.  
 
Vad gäller andelen immigranter per stadsdelsområde är rangordningen densamma som för år 
2002 till och med Östermalm som har plats nummer 8 i tabellen.  De stadsdelsområden som 
har en lägre siffra i rangordningen är Hägersten, Norrmalm och Bromma. En jämförelse 
mellan incidenstabellen och andelen immigranter för året visar att de stadsdelsområden, som 
hade en högre andel immigranter även hade en högre incidens, likt år 2002 och år 2006. 
Södermalm var det område som skiljde sig från de övriga med lägst andel immigranter med 
en incidens på 0,025, vilket motsvarar en tiondeplats i tabellen.  
 
I tabell 12 nedan, som visar rangordningen av andel individer per inkomstgrupp framgår att 
de tre stadsdelsområden, vilka har högst incidens även har högst andel individer i den lägsta 
inkomstgruppen, 0 tkr. Östermalm, som har nummer fyra i denna rangordning har dock en 
incidens på 0. För övrigt följer rangordningen i inkomstkolumnen 0 tkr. på det hela taget 
incidenstabellen för året. Rangordningen över den näst lägsta inkomstgruppen 1-120 tkr. 
följer inte incidenstabellen lika tydligt. I denna inkomstgrupp har exempelvis Bromma en 
niondeplats, en incidens på 0 samt Normmalm en trettondeplats och en incidens på 0,06 vilket 
motsvarar plats nio i incidenstabellen.  
I den högsta inkomstgruppen 360- tkr. har de sju stycken stadsdelsområden vilka har flest 
andel höginkomsttagare, även bland de sju lägsta incidenserna i tabell 10 nedan vilket tyder 
på att även denna kolumn följer incidenstabellen i stort. De fyra stycken områden som hade 
störst andel arbetslösa år 2010 var Rinkeby-Kista, Skärholmen, Spånga-Tensta och Hässelby-
Vällingby. De tre förstnämnda var bland de som hade högst incidens för året och Hässelby-
Vällingby har plats nummer fem i incidenstabellen. Östermalm som hade lägst andel 
arbetslösa hade vid tiden en incidens på 0 och Norrmalm som hade näst lägst andel arbetslösa 
har plats nummer nio i incidenstabellen.  
 

Tabell 13 över av rangordningen av andel individer med högsta utbildningsnivå visar i 
kolumnen ”folkskole-och grundskoleutbildning” att de stadsdelsområden som har en högre 
andel lågutbildade också har en högre incidens förutom Älvsjö som har plats nummer sju i 
tabellen men vars incidens är 0. Likt år 2002 och år 2006 har även de flesta områden som har 
en högre andel individer med en eftergymnasial utbildning även ett lägre incidenstal. Dock är 
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det i områden med en högre incidens en större andel uppgifter som saknas vad gäller 
utbildningsnivå.  
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Incidens per stadsdelsområde år 2010   
Skärholmen 0,617 
Spånga-Tensta 0,583 
Rinkeby-Kista 0,262 
Enskede-Årsta-Vantör 0,154 
Hässelby-Vällingby 0,123 
Farsta 0,118 
Skarpnäck 0,092 
Hägersten-Liljeholmen 0,067 
Norrmalm 0,06 
Södermalm 0,025 
Kungsholmen 0,016 
Östermalm 0 
Älvsjö 0 
Bromma 0 

 
Tabell 10. 
Tabell över incidens av tbc per 1000 invånare och stadsdelsområde i Stockholms kommun år 2010. 
Källa: Egenproducerad tabell med data från Smittskydd Stockholm samt Stockholms Stads utrednings- 
och Statistik kontor. 
 
 

Stadsdelsområde Befolkning Immigranter 
Rinkeby-Kista 10 1 
Spånga-Tensta 12 3 
Hässelby-Vällingby 7 4 
Bromma 5 12 
Kungsholmen 8 13 
Norrmalm 4 10 
Östermalm 6 8 
Södermalm 1 14 
Enskede-Årsta-Vantör 2 5 
Skarpnäck 11 7 
Farsta 9 6 
Älvsjö 14 11 
Hägersten-
Liljeholmen 3 9 
Skärholmen 13 2 

 
Tabell 11.  
Tabell med rangordning av antalet befolkning samt andel immigranter per stadsdelsområde i 
Stockholms kommun år 2010. 
Källa: Egenproducerad tabell med data från Stockholms Stads utrednings- och Statistik kontor. 
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Stadsdelsområde 0 tkr  1-120  120-240 240-360 360- Arbetslöshet  
Rinkeby-Kista 1 1 6 13 13 1 
Spånga-Tensta 2 3 8 11 11 3 
Hässelby-Vällingby 5 4 3 5 8 4 
Bromma 9 9 10 8 4 11 
Kungsholmen 14 14 12 9 2 12 
Norrmalm 10 13 14 12 1 13 
Östermalm 4 7 13 14 3 14 
Södermalm 12 10 11 6 5 10 
Enskede-Årsta-Vantör 6 8 4 3 9 6 
Skarpnäck 7 5 5 2 10 7 
Farsta 8 6 1 4 12 5 
Älvsjö 11 11 9 7 6 9 
Hägersten-
Liljeholmen 13 12 7 1 7 8 

Skärholmen 3 2 2 10 14 2 
 
Tabell 12.  
Tabellen visar rangordningen av andel individer per inkomstgrupp i vardera stadsdelsområde år 2010. 
(Antal personer 16- år fördelade efter sammanräknad förvärvsinkomst) 
Källa: Egenproducerad tabell utifrån data hämtad från Stockholms Stads Utrednings- och 
Statistikkontor. Hämtat: 2012-05-23 
 
 

Stadsdelsområde Folksk./Grundsk. 
 
Gymnasie 

 
E.Gymnasial 

Uppgift  
saknas 

Rinkeby-Kista 1 7 14 7,07% 
Spånga-Tensta 3 6 12 4,83% 
Hässelby-Vällingby 5 2 10 2,64% 
Bromma 10 10 5 1,74% 
Kungsholmen 13 12 3 1,57% 
Norrmalm 12 13 2 2,27% 
Östermalm 14 14 1 2,92% 
Södermalm 11 11 4 1,57% 
Enskede-Årsta-
Vantör 6 4 9 2,37% 
Skarpnäck 8 8 7 2,01% 
Farsta 4 1 11 2,04% 
Älvsjö 7 5 8 1,60% 
Hägersten-
Liljeholmen 9 9 6 1,70% 
Skärholmen 2 3 13 4,97% 

 
Tabell 13. 
Tabellen visar rangordningen av andel individer 25-64 år med högsta utbildningsnivå år 2010. 
Källa: Egenproducerad tabell utifrån data hämtad från Stockholms Stads Utrednings- och 
Statistikkontor. Hämtat: 2012-05-23 
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8.3 Analys utifrån hypotesen drift 
Hypotesen drift innebär som nämnts ovan att det kan förekomma individer med vissa 
förutsättningar för ett visst hälsoläge eller en sjukdom som dras (drift) till en viss plats eller 
kan komma att koncentreras där genom sociala processer. Det skulle således leda till att 
särskilda egenskaper eller hälsoyttringar blir mer vanliga i vissa geografiska rum än andra 
(Schæerström et al, 2011:110).  
 
Enligt figur 6 och 7 (avsnitt 8.1) samt de övriga kartorna i bilaga 1 och 2 som illustrerar 
utbredningen av sjukdomen mellan åren 2002-2011, framgår att några områden ständigt har 
ett högre antal nya fall av tbc per år. Förutom några enskilda geografiskt spridda nya fall 
under tidsperioden är utbredningen av tbc är särskilt koncentrerad till ett mindre antal 
stadsdelsområden i Stockholms kommun. De stadsdelsområden som genomgående haft flest 
antal nya fall av tbc är Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, Skärholmen, Farsta samt Hägersten-
liljeholmen. 
 
Figur 10 (avsnitt 8.1) illustrerar att antalet nya fall av tbc är flest i Stockholms kommun bland 
individer med främst Afrikanskt ursprung men även med Asiatiskt och Svenskt ursprung. 
Som kartan illustrerar i avsnitt 7.2 är det även i Afrika och Asien som incidensen för 
sjukdomen är som högst. Det är därför inte så överraskande immigranter från dessa 
världsdelar till större del är drabbade av sjukdomen än andra individer i Sverige, då de haft en 
större risk att exponerats för smitta. Denna teori styrker även Smittskyddsinstitutet som 
nämnts ovan (avsnitt 7.3) menar att majoriteten av de individer som i Sverige upptäcks bära 
på smitta redan beräknas bära på denna vid ankomst till Sverige. Den kommunala statistiken 
för Stockholm följer även den nationella, där flertalet av individerna med en aktiv tbc 
infektion har immigrerat till Sverige, främst från Somalia, Etiopien och Eritrea. 
 
De åldersgrupper som är särskilt drabbade är framförallt 20-29 samt 30-39.  
Individer med en aktiv tbcinfektion är till stor del även koncentrerade till särskilda områden 
vad gäller ursprung. Individer med afrikanskt ursprung är till största delen koncentrerade till 
Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, Skärholmen, Farsta samt Hägersten-Liljeholmen. Individer 
med asiatiskt ursprung överlag är mer utspridda över Stockholms kommun och likaså 
individer med svenskt ursprung, även om individer med Svenskt ursprung är koncentrerade 
till bland annat Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista. Vad gäller den geografiska fördelningen 
av åldersgrupper är det svårare att utröna någon trend då åldersgrupperna är relativt jämt 
fördelade över postnummerytorna. Äldre människor (60-) verkar dock vara koncentrerade till 
de mer centrala delarna av Stockholm.  
 
Landskap av socioekonomisk ojämlikhet som resulterar i geografiska koncentrationer av 
materiell nöd, är som nämnts ovan av stor betydelse för tuberkulosens geografi. Som andra 
infektionssjukdomar, är tuberkulos mer vanligt förekommande i populationer som är relativt 
missgynnade, både socialt och ekonomiskt (Curtis, 2004:226-228). Därför jämfördes 
socioekonomisk statistik över år 2002, 2006 samt 2010 i Stockholm kommuns olika 
stadsdelsområden, med incidensen för respektive stadsdelsområde och år för att se om 
hypotesen för studien kunde stämma i kommunen.  
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Resultatet av denna analys pekar på att vissa attribut är vanligare i stadsdelsområden med ett 
högre incidenstal. 
De stadsdelsområden som de analyserade åren har en högre andel immigranter har även ett 
högre incidenstal. Vad gäller de olika inkomstgrupperna år 2002, 2006 samt 2010 har 
stadsdelsområden med en hög andel låginkomsttagare en tendens till ett högre incidenstal. I 
jämförelse med stadsdelsområden som istället har en högre andel höginkomsttagare vilka har 
ett lägre incidenstal. Liknande trend återfinns vad gäller utbildningsnivå. Bland 
stadsdelsområden med en högre andel lågutbildade är incidensen av tbc högre än i områden 
med en högre andel högutbildade.  
 
För just de analyserade faktorerna i de olika stadsdelsområdena år 2002, 2006 samt 2010 
pekar trenderna på att det förekommer individer med vissa socioekonomiska förutsättningar 
vilka är koncentrerade till särskilda platser. Resultatet av analysen pekar även på att tbc är 
vanligare bland individer i de lägre socioekonomiska grupperna likt situationen även på 
global skalnivå, vilket således kan vara en bidragande orsak till att både särskilda egenskaper 
och hälsoyttringar är mer vanliga i vissa geografiska rum an andra i Stockholms kommun. 
Detta styrker även kartorna som visar utbredningen av tbc inom den tidsmässiga 
avgränsningen är mer koncentrerad till just områden med lägre socioekonomiska 
förutsättningar. 
 
Vad gäller Stockholms kommun skulle detta kunna härledas till Stahre (2007)  som menar att 
i takt med den globalisering som sker karaktäriseras de globala städerna och stadsbyggandet 
alltmer av tillväxt och nyetableringar av huvudkontor för multinationella storföretag, 
internationella organ av olika slag med mera (ibid. s. 24). Han menar att de nya 
kontorsområdena lägger beslag på attraktiva centrala områden i staden och dessa återföljs 
sedan av exklusiva bostadsområden för företagens högbetalda anställda (ibid. s. 85) vilket i 
många städer bidrar till en gentrifikation. Stahre framhåller att de ovannämnda processerna 
leder till en polarisering av staden i både social, ekonomisk och rumslig mening. Han 
använder därför Friedmann:s och Wolff:s metaforer citadellet och gettot för att beskriva den 
utveckling som sker i de globala städerna samt även i Stockholm om än betydligt mindre 
omfattande. Denna utveckling karaktäriseras av att ekonomisk framgång och välstånd ställs 
mot en ny form av fattigdom och misär. Citadellet beskrivs av Stahre som rikedomen och 
gettot som fattigdomen och de definierar varandra i staden (ibid. s. 24). Getton kan även 
beskrivas som de miljöer som berörs av globaliseringens avigsidor och då särskilt de 
socioekonomiska. Hit tvingas individer med begränsade tillgångar att söka sig och det är även 
på denna plats segregationen blir som tydligast (ibid. s. 44). 
 
Hypotesens giltighet bedöms som hög för denna studie och de år samt den statistik som 
analyserats, även om det självklart kan förekomma variationer och avvikelser på individnivå.  
Resultatet bör dock inte extrapoleras till en större kontext då denna studie enbart analyserar 
utbredningen av tbc i Stockholms kommun.  
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9.0 DISKUSSION 
Denna studie baseras i huvudsak på befintlig statistik, vilket kan vara problematiskt då 
sekundärdata reflekterar åsikter och syfte tillhörande de människor och organisationer som 
samlar in primärdata. Det kan betyda att organisationen eller företaget ifråga tar hänsyn till de 
aspekter just de finner viktigt. Flowerdew och Martin (2005) nämner även att data som är 
politiskt genant kan utelämnas. Denna problematik är möjligtvis inte så stor i Sverige, men 
det är ändå viktigt att vara medveten om vem som står bakom informationen och vad 
personens/företagets intresse är med denna när sekundärdata används.  

I studien undersöktes först utbredningen av tbc på en globalskalnivå och en nationell nivå för 
att ge en översikt samt för att bidra till information om varför utbredningen kan komma att se 
ut som den gör i Stockholms kommun. Sedan kartlades den rumsliga utbredningen av tbc i 
Stockholms kommun och diagram skapades för att även se om trender kunde utrönas vad 
gällde den rumsliga utbredningen av ursprung samt åldersgrupper.  

Figur 10 (avsnitt 8.1) illustrerar att antalet nya fall av tbc är flest i Stockholms kommun bland 
individer med främst afrikanskt ursprung men även med asiatiskt och svenskt ursprung. Som 
kartan illustrerar i avsnitt 7.2 är det även i Afrika och Asien som incidensen för sjukdomen är 
som högst. Det är därför inte så överraskande immigranter från dessa världsdelar till större del 
är drabbade av sjukdomen än andra individer i Sverige, då de haft en större risk att exponerats 
för smitta. Som nämnts ovan styrker Smittskyddsinstitutet denna teori som menar att 
majoriteten av de individer som i Sverige upptäcks bära på smitta redan beräknas bära på 
denna vid ankomst till Sverige. Den kommunala statistiken för Stockholm följer även den 
nationella, där flertalet av individerna med en aktiv tbcinfektion har immigrerat till Sverige, 
främst från Somalia, Etiopien och Eritrea (Smittskyddsinstitutet 2012, digital källa).  
 
Vad gäller den rumsliga utbredningen visar även diagrammen tillsammans med 
incidenstabellerna för åren 2002, 2006 och 2010 att stadsdelsområden som har en högre andel 
immigranter även har ett högre incidenstal. På liknande sätt vad gäller de olika 
inkomstgrupperna år 2002, 2006 samt 2010 har stadsdelsområden med en hög andel 
låginkomsttagare en tendens till ett högre incidenstal. Samma trend återfinns vad gäller 
utbildningsnivå. Bland stadsdelsområden med en högre andel lågutbildade är incidensen av 
tbc högre än i områden med en högre andel högutbildade.  
 
Resultatet ger därav underlag för ett antagande att orsaken till att den rumsliga utbredningen 
av tbc sett ut som den gjort under den studerade tidsperioden ifråga beror till stor del på som 
hypotesen drift föreslår. Hypotesen innebär att individer med vissa förutsättningar för ett visst 
hälsoläge dras (drift) till en viss plats eller koncentreras där genom sociala processer.  
Något som därför bör belysas för att i framtiden hjälpa de riskutsatta individerna, är de 
landskap av socioekonomisk ojämlikhet vilka resulterar i geografiska koncentrationer. 
Koncentrationer som nämnts ovan av är betydelse för tuberkulosens geografi samt om 
sjukdomen bryter ut eller ej hos smittade individer. Då tbc är vanligt i Sverige bland individer 
med annat än svenskt ursprung är det även viktigt att ta hänsyn till den skamstämpel som 
råder kring sjukdomen i vissa kulturer, vilket kan bidra till att smittspårning och kartläggning 
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av sjukdomen uppfattas som känsligt. Dock är kartläggning av tbc en essentiell utgångspunkt 
för att bidra till en förbättring för de riskutsatta individerna samt för att förhindra en vidare 
spridning.  
 
Generellt sett förknippas ekonomisk och social utveckling i samhällen ofta med en förbättring 
vad gäller hälsa inom populationen. Trots att Sverige, som ses som ett högt utvecklat land 
med en god hälsa är det dock viktigt att diskutera om alla invånare åtnjuter detta välmående.  
I takt med globalisering och ett ökat rörelsemönster bland fler individer är det även viktigt att 
vara medveten om att förhållanden i länder som har det sämre ställt i världen, också har en 
påverkan på länder som har det bättre ställt och vice versa.  
 

Intressant framöver vore dels en närmare analys av alla år mellan 2002-2011 och av fler 
socioekonomiska indikatorer ge ett bättre underlag för en slutsats samt för att kanske 
upptäcka ytterligare trender. Intressant vore även att utföra en QCA-analys över dessa år för 
att se hur resultatet skulle utfalla och om det skulle vara någon skillnad mot denna studies 
resultat. För smittspårning framöver vore det även av intresse att använda tidsgeografin och 
studera individers personliga geografi för att kartlägga eventuella smittrisker i vardagen samt 
in- och utflyttningar i ett område för att finna riskutsatta individer av tbc på ett nytt sätt.  

  



Rumslig utbredning av tuberkulos 
Stockholms kommun år 2002-2011 

47 
 

10.0 SLUTSATS 
 

De huvudsakliga frågeställningarna för studien var:  
 

• Hur har den rumsliga utbredningen av sjukdomen tuberkulos sett ut de senaste tio 
åren (2002-2011) i Stockholms kommun?  

Den rumsliga utbredningen av tuberkulos i Stockholms kommun mellan åren 2002-2011 
presenteras i bilaga 1 och 2, på tresiffrig- respektive femsiffrig postnummernivå.  

 
 

• Varför har den rumsliga utbredningen sett ut som den gjort? 
Denna fråga undersöktes utifrån statistik över socioekonomiska faktorer i Stockholm 
kommuns olika stadsdelsområden, vilka sedan appliceras till hypotesen drift.  
Kartorna över tuberkulos utbredning mellan åren 2002-2011 illustrerar att tbc var mer 
koncentrerad till specifika områden i Stockholms kommun. Individer med afrikanskt, asiatiskt 
och till viss del svenskt ursprung, var under den studerande tidsperioden särskilt drabbade av 
sjukdomen i Stockholms kommun. Det tyder på ett samband då Afrika och Asien är de 
världsdelar där incidensen av tbc är som högst, samtidigt som stadsdelsområden där andelen 
immigranter är som högst även har ett högre incidenstal. Tyvärr är begreppet svenskt 
ursprung problematiskt då det inte går att veta om det är individer med exempelvis 
utlandsfödda föräldrar.  
Av de analyserade faktorerna i de olika stadsdelsområdena år 2002, 2006 samt 2010 framgår 
av resultatet, att det förekommer individer med vissa socioekonomiska förutsättningar vilka 
till stor del är koncentrerade just till de ovannämnda områdena.  
Resultatet ger underlag för ett antagande att den rumsliga utbredningen av tbc sett ut som den 
gjort under den studerade tidsperioden ifråga till stor del beror på som hypotesen drift föreslår 
även om avvikelser kan förekomma på individnivå.  
Drift, en koncentrationsprocess, kan alltså tänkas varit en bidragande orsak till att särskilda 
egenskaper och hälsoyttringar var mer vanliga i vissa geografiska rum än andra i Stockholms 
kommun mellan åren 2002-2011. 
 

TACK! 

Författaren skulle vilja tacka överläkare Ingela Berggren och hennes medarbetare vid 
Smittskydd Stockholm för de data som fick tas del av i studien. 
Ett stort tack även till Anders Schærström för en fantastisk handledarinsats och all den tid han 
lagt ned.  
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Bilaga 1 

 
Figur 1. 
Kartan visar antalet nya registrerade fall av TBC per postnummeryta på tre-siffrig nivå i Stockholms 
kommun år 2002. 
Källa: Egenproducerad karta med data från Smittskydd Stockholm (2012) 
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Figur 2. 
Kartan visar antalet nya registrerade fall av TBC per postnummeryta på tre-siffrig nivå i Stockholms 
kommun år 2003. 
Källa: Egenproducerad karta med data från Smittskydd Stockholm (2012) 
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Figur 3. 
Kartan visar antalet nya registrerade fall av TBC per postnummeryta på tre-siffrig nivå i Stockholms 
kommun år 2004. 
Källa: Egenproducerad karta med data från Smittskydd Stockholm (2012) 



Rumslig utbredning av tuberkulos 
Stockholms kommun år 2002-2011 

53 
 

 
Figur 4. 
Kartan visar antalet nya registrerade fall av TBC per postnummeryta på tre-siffrig nivå i Stockholms 
kommun år 2005. 
Källa: Egenproducerad karta med data från Smittskydd Stockholm (2012) 
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Figur 5. 
Kartan visar antalet nya registrerade fall av TBC per postnummeryta på tre-siffrig nivå i Stockholms 
kommun år 2006. 
Källa: Egenproducerad karta med data från Smittskydd Stockholm (2012) 
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Figur 6. 
Kartan visar antalet nya registrerade fall av TBC per postnummeryta på tre-siffrig nivå i Stockholms 
kommun år 2007. 
Källa: Egenproducerad karta med data från Smittskydd Stockholm (2012) 
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Figur 7. 
Kartan visar antalet nya registrerade fall av TBC per postnummeryta på tre-siffrig nivå i Stockholms 
kommun år 2008. 
Källa: Egenproducerad karta med data från Smittskydd Stockholm (2012) 
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Figur 8. 
Kartan visar antalet nya registrerade fall av TBC per postnummeryta på tre-siffrig nivå i Stockholms 
kommun år 2009. 
Källa: Egenproducerad karta med data från Smittskydd Stockholm (2012) 
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Figur 9. 
Kartan visar antalet nya registrerade fall av TBC per postnummeryta på tre-siffrig nivå i Stockholms 
kommun år 2010. 
Källa: Egenproducerad karta med data från Smittskydd Stockholm (2012) 
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Figur 10. 
Kartan visar antalet nya registrerade fall av TBC per postnummeryta på tre-siffrig nivå i Stockholms 
kommun år 2011. 
Källa: Egenproducerad karta med data från Smittskydd Stockholm (2012) 
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Bilaga 2 

 
Figur 1. 
Kartan visar antalet nya registrerade fall av TBC per postnummeryta på fem-siffrig nivå i Stockholms 
kommun år 2011. 
Källa: Egenproducerad karta med data från Smittskydd Stockholm (2012) 
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Figur 2. 
Kartan visar antalet nya registrerade fall av TBC per postnummeryta på fem-siffrig nivå i Stockholms 
kommun år 2011. 
Källa: Egenproducerad karta med data från Smittskydd Stockholm (2012) 
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Figur 3. 
Kartan visar antalet nya registrerade fall av TBC per postnummeryta på fem-siffrig nivå i Stockholms 
kommun år 2011. 
Källa: Egenproducerad karta med data från Smittskydd Stockholm (2012) 
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Figur 4. 
Kartan visar antalet nya registrerade fall av TBC per postnummeryta på fem-siffrig nivå i Stockholms 
kommun år 2011. 
Källa: Egenproducerad karta med data från Smittskydd Stockholm (2012) 
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Figur 5. 
Kartan visar antalet nya registrerade fall av TBC per postnummeryta på fem-siffrig nivå i Stockholms 
kommun år 2011. 
Källa: Egenproducerad karta med data från Smittskydd Stockholm (2012) 
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Figur 6. 
Kartan visar antalet nya registrerade fall av TBC per postnummeryta på fem-siffrig nivå i Stockholms 
kommun år 2011. 
Källa: Egenproducerad karta med data från Smittskydd Stockholm (2012) 
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Figur 7. 
Kartan visar antalet nya registrerade fall av TBC per postnummeryta på fem-siffrig nivå i Stockholms 
kommun år 2011. 
Källa: Egenproducerad karta med data från Smittskydd Stockholm (2012) 
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Figur 8. 
Kartan visar antalet nya registrerade fall av TBC per postnummeryta på fem-siffrig nivå i Stockholms 
kommun år 2011. 
Källa: Egenproducerad karta med data från Smittskydd Stockholm (2012) 
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Figur 9. 
Kartan visar antalet nya registrerade fall av TBC per postnummeryta på fem-siffrig nivå i Stockholms 
kommun år 2011. 
Källa: Egenproducerad karta med data från Smittskydd Stockholm (2012) 



Rumslig utbredning av tuberkulos 
Stockholms kommun år 2002-2011 

69 
 

 

Figur 10. 
Kartan visar antalet nya registrerade fall av TBC per postnummeryta på fem-siffrig nivå i Stockholms 
kommun år 2011. 
Källa: Egenproducerad karta med data från Smittskydd Stockholm (2012)  
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Bilaga 3 
 

 

Figur 1. 
Diagrammet visar antalet nya fall av TBC per ursprung och postnummeryta på tre-siffrig nivå i 
Stockholms kommun år 2002. De fall som redovisas är endast de vilka kunnat lägesbestämmas. 
Källa: Egenproducerat diagram med data från Smittskydd Stockholm (2012) 
 
 

 
 
Figur 2.  
Diagrammet visar antalet nya fall av TBC per ursprung och postnummeryta på tre-siffrig nivå i 
Stockholms kommun år 2003. De fall som redovisas är endast de vilka kunnat lägesbestämmas. 
Källa: Egenproducerat diagram med data från Smittskydd Stockholm (2012) 
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Figur 3. 
Diagrammet visar antalet nya fall av TBC per ursprung och postnummeryta på tre-siffrig nivå i 
Stockholms kommun år 2004. De fall som redovisas är endast de vilka kunnat lägesbestämmas. 
Källa: Egenproducerat diagram med data från Smittskydd Stockholm (2012) 
 

 

Figur 4. 
Diagrammet visar antalet nya fall av TBC per ursprung och postnummeryta på tre-siffrig nivå i 
Stockholms kommun år 2005. De fall som redovisas är endast de vilka kunnat lägesbestämmas. 
Källa: Egenproducerat diagram med data från Smittskydd Stockholm (2012) 
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Figur 5. 
Diagrammet visar antalet nya fall av TBC per ursprung och postnummeryta på tre-siffrig nivå i 
Stockholms kommun år 2005. De fall som redovisas är endast de vilka kunnat lägesbestämmas. 
Källa: Egenproducerat diagram med data från Smittskydd Stockholm (2012) 
 
 

 
Figur 6. 
Diagrammet visar antalet nya fall av TBC per ursprung och postnummeryta på tre-siffrig nivå i 
Stockholms kommun år 2008. De fall som redovisas är endast de vilka kunnat lägesbestämmas. 
Källa: Egenproducerat diagram med data från Smittskydd Stockholm (2012) 
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Figur 7. 
Diagrammet visar antalet nya fall av TBC per ursprung och postnummeryta på tre-siffrig nivå i 
Stockholms kommun år 2008. 
De fall som redovisas är endast de vilka kunnat lägesbestämmas. 
Källa: Egenproducerat diagram med data från Smittskydd Stockholm (2012) 
 

 
Figur 8. 
Diagrammet visar antalet nya fall av TBC per ursprung och postnummeryta på tre-siffrig nivå i 
Stockholms kommun år 2009. De fall som redovisas är endast de vilka kunnat lägesbestämmas. 
Källa: Egenproducerat diagram med data från Smittskydd Stockholm (2012) 
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Figur 9. 
Diagrammet visar antalet nya fall av TBC per ursprung och postnummeryta på tre-siffrig nivå i 
Stockholms kommun år 2010. De fall som redovisas är endast de vilka kunnat lägesbestämmas. 
Källa: Egenproducerat diagram med data från Smittskydd Stockholm (2012) 
 
 
 
 

 
Figur 11. 
Diagrammet visar antalet nya fall av TBC per ursprung och postnummeryta på tre-siffrig nivå i 
Stockholms kommun år 2011. De fall som redovisas är endast de vilka kunnat lägesbestämmas. 
Källa: Egenproducerat diagram med data från Smittskydd Stockholm (2012) 
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Figur 1.  
Diagrammet visar antalet nya fall av TBC per åldersgrupp och postnummeryta på tre-siffrig nivå i 
Stockholms kommun år 2002. De fall som redovisas är endast de vilka kunnat lägesbestämmas. 
Källa: Egenproducerat diagram med data från Smittskydd Stockholm (2012) 
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Figur 2. 
Diagrammet visar antalet nya fall av TBC per åldersgrupp och postnummeryta på tre-siffrig nivå i 
Stockholms kommun år 2003. 
De fall som redovisas är endast de vilka kunnat lägesbestämmas. 
Källa: Egenproducerat diagram med data från Smittskydd Stockholm (2012) 
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Figur 3. 
Diagrammet visar antalet nya fall av TBC per åldersgrupp och postnummeryta på tre-siffrig nivå i 
Stockholms kommun år 2004. 
De fall som redovisas är endast de vilka kunnat lägesbestämmas. 
Källa: Egenproducerat diagram med data från Smittskydd Stockholm (2012) 
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Figur 4. 
Diagrammet visar antalet nya fall av TBC per åldersgrupp och postnummeryta på tre-siffrig nivå i 
Stockholms kommun år 2005. 
De fall som redovisas är endast de vilka kunnat lägesbestämmas. 
Källa: Egenproducerat diagram med data från Smittskydd Stockholm (2012) 
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Figur 5. 
Diagrammet visar antalet nya fall av TBC per åldersgrupp och postnummeryta på tre-siffrig nivå i 
Stockholms kommun år 2006. 
De fall som redovisas är endast de vilka kunnat lägesbestämmas. 
Källa: Egenproducerat diagram med data från Smittskydd Stockholm (2012) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

111 112 113 115 117 118 120 121 123 124 125 126 127 128 129 162 163 164 165 168

År 2006 
Nya fall av TBC per åldersgrupp och 
postnummeryta på tre-siffrig nivå 

90-

80-89

70-79

60-69

50-59

40-49

30-39

20-29

10-19

00-09



 Alexandra Stråth  

80 
 

 
Figur 6. 
Diagrammet visar antalet nya fall av TBC per åldersgrupp och postnummeryta på tre-siffrig nivå i 
Stockholms kommun år 2007. 
De fall som redovisas är endast de vilka kunnat lägesbestämmas. 
Källa: Egenproducerat diagram med data från Smittskydd Stockholm (2012) 
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Figur 7. 
Diagrammet visar antalet nya fall av TBC per åldersgrupp och postnummeryta på tre-siffrig nivå i 
Stockholms kommun år 2008. 
De fall som redovisas är endast de vilka kunnat lägesbestämmas. 
Källa: Egenproducerat diagram med data från Smittskydd Stockholm (2012) 
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Figur 8. 
Diagrammet visar antalet nya fall av TBC per åldersgrupp och postnummeryta på tre-siffrig nivå i 
Stockholms kommun år 2009. 
De fall som redovisas är endast de vilka kunnat lägesbestämmas. 
Källa: Egenproducerat diagram med data från Smittskydd Stockholm (2012) 
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Figur 9. 
Diagrammet visar antalet nya fall av TBC per åldersgrupp och postnummeryta på tre-siffrig nivå i 
Stockholms kommun år 2010. 
De fall som redovisas är endast de vilka kunnat lägesbestämmas. 
Källa: Egenproducerat diagram med data från Smittskydd Stockholm (2012) 
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Figur 10. 
Diagrammet visar antalet nya fall av TBC per åldersgrupp och postnummeryta på tre-siffrig nivå i 
Stockholms kommun år 2011. 
De fall som redovisas är endast de vilka kunnat lägesbestämmas. 
Källa: Egenproducerat diagram med data från Smittskydd Stockholm (2012) 
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