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ABSTRACT 

Bachelor thesis in Sociology, 2SO30E, Linnaeus University, Växjö. Title: Equal 

ambulance care? Differences in the allocation of ambulance missions on the basis of 

different groups of social and economic affiliations, demographically speaking in 

Stockholm’ County. Author: Henrik Lindlöf. Mentor: Per Dannefjord. Seminar Date: 

2015-03-20. The aim of the study was to examine differences in the assigned ambulance 

missions on the basis of different groups of social and economic affiliations, and 

contribute new knowledge about different groups conditions for equal care from an 

ambulance perspective. The issues underlying the study were: Is there a difference in the 

assigned ambulance missions based on different groups of social and economic 

affiliation? Is there a difference in the ambulance missions priority in emergency care? Is 

there a difference regarding gender and age? In order to answer the questions a 

quantitative descriptive design was used. The sample has included all documented 

ambulance missions in the areas of Danderyd and Botkyrka during the period 2012-01-01 

until 2012-12-31. Acquirement of the theoretical material has been based on the study 

keywords: Ambulance care, public health, equal care, social capital and socio-economics. 

The acquirement of the knowledge has been concentrated on studies and reports with 

scientific basis, written in Swedish. Previous studies show that individuals in areas with 

low social capital generally have poorer health status than individuals in areas with high 

social capital. Differences, presented for example, are in diseases such as diabetes, heart 

attack and cancer. Studies also show that poorer health will result in greater need of care. 

The results of the study show that the two municipalities studied, Danderyd and 

Botkyrka, do not show any differences in the allocation of ambulance missions. When 

there was a correlation between social capital and a poorer health status, there was reason 

to assume that Botkyrka would have shown an overrepresentation in the award of 

contracts. When the result showed that questioned whether Botkyrka are disadvantaged, 

options to Danderyd are favored, how can this be explained? The study's discussion 

section focuses on area-specific societal traits that participation and trust as factors of 

negative impact to an equal ambulance care. More and deeper studies are needed to 

determine the causal mechanisms and establish the connection in question. The study 

therefore concludes proposals for further research. 
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SAMMANFATTNING 

Kandidatuppsats i sociologi, 2SO30E, Linnéuniversitet, Växjö. Titel: EN JÄMLIK 

AMBULANSSJUKVÅRD? Skillnader i tilldelning av ambulansuppdrag med utgångs-

punkt i olika gruppers sociala och ekonomiska tillhörighet, sett demografiskt inom 

Stockholms län. Författare: Henrik Lindlöf. Handledare: Per Dannefjord. Seminarie-

datum: 2015-03-20. Syftet med studien var att undersöka skillnader i tilldelade 

ambulansuppdrag med utgångspunkt i olika gruppers sociala och ekonomiska till-

hörighet, samt bidra med ny kunskap om olika gruppers förutsättningar för en likvärdig 

vård ur ett ambulanssjukvårdsperspektiv. De frågeställningar som låg till grund för 

studien var: Finns det skillnad i tilldelning av ambulansuppdrag med utgångspunkt i 

olika gruppers sociala och ekonomiska tillhörighet? Finns det skillnad i ambulans-

uppdragens prioritet i det akuta omhändertagandet? Finns det skillnad gällande 

könsfördelning och ålder? För att kunna besvara frågeställningarna har en kvantitativ 

deskriptiv design använts. Urvalet har innefattat samtliga dokumenterade ambulans-

uppdrag inom hämtområdena Danderyd och Botkyrka under perioden 2012-01-01 tom 

2012-12-31. Inhämtning av teoretiskt material har utgått från studiens nyckelord: 

Ambulanssjukvård, folkhälsa, jämlik vård, socialt kapital och socioekonomi. Kunskaps-

inhämtning har koncentrerats till studier och rapporter med vetenskaplig grund, skrivna 

på svenska. Tidigare studier visar att individer i områden med lågt socialt kapital 

generellt har sämre hälsostatus än individer i områden med högt socialt kapital. 

Skillnader uppvisas exempelvis i sjukdomstillstånd så som diabetes, hjärtinfarkt och 

cancersjukdomar. Studier visar också att en sämre hälsa medför utökat behov av vård. 

Resultatet för studien visar dock att de båda undersökta kommunerna Danderyd och 

Botkyrka inte uppvisar några skillnader i tilldelning av ambulansuppdrag. Då det finns 

samband mellan socialt kapital och en sämre hälsostatus så fanns det anledning att 

förutsätta att Botkyrka skulle uppvisa en överrepresentation i tilldelning av uppdrag. Då 

resultatet inte visade detta ifrågasättas om Botkyrka är missgynnat, alternativ att 

Danderyd är gynnat. Hur kan detta förklaras? Studiens diskussionsavsnitt fokuserar på 

områdesspecifika samhälleliga faktorer som delaktighet och tillit som eventuella faktorer 

för negativ påverkan till en jämlik ambulanssjukvård. Fler och djupare studier behövs 

dock för att ta reda på orsaksmekanismer och fastställa samband i frågan. Studien ger 

därför avslutningsvis förslag till fortsatt forskning.  
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1. INLEDNING 

 

Jämlikhet i hälsa är upptaget i nationella lagar och målformuleringar, därmed 

finns givna förutsättningar och stöddokument att utgå från i arbetet med att 

minska ekonomiska och sociala skillnader i syfte att uppnå en god folkhälsa. 

Sveriges kommuner och landstings inriktningsdokument tar upp följande: 

En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en bra hälsa och att 

hälsan är jämlikt fördelad mellan olika sociala grupper i samhället. Det 

finns idag skillnader i ekonomiska och sociala samhällsvillkor som bland 

annat tar sig uttryck i att människor har högst olika förutsättningar att leva 

liv med en god hälsa (Sveriges kommuner och landsting [SKL], u.å.). 

 

I Stockholms län finns en folkhälsopolicy med övergripande målområden och 

detaljerade mål. I förordet till folkhälsopolicyn står att ”Folkhälsan i länet är 

landstingets ansvar och angelägenhet” (Stockholms läns landsting [SLL], 2012, s. 

6-7). Därmed är det också en angelägenhet för ambulanssjukvården inom länet. 

Vidare står det i policyn att alla förvaltningar och bolag ska belysa den egna verk-

samheten och dess påverkan på hälsan hos länets befolkning.  

 

Givet att vi vet att hälsan är ojämnt fördelad mellan olika grupper i samhället ur 

ekonomiska och sociala perspektiv, och det faktum att vi inte vet om ambulans-

sjukvården bidrar till denna påverkan, så blir det betydelsefullt att studera om och 

i så fall på vilket sätt ambulanssjukvården påverkar en ojämn fördelning. Därmed 

har denna studie för avsikt att utreda om det finns skillnader i tilldelning av 

ambulansuppdrag med utgångspunkt i olika gruppers sociala och ekonomiska 

tillhörighet samt bidra med ny kunskap om olika gruppers förutsättningar för en 

likvärdig vård ur ett ambulanssjukvårdsperspektiv.  
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2. BAKGRUND 

 

Avsnittet beskriver folkhälsa, sociala perspektiv på hälsa och ambulanssjukvård. 

 
 

2.1 Folkhälsa  

World Health Organization fastställde redan 1948 att ”Hälsa är ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad 

av sjukdom eller funktionshinder” (www.who.int/en/)
1
. 

 

Gällande svensk hälso- och sjukvård så har staten ansvar för reglering, sam-

ordning och tillsyn. Insatserna ska vara utformade så att de bidrar till att kraven i 

hälso- och sjukvårdslagen uppfylls (Riksrevisionen [RiR], 2012:20). För att för-

bättra folkhälsa och minska skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen, 

antog riksdagen i april 2003 ett övergripande nationellt mål. Målet syftar till att 

skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela be-

folkningen. Särskilt angeläget är att folkhälsan förbättras för de grupper som är 

mest utsatta för ohälsa (Proposition [Prop.], 2002/03: SOU7). 

 

Det övergripande målet delas vidare in i 11 politiska målområden
2
 som i sin tur 

innefattar flera detaljerade mål. För denna studie är de grundläggande mål-

områdena, ”delaktighet och inflytande i samhället” och ”ekonomisk och social 

trygghet” av särskilt intresse (Prop. 2002/03: SOU7, s. 13). 

 

Med delaktighet och inflytande i samhället menas att förekomst av ett starkt 

socialt kapital i samhället är av särskild betydelse för hälsan. Med socialt kapital 

menas starka sociala band mellan människor, gemenskap och solidaritet samt om 

tillit till samhället och andra människor. Det handlar om stödjande sociala miljöer 

i form av nätverk som ger minskad isolering, ensamhet och otrygghet, men också 

vikten av delaktighet i förenings- och kulturverksamhet (Prop. 2002/03: SOU7). 
                                                      

1
 (eng.) “Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmity”. Definitionen trädde i kraft 1948 och har sedan dess inte ändrats. 
2
 1. Delaktighet och inflytande i samhället. 2. Ekonomisk och social trygghet. 3. Trygga och goda 

uppväxtvillkor. 4. Ökad hälsa i arbetslivet. 5. Sunda och säkra miljöer och produkter. 6. En mer 

hälsofrämjande hälso- och sjukvård. 7. Gott skydd mot smittspridning. 8. Trygg och säker 

sexualitet och en god reproduktiv hälsa. 9. Ökad fysisk aktivitet. 10. Goda matvanor och säkra 

livsmedel. 11. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning 

samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande. 

http://www.who.int/en/
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Målområdet ekonomisk och social trygghet lägger särskild vikt på sambandet 

mellan folkhälsa och ekonomisk trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och sam-

hörighet i samhället i stort. En stark samhällsgemenskap präglad av solidaritet 

mellan människor anses vara grunden för en god hälsa på lika villkor. Hög syssel-

sättning, möjligheten att kunna försörja sig genom eget arbete, minskad fattigdom 

och strukturella insatser i form av socialförsäkringssystem, skola, sociala tjänster 

och sjukvård, är några exempel av vikt för ett väl fungerande välfärdssamhälle 

(Prop. 2002/03: SOU7). 

 

Med ovan ska förstås att arbetet med folkhälsa är angeläget både ur ett inter-

nationellt och nationellt perspektiv och att det inte enbart syftar till att förbättra 

fysiska sjukdomstillstånd utan också omfattar arbete med att förbättra psykiskt 

och socialt välbefinnande. Nationellt arbete med folkhälsa utgår som nämnts från 

olika målområdena som vidare delas in i detaljerade mål. Arbetet utgår också från 

olika kategorier med tillhörande bestämningsfaktorer. I nästa stycke ges dessa 

kategorier och bestämningsfaktorer en förklaring. 

 

2.1.1 Hälsans bestämningsfaktorer 

De 11 politiska målområdena delas in i två olika kategorier. Den första kategorin 

omfattar bestämningsfaktorer kopplade till människors livsvillkor, den andra 

omfattar bestämningsfaktorer kopplade till människors levnadsvanor och livsstil 

(Prop. 2007/08:110). 

 

Kategorin som berör människors livsvillkor handlar om förutsättningar i form av 

materiell välfärd, men även basala behov som exempelvis bostad, kläder och mat. 

Det handlar vidare om immateriell välfärd som trygghet, möjligheter till 

utbildning, tillgång till kultur samt delaktighet i samhällsutvecklingen oavsett 

ålder, kön, funktionsnedsättning, etnisk eller annan social tillhörighet. Den 

kategori som berör levnadsvanor och livsstil handlar i huvudsak om hur individen 

i samspel med, och med stöd från, samhället kan främja den egna hälsan (ibid.). 

 

Enheten för Socialmedicin och Hälsoekonomi m.fl. tar upp i rapporten Hälsa och 

livsvillkor bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper i Stockholms län (Karo-

linska Institutet [KI], 2007) att hälsa kan definieras och mätas på flera olika sätt.  
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Ett givet mått som är jämnförbart mellan grupper och länder är exempelvis 

förväntad livslängd. Författarna menar dock att det finns fler bestämningsfaktorer 

som påverkar människors hälsa. Givna förutsättningar som exempelvis ålder, kön 

och genetiskt arv påverkar hälsan. Hälsan påverkas också av samhällets 

utformning samt individens rådande sociala och ekonomiska förutsättningar. 

Därutöver har arbets- och boendeförhållanden stor betydelse för både hälsa och 

ohälsa genom förutsättningar för eller avsaknad av, egen försörjning, delaktighet i 

samhället, möjlighet till självförverkligande i yrkeslivet och ett utökat socialt 

nätverk. Vidare påverkar levandsvanor, sociala nätverk, kontakter och livsvillkor 

(KI, 2007). Då förutsättningarna är olika för olika individer och grupper så kan det 

förutsättas att tillgång till eller avsaknad av dessa förutsättningar i sin tur medför 

ojämlikhet i hälsa. För att förstå vad ojämlikhet i hälsa handlar om så ges en 

förklaring av begreppet i nästa stycke. 

 

2.1.2 Ojämlikhet i hälsa 

Professor Olle Lundberg vid Stockholms universitet (forskning om hälsa) menar 

att ojämlikhet i hälsa handlar om systematiska skillnader i hälsa och överlevnad 

mellan socialt definierade grupper. Det handlar om hur vi reagerar och handskas 

med olika resurser. Det handlar om hälsovanor och om olika sociala bestämnings-

faktorer (www.landstingetsormland.se). Nedan följer ytterligare tre definitioner av 

ojämlikhet i hälsa med gemensamt fokus på sociala faktorer samt förutsättningen 

att ojämlikhet i hälsa kan undvikas och åtgärdas.  

Socialstyrelsen definierar ojämlikhet i hälsa som följer: 

När systematiska skillnader i hälsa bedöms vara åtgärdbara genom 

rimliga åtgärder globalt eller inom samhället är de helt enkelt 

orättvisa. Det är det vi kallar ojämlikhet i hälsa (Socialstyrelsen 

[SOS], 2011 s. 21).  

 

Kommission för ett hållbart Malmö definierar ojämlikhet i hälsa som:  

… orättfärdiga skillnader, som kan undvikas. Det finns inga 

biologiska eller psykologiska orsaker bakom dem. Snarare beror de 

på orättvisa skillnader i de förutsättningar vi har när vi föds, lever, 

arbetar och åldras. Social orättvisa är en fråga om liv och död 

(Kommission för ett hållbart Malmö, 2012). 
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I förordet till rapporten Hälsa och livsvillkor bland socialt och ekonomiskt utsatta 

grupper i Stockholms län skriver författarna att: 

Hälsan är inte jämlik. Vi vet att socialt utsatta grupper har sämre 

hälsa och högre vårdkonsumtion. För den enskilde människan 

innebär detta t.ex. en högre risk för, och tidigare insjuknande i, 

åldersrelaterade sjukdomar (KI, 2007). 

 

Rapporten belyser problemet att socialt utsatta grupper i högre grad än andra i 

befolkningen söker vård, men att de inte alltid får den vård de behöver, eller att de 

inte behandlas på ett likvärdigt och respektfull sätt (KI, 2007). 

 

Enligt Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin och rapporten Varför ska vi 

minska skillnader i hälsa? (Stockholms läns landsting [SLL], 2012) finns det 

samstämmig forskning som visar på stora skillnader i hälsa, kopplat till sociala 

skillnader, uppvisade genom socioekonomiska variabler som utbildning, arbete 

och ekonomi och som har samband med geografiska områden, kön och etnicitet. 

Rapporten refererar bland annat till publikationen Den orättvisa hälsan av Rostila 

och Toivanen och lydelsen att den starkaste förklaringen till hälsoskillnader är 

socioekonomiska faktorer. Sambandet gäller för majoriteteten av för tidig död, 

sjukdomar och levnadsvanor (Rostila & Toivanen, 2012). 

 

I Stockholms läns folkhälsopolicy står det att länet ska verka för en god hälsa i 

hela befolkningen och att ojämlikhet i hälsa ska minska. Detta ska bland annat 

åstadkommas genom att beakta skillnader i hälsa mellan grupper, särskilt 

avseende kön, etnicitet och socioekonomi. Vidare ska förutsättningarna förbättras 

för de grupper i befolkningen och de områden, där medellivslängden är lägre och 

hälsan sämre. Förvaltningar och bolag ska belysa den egna verksamheten och dess 

påverkan på hälsan hos länets befolkning (SLL, 2012).  

 

Trots att folkhälsan kontinuerligt förbättras i Stockholms län så består ojämlikhet i 

hälsa. De sociala skillnaderna i ohälsa är större bland män än bland kvinnor och är 

mest uttalade i åldergruppen 45-64 år. Personer med låga inkomster och låg 

utbildningsnivå har större dödlighet, sämre hälsostatus, sämre självskattad hälsa 

och lägre grad av välbefinnande än andra. Detta gäller framförallt arbetslösa unga  



7 

 

vuxna, arbetare och utrikes födda personer. Därmed är bristande jämlikhet, 

jämställdhet och integration viktiga delar att arbeta med för att minska skillnader i 

hälsa (SLL, 2012). Från redogörelsen ovan visas att jämlikhet i hälsa handlar om 

skillnader som kan undvikas eller åtgärdas. Trots olika initiativ kvarstår skillnader 

och då speciellt mellan olika socialt definierade grupper med grund i socio-

ekonomiska faktorer. Viktiga begrepp att hantera och förstå för att motverka 

skillnader är jämlik och jämställd vård. Vad som menas med dessa begrepp 

redogörs för i nästa stycke. 

 

2.1.3 Jämlik vård 

Enheten för Socialmedicin och Hälsoekonomi m.fl. menar i förordet till rapporten 

Hälsa och livsvillkor bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper i Stockholms 

län att: 

Vård kan aldrig vara lika för alla – den måste tvärtom anpassas till 

varje individs förutsättningar och behov. Men den måste vara 

likvärdig (KI, 2007). 

 

I förordet till rapporten Ojämna villkor för hälsa och vård – 

Jämlikhetsperspektiv på hälso- och Sjukvården skriver Socialstyrelsen att 

sjukvården ska: 

 

… sträva efter att uppnå en god hälsa och vård på lika villkor, och 

prioritera dem som har störst behov (SOS, 2011). 

 

Vidare innebär Jämlik hälso- och sjukvård att vård och behandling ska erbjudas på 

lika villkor och med gott bemötande till alla, oavsett bostadsort, ålder, kön, 

funktionsnedsättning, utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet 

eller sexuell läggning (SOS, 2011). När det gäller utbildning, social ställning och 

etniskt tillhörighet kan exempelvis kunskap vara en bidragande faktor till att 

individer inte vet hur kontakt ska tas med akutsjukvården. Likaså kan språket vara 

en barriär. 

 

2.1.4 Jämnställd vård 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) arbetar för en mer jämnställd vård, 

vilket innebär att vården ska vara lika god för män som för kvinnor. Insatserna på 

området har medfört att enskilda landsting och kommuner arbetar med köns- 
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uppdelad vårdstatistik och nyckeltal i öppna jämförelser, i avsikt att följa upp sina 

egna utvecklingsarbeten. Vissa landsting redovisar också separat statistik utifrån 

patienternas ålder, geografi, etnicitet, utbildning och socioekonomisk status (SOS, 

2011). Jämställd vård tar fasta på att kvinnor och män delvis är lika, delvis olika. 

Därmed behöver kvinnor och män delvis samma typ av vård, delvis könsspecifik 

vård. Vidare innebär jämställd vård att kvinnor och män får den vård de behöver, 

att de har lika tillgång till vård utifrån könsspecifika behov och att vården håller 

lika god kvalitet för båda könen (SKL, 2007). Förutom att vården ska vara jämlik 

mellan individer och jämställd mellan kön så ska den också vara kollektivt 

jämställd utifrån sociala livsvillkor. I nästa stycke beskrivs sociala perspektiv på 

hälsa i form av begreppet socialt kapital, egenskaperna delaktighet och tillit samt 

olika gruppers sociala livsvillkor. 

 

2.2 Sociala perspektiv på hälsa 

Trots goda förutsättningar i ett internationellt perspektiv har Socialstyrelsens 

utvärderingar av hälso- och sjukvården i Sverige länge visat på relativt betydande 

regionala så väl som olika typer av sociala skillnader i både hälsa och vård (SOS, 

2011). 

 

2.2.1 Socialt kapital 

Sociologerna Pierre Bourdieu och James Coleman är tidiga användare av 

begreppet socialt kapital och Robert Putnam gjorde begreppet intressant för 

folkhälsovetenskapen. Enligt Bourdieu handlar socialt kapital om sociala 

kontakter, som i sin tur medför tillgång till ekonomiska och kulturella tillgångar. 

Dess medel ger effekt på socialklasser, där individer med hög grad av sociala 

relationer och medlemskap i sociala nätverk ges en fördel (SLL, 2005). Med detta 

ska förstås att Bourdieu utgår från ett individperspektiv där individens sociala 

relationer ger tillgång till olika resurser (Hogstedt [red], 2003). Coleman menar att 

socialt kapital är en variation av olika begrepp där den gemensamma aspekten är 

social struktur vilket medger en förenkling för individer att agera inom olika 

strukturer. Vidare har Coleman ett relationsperspektiv grupper emellan mer än ett 

individperspektiv. Förutom relationer grupper emellan så utgår också Coleman 

från att begreppet har en vertikal struktur, vilket ska uppfattas som olika gruppers 

relation till samhällsinstitutioner (Hogstedt [red], 2003). Enligt Putnam förklaras  
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socialt kapital såsom ”egenskaper hos en social organisation, såsom nätverk, 

normer och social tillit, som förenklar koordination och samverkan till ömsesidig 

nytta” (SLL, 2005, s. 3).
3
 Putnam menar att egenskaperna social tillit mellan 

människor och deltagande i organisationer kan relateras till ekonomisk framgång  

och hälsa (SLL, 2005). Putnams forskning baseras likt Bourdieu på sociala 

relationer och nätverk men innefattar även normer som ger påverkan på 

ekonomisk prestation. Han menar att det finns cirkulära samband mellan sociala 

normer, medborgerligt engagemang och socialt kapital. Viktiga delar för detta är 

delaktighet och tillit (Hogstedt [red], 2003). 

 

Wamala (Hogstedt [red], 2003) menar likt Coleman att begreppet socialt kapital 

inte bör vara ett individbaserat perspektiv utan mer en karaktärstecknande 

samhällsstruktur med flera nivåer. Socialt kapital bör därmed ses som en kollektiv 

nyttighet. Wamala refererar till Woolcook (2000), Narayan (1999) och Gitell och 

Vidal (1998) som har tagit fram tre dimensioner av socialt kapital: 

Sammanbindande, överbryggande och nivålänkande institutionellt socialt kapital. 

Med sammanbindande menas social sammanhållning inom gruppen. Över-

bryggande kopplar ihop olika sociala grupper och nivålänkande utgör en länkande 

funktion mellan olika grupper i ett vertikalt maktperspektiv. Wamala menar att 

ojämlikhet i hälsa med fördel kan undersökas genom nivålänkande institutionellt 

socialt kapital för att skapa en bättre förståelse av ojämlikheter i hälsa och för att 

skapa underlag för åtgärder att minska ojämlikhet (Hogstedt [red], 2003). 

 

Wamala har också tagit fram olika indikatorer på socialt kapital i form av: Sociala 

resurser, social trygghet, social delaktighet, medborgerligt engagemang, delaktig-

het och inflytande. Relationen dem emellan uppvisas i figur 1 nedan, där omfatt-

ningen av sociala resurser bildar förutsättningar för delaktighet (socialt och med-

borgerligt) vilket i sin tur bidrar till inflytande. Vidare visar figuren att delaktighet 

och inflytande kan bidra till social trygghet och dess motsats, att social trygghet 

kan ge förutsättningar för delaktighet och inflytande (Hogstedt (red.), 2003). 

 

 

 

                                                      
3
 Källa: Putnam R. bowling alone: Americas declining social capital. Journal of Democracy 

(1995;6:65-78) 
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Figur 2:1. Sammanfattning av indikatorer på socialt kapital (ref: Hogstedt (red.), 2003) 

 

Förutom perspektivet delaktighet så finns perspektivet tillit som en del av socialt 

kapital. James Coleman menar att socialt kapital framförallt består av två olika 

delar. Aktörernas tillgång till sociala nätverk och graden av tillit mellan aktörerna. 

SOM-institutet
4
 har mätt graden av mellanmänsklig tillit i det svenska samhället 

och kommit fram till att Sverige har en hög grad av mellanmänsklig tillit 

(Rothstein, 2003). Rothstein menar vidare att staten och dess organisationer 

fungerar som modell för tillit och att de därigenom kan stärka eller urholka nivån 

av socialt kapital. Individuella uppfattningar om hur statliga organisationer 

fungerar påverkar tilliten enligt följande: Att om statliga myndigheters företrädare 

inte är att lita på, kan man då lita på människor i allmänhet. Vikten ligger på de 

”genomförande” organisationerna d.v.s. de som utför tjänsterna (Rothstein, 2003). 

 

Rothstein ställer sig frågan om människor som invandrat till Sverige ifrån länder 

där den sociala tilliten är låg, tar med sig sin låga tillit till andra människor och 

bevarar den i Sverige? Eller påverkas de av att bo i Sverige till att bli höglitare? 

D.v.s. får de i och med flytten en lika hög grad av tillit som de personer som har 

svenskt ursprung. SOM-undersökningar visar att svenska medborgare har klart 

högre förtroende för andra människor än invandande personer. Arbete är en viktig  

                                                      
4
 SOM-institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet som arbetar för 

att belysa opinioner och för att förstå svensk samhällsutveckling (www.som.gu.se). 
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del för att man ska bli delaktig i det svenska samhället. Avsaknad av arbete 

medför stor risk att utrikes födda inte känner tillhörighet i det svenska samhället. 

Brist på arbete och dess utanförskap blir då det som skapar negativ tillit till 

institutioner i samhället (SOM-rapport nr 34, 2003). 

 

2.2.2 Sociala livsvillkor 

I rapporten Socialt kapital i Stockholms läns kommuner och Stockholms stads 

stadsdelar (SLL, 2005) studeras om socialt kapital varierar mellan Stockholms 

läns kommuner och Stockholms stads stadsdelar och om de samvarierar med 

socioekonomiska faktorer för människors livsvillkor, faktorer för ohälsa och olika 

former för ohälsa. Rapporten tar även upp flertalet andra studier där samvariation 

mellan socialt kapital och ohälsa kan uppvisas, men visar också på att det finns 

studier där samvariation inte kan uppvisas eller att det ur studiernas resultat 

skapas en mer komplex bild av sambandet (SLL, 2005). 

 

Författarna har i sin studie valt att använda de två aspekterna tillit och deltagande. 

Tillit handlar om hur kommuner och stadsdelar inom Stockholms län placeras i 

förhållande till varandra vad gäller invånarnas tillit till varandra och till politiska 

institutioner. Deltagande handlar om hur områdena placeras i relation till varandra 

vad gäller andelen individer som deltar i föreningsaktiviteter eller som röstat i 

något av kommun- landsting- eller riksdagsval. De olika aspekterna slås sedan 

ihop till det gemensamma måttet socialt kapital (SLL, 2005). 

 

Vidare beskrivs socialt kapital och socioekonomiska faktorer enligt fyra olika 

mått – inkomstnivå, andel kontantmarginal, andel med arbetaryrken samt andel 

som begärt socialhjälp. Områden med hög inkomstnivå, hög andel med erfordrad 

kontantmarginal, låg andel med arbetaryrken och låg andel som begärt socialhjälp, 

och som hade högt social kapital visade sig också ha hög socioekonomisk nivå 

(SLL, 2005). 

 

I rapporten tar författarna även upp riskfaktorer för ohälsa och dess relation till 

socialt kapital. Starka samband finns mellan socialt kapital och andelen som är 
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fysiskt inaktiva, brist på kontroll i arbetslivet, andel som röker och fetma. Ju högre 

socialt kapital ett område har desto lägre är andelen av befolkningen som är 

utsatta (ibid.).  

 

Socialt och ekonomiskt utsatta grupper har en sämre hälsa och högre vårdkon-

sumtion (KI, 2007). Ohälsa uppvisas i sjukdomstillstånd som bl.a. diabetes, hjärt-

infarkt och cancersjukdomar (SLL, 2012). Sambandet mellan levnadsvanor och de 

som insjuknar i bl.a. hjärtinfarkt är stort, även skillnader mellan kommuner är 

stora (SOS, 2014).  Data visar också att utlandsfödda löper 20 procent högre risk 

att drabbas av hjärtinfarkt (KI, 2007). Andelen män och kvinnor med kort 

utbildning som rapporterar sämre än god självskattad hälsa är störst i exempelvis 

storstadssatsningens
5
 områden (bl.a. Haninge, Stockholm och Botkyrka). Lägst är 

den i områdena Ekerö, Täby, Danderyd m.fl. I jämförelse mellan kort och lång 

utbildningsbakgrund så uppger både män och kvinnor med kort utbildningsbak-

grund sämre än god hälsa än de med lång utbildningsbakgrund. Förekomst av 

”Långvarig begränsande sjukdom” som begränsar arbetsförmågan eller andra 

dagliga sysselsättningar är högre hos kvinnor än hos män, och för kvinnor högst i 

storstadssatsningens områden och lägst i bl.a. Östermalm, Täby och Danderyd. 

Samma områdesfördelning gäller i stort även för män (SLL, 2014). 

 

Ovan visar att både hälsa och vård är ojämnt fördelat mellan olika grupper i 

samhället. Då vården i vissa fall börjar med ambulanssjukvårdens insats så finns 

anledning att förklara vad som menas med ambulanssjukvård, hur och på vilket 

sätt den utförs. 

 

2.3 Vägburen ambulanssjukvård inom Stockholms läns landsting 

Med ambulanssjukvård menas den hälso- och sjukvård som utförs av hälso- och 

sjukvårdspersonal i, eller i anslutning till, en ambulans. Med ambulans menas ett 

transportmedel avsett och utrustat för ambulanssjukvård och transport av sjuka 

och skadade (SOSFS 2009:10). På uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden 

(HSN) utför Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB), Samariten  

                                                      
5
 Storstadssatsningen är ett åtgärdsprogram som inleddes 1999. Beslutat av riksdagen. Målet var 

att minskaden sociala och etniska segregationen, förbättra möjligheterna, tillväxten och livsstilen 

för de boende i storstadsregionernas socialt utsatta områden. De stockholmskommuner som ingick 

var: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Stockholm, Södertälje (SKL, 2010) 
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Ambulans AB och Falck Ambulans AB, ambulanssjukvård i Stockholms län. 

Utförandet är reglerat i avtal mellan vårdgivarna och hälso- och sjukvårdens 

förvaltning (HSF). I avtalen upptas att bolagen ska beskriva det arbete som 

genomförs för att bedriva en jämlik ambulanssjukvård och att nyckeltal, där så är 

möjligt, ska redovisas avseende ålder och kön (SLL, 2011). HSNs inriktningsmål 

för den prehospitala vården är att den ska präglas av hög tillgänglighet, säkerhet 

och gott omhändertagande av akut sjuka eller skadade (SLL, 2012). 

 

Totalt finns i Stockholms län 70 ambulanser. Utöver dessa finns en akutläkarbil, 

en utomlänsambulans, en intensivvårdsambulans och en ambulanshelikopter. 

Ambulanserna är indelade i sju affärsområden. Inom varje område finns ett antal 

ambulansenheter där dess placering och drifttider är specificerade.
 
Ambulanserna 

bemannas med en specialistutbildad sjuksköterska och en ambulanssjukvårdare. 

HSF har även slutit avtal med SOS Alarm för prioritering- och dirigering av 

prehospitala enheter inom länet (SLL, 2013).  

 

Utgående larm från prioritering- och dirigeringscentralen gällande vårdärenden 

sorteras in och ges följande prioriteringsgrader (SOSFS 2009:10): 

 

 Prioritet 1 – Akuta livshotande symtom eller olycksfall 

 Prioritet 2 – Akuta men inte livshotande symtom 

 Prioritet 3 – Övriga uppdrag med vård- eller övervakningsbehov där rimlig 

väntetid inte bedöms påverka en patients tillstånd  

 

Det finns också en Prioritet 4 som avser transporter i form av beställningsuppdrag 

mellan sjukhus. 

 

SOS Alarm ansvarar på uppdrag av staten för, och besvarar samtal på, nödnumret 

112 (RiR, 2012:20).  När ett nödsamtal inkommer görs en medicinsk intervju med 

den som ringer in av en SOS operatör för att ta reda på vad som har hänt, vilken 

hjälp som behövs och var behovet finns. Intervjun är av central betydelse för att 

kunna förmedla rätt hjälp. Den medicinska intervjun bygger på beprövad kunskap, 

forskning och medicinsk sakkunskap. Ett erfarenhetsbaserat beslutsstöd 
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(Medicinskt index) används för att säkerställa att SOS operatören inte missar 

något väsentligt (www.sosalarm.se).   

 

När ambulansbehovet är fastställt larmas uppdraget ut till en ledig ambulans av en 

ambulansdirigent. Vid prioritet 1-2 larmas närmast tillgängliga ambulans. För 

dirigering av prioritet 3 tas den totala beredskapen för allvarligare händelser i 

beaktning innan utlarmning (www.sosalarm.se). Det som avgör vilken ambulans 

som ska användas och vart patienten ska föras är medicinska faktorer, patientens 

eget val och hur sjukvården är organiserad. Ambulansen larmas ut enligt gränslös 

dirigering, med detta menas att varje ambulans ska kunna ta uppdrag var som 

helst inom Stockholms län oavsett placering (SLL, 2012). 

 

 

 

 

Figur 2:2. Händelseförlopp i larmkedjan för ambulanssjukvård (ref: Riksrevisionens bearbetning av 

SKL) 
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3. PROBLEMFORMULERING 

 

Det övergripande målet för folkhälsan är att skapa samhälleliga förutsättningar för 

en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det övergripande målet anses 

dock inte uppfyllt.
 
Det finns fortfarande stora skillnader i hälsa mellan olika 

grupper i befolkningen när det gäller dödlighet, sjuklighet och självskattad hälsa 

(Folkhälsomyndigheten, 2010). 

 

Genom begreppet socialt kapital och aspekterna tillit och deltagande visas ett 

tydligt samband mellan socialt kapital och riskfaktorer för ohälsa samt socialt 

kapital och socioekonomisk nivå, där områden med högt socialt kapital uppvisar 

låg grad av ohälsa och hög grad av socioekonomisk nivå, och områden med lågt 

socialt kapital uppvisar hög grad av ohälsa och låg grad av socioekonomisk nivå 

(SLL, 2005).
 

 

Oavsett högt eller lågt socialt kapital så förväntar sig befolkningen få en rättvis, 

jämlik och jämställd vård vid de sjukdomstillstånd och olycksfall som hanteras av 

ambulanssjukvården. Det saknas dock studier som tar upp förhållandet ambulans-

sjukvård och social och ekonomisk hälsa. Vi vet därför inte om ambulanssjuk-

vården påverkar folkhälsa ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv. Denna studie 

har därför för avsikt att utreda om det finns skillnader i tilldelning av ambulans-

uppdrag med utgångspunkt i olika gruppers sociala och ekonomiska tillhörighet, 

samt bidra med ny kunskap om olika gruppers förutsättningar för en likvärdig 

vård ur ett ambulanssjukvårdsperspektiv. Då samband finns mellan socialt kapital 

och sämre hälsostatus så finns det anledning att förutsätta att ett område med lågt 

socialt kapital uppvisar en överrepresentation i tilldelning av ambulansuppdrag. 

 

4.  FRÅGESTÄLLNING 

 

1. Finns det skillnad i tilldelning av ambulansuppdrag med utgångspunkt i olika 

gruppers sociala och ekonomiska tillhörighet? 

2. Finns det skillnad i ambulansuppdragens prioritet i det akuta omhänder-

tagandet? 

3. Finns det skillnad gällande könsfördelning och ålder? 
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5. SYFTE   

 

Syftet med studien är att undersöka om det finns skillnader i tilldelning av 

ambulansuppdrag med utgångspunkt i olika gruppers sociala och ekonomiska 

tillhörighet samt bidra med kunskap om olika gruppers förutsättningar för en 

likvärdig vård ur ett ambulanssjukvårdsperspektiv. 

 

6. METOD 

 

I detta avsnitt förklaras vilken metod som använts. Vidare redogörs för det 

empiriska materialets kontext, urvalskriterier, mätetal, datainsamling, dataanalys 

och etiska överväganden.  

 

 

6.1   Studiedesign 

För att kunna besvara den övergripande forskningsfrågan har en kvantitativ 

deskriptiv design använts.  

 

6.2   Kontext 

År 2012 hade Stockholms län 2 127 006 invånare (Statistiska centralbyrån [SCB], 

2014). Ett område i Stockholms län med låg grad av ohälsa och hög grad av socio-

ekonomisk nivå är Danderyd (SLL, 2005). Medelinkomst för män och kvinnor 

sammanslaget var 327 886 kronor. Andelen personer med utländsk bakgrund var 

17,2 procent (SCB, 2014). I motsatt till Danderyd finner vi Botkyrka med en hög 

grad av ohälsa och låg grad av socioekonomisk nivå (SLL, 2005). Medelinkomst 

för män och kvinnor var sammanslaget 222 669 kronor. Andelen personer med 

utländsk bakgrund var 55,1 procent (SCB, 2014). Andelen personer med 

eftergymnasial utbildning i Danderyd bland individer 25-64 var 71,2 procent. Att 

jämföra med Botkyrka där personer med eftergymnasial utbildning hade en andel 

på 31 procent (SLL, 2014). 

 

 

 

 



17 

 

6.3   Urval 

Urvalet har innefattat samtliga dokumenterade ambulansuppdrag (prioritet 1-3) 

som ambulanssjukvården inom Stockholms läns landsting utförde under perioden 

2012-01-01 tom 2012-12-31. Från rapporten Socialt kapital i Stockholms läns 

kommuner och Stockholms stads stadsdelar (SLL, 2005) valdes en kommun med 

högt socialt kapital och en kommun med lågt socialt kapital. Hänsyn har också 

tagits till ambulanssjukvårdens hämtområden (Bilaga 2, Ambulansområden inom 

Stockholms län). Kommunerna och hämtområdena synkroniserades. De 

kommuner som kom att omfattas var ovan beskrivna Danderyd och Botkyrka. 

Områdena Skärholmen och Kista hade lägre socialt kapital än Botkyrka, men 

valdes bort, dels på grund av att de är stadsdelar inom Stockholms kommun, dels 

på grund av att hämtadresserna inom Stockholms kommun är uppdelade på flera 

stadsdelar.   

 

6.4   Mätetal 

De mätetal som användes i denna studie var: 

 Andelen ambulansuppdrag från hämtområde Danderyd (A971DAN) 

 Andelen ambulansuppdrag från hämtområde Botkyrka (A987) 

 Andelen akut omhändertagna enligt prioritet 1, 2 och 3 från respektive 

område 

 Andelen män och kvinnor från respektive område 

 Ålderfördelning i respektive område 

 

6.5   Datainsamling 

Lundahl och Skärvad (1999) menar att det är nödvändigt att samla in data på det 

sätt som initialt bestämts i studiens planeringsfas. Detta för att förutsättningarna 

för mätning inte ska förstöras. Metod för insamling av data bestämdes därför 

tidigt med utgångspunkt i syfte och utifrån dess möjlighet att ge svar på studiens 

frågeställningar. Data har retrospektivt samlats in från ambulanssjukvårdens 

journaldatasystem (CAK-Net). Demografisk statistik hämtades från Statistiska 

centralbyrån. Efter detta genomfördes en kvantitativ bearbetning av materialet 

med hjälp av Excel och SPSS.  
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6.6   Dataanalys 

Dataanalysen delades in i två moment, ett beskrivande och ett analyserande 

(Lundahl & Skärvad, 1999). Beskrivningarna har omfattat frekvenstabeller och 

beräkningar av genomsnittsvärden (medelvärde, medianvärde och standard-

avvikelse). Analysmomentet har haft för avsikt ta reda på om och på vilket sätt 

empirisk data svarar på studiens syfte och frågeställning. Vidare analyserades 

skillnader, inte orsakerna till skillnaderna samt om resultatet var tillfälligt eller om 

det fanns ett statistiskt signifikativt samband.  

 

6.7   Etiska överväganden 

Studiens etiska överväganden har framställts med stöd av publikationen 

Vetenskaplig teori och metod (Henricsson et al., 2012) och med hänsyn till Lagen 

om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) samt Person-

uppgiftslagen (SFS 1998:204). Studiens avsikt var att ta fram ny kunskap i ett 

ämne som ansågs betydelsefullt för sociala grupperingar i form av möjligheter till 

bättre hälsa och livsvillkor. Speciellt gäller detta för de sociala grupperingar där 

individer har sämre förutsättningar än befolkningen i stort.  

 

Urvalet gjordes på gruppnivå och inte på individnivå. Individerna inom respektive 

grupp informerades inte om, och hade ingen möjlighet att invända mot, eller 

begära samtycke till studien. Det var viktigt för studien att inkludera grupper med 

olika sociala och ekonomiska tillhörigheter för att kunna undersöka dess förut-

sättningar för en mer jämlik hälso- och sjukvård. Ämnet är i grunden påverkans-

bart då det bygger på sociala processer, grupper emellan. Påverkan på en grupp 

kunde gett en negativ påverkan på en annan grupp. Ett sådant samband kunde 

dock inte ses i denna studie och risken att det skulle uppstå en påverkan bedömdes 

vara minimal. 

 

Arbetet har utförts inom ramen för ett kvalitetssäkringsarbete. Därmed har ingen 

etisk prövning utförts. Data som har bearbetats har efter godkännande av vård-

givare hanterats i avidentifierad form och därmed har anonymitet säkerställts. 

Även personuppgiftslagen, respekten för människan, dess lika värde och deras 

integritet anses genom avidentifiering vara beaktad. Konfidentialitet har säker- 

 



19 

 

ställts genom att data har sparats utan möjlighet till identifikation, spårbarhet till 

enskild individ eller spridning till obehöriga.  

 

Resultatet redovisas i statistiska värden i aggregerad form vilket förstärker 

studiens konfidentialitet. De data som använts har på intet sätt förfalskats, 

manipulerats eller förvrängts, undanhållits eller utelämnats. En reproducering av 

studien kommer att ge likvärdiga resultat, vilket talar för studiens tillförlitlighet. 

En extern forskare har varit delaktig i framtagandet och analys av data för att 

ytterligare förstärka studiens tillförlitlighet och trovärdighet. 
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7. RESULTAT 

 

I detta avsnitt presenteras resultatet av studiens mätetal, systematiskt utifrån 

studiens frågeställningar, dvs. förekomsten av andelen ambulansuppdrag, andelen 

akut omhändertagna enligt olika prioriteringsgrader, andelen män och kvinnor 

samt ålderfördelning i ambulanssjukvårdens hämtområden Danderyd och 

Botkyrka. Resultatet framställs i text med stöd av utvalda tabeller och börjar med 

föreliggande data från Statistiska Centralbyrån. 

 

 

Tabellreferenser för kapitel 7.  

Tabellerna 7:2–7:13 (ref: IBM SPSS Statistics 22, Källa: SPSS) 

 

7.1   Föreliggande data SCB 

I tabell 7:1 redovisas, utifrån data från Statistiska Centralbyrån, antal invånare, 

fördelning av andel män och kvinnor samt åldersfördelning i kommunerna 

Danderyd och Botkyrka per 2012-12-31. Statistiken används som indikator till 

studiens empiriska resultat för att få svar på dess frågeställningar: Finns det 

skillnad i tilldelning av ambulansuppdrag? Finns det skillnad i ambulans-

uppdragens prioritet? Finns det skillnad gällande könsfördelning? Finns det 

skillnad gällande åldersfördelning?  

Tabell 7:1. SCB data, egen bearbetning av registerdata (ref: www.statistikdatabasen.scb.se Källa: 

Statistiska Centralbyrån) 

Befolkning  Stockholms län  Danderyd Botkyrka 

Invånare (n) 2 127 006 31 960 86 274 

Män (%) 

Kvinnor (%) 

Livslängd män (år) 

Livslängd kvinnor (år) 

Medelålder (år) 

65 år och äldre (%) 

 48,3 

51,7 

83 

86 

40,3 

19,8 

50,7 

49,3 

79 

83 

37,1 

13,2 
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I tabellen kan utläsas att flest antal invånare återfanns i Botkyrka kommun. 

Gällande könsfördelning så var denna relativt jämn mellan kommunerna. 

Danderyd hade något fler kvinnor än män. Botkyrka hade något fler män än 

kvinnor. Livslängden var högre i Danderyd än i Botkyrka. Längst levde kvinnor i 

Danderyd kommun. Även medelåldern var högre i Danderyd och kommunen hade 

fler individer än Botkyrka som var 65 år och äldre. 

 

7.2 Finns det skillnad i tilldelning av ambulansuppdrag? 

För att ta reda på studiens huvudfrågeställning, dvs. om det finns skillnader i 

tilldelning av ambulansuppdrag mellan de studerade områdena Botkyrka och 

Danderyd så har en sökning av antal ambulansuppdrag utförts i 

ambulanssjukvårdens journaldatasystem.  Figur 7:1 visar på vilket sätt urval 

genomförts.  

 

      

Figur 7:1. Dokumenterade uppdrag inom ambulanssjukvården under 2012 (ref: egen bearbetning) 

 

Överst i figuren visas totalt antal dokumenterade ambulansuppdrag för 2012 

(n=192 719). Efter detta visas olika bortfall för att till sist visa fördelningen 

mellan områdena Danderyd och Botkyrka. Studien har utgått från de uppdrag där  
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en patient har tagits om hand, så kallade dokumenterade patientjournaler 

(n179 587). För hämtområde Danderyd och Botkyrka uppgick dokumenterade 

patientjournaler till n8181, vilket ska förstås som det antal ambulansuppdrag som 

analyserats.  

 

I tabell 7:2 visas fördelningen av antal ambulansuppdrag mellan de båda 

hämtområdena Botkyrka och Danderyd. Resultatet visar att det inte föreligger 

någon skillnad i tilldelning av ambulansuppdrag. 

 

Tabell 7:2. Områdesfördelning av ambulansuppdrag per hämtområde 

Område Antal ambulansuppdrag (n) Andel ambulansuppdrag (%) 

Botkyrka 5987 73,2 

Danderyd 2194 26,8 

Totalt 8181 100 

 

Av de 8181 dokumenterade patientjournalerna utfördes 73,2 procent i Botkyrka (n 

5987) och 26,8 procent i Danderyd (n 2194). Antalet invånare (SCB, 2012) i 

Danderyd uppgick till 31 960 och för Botkyrka var invånarantalet 86 274. (se 

tabell 7:1).  Detta innebär att andelen ambulansuppdrag utifrån invånarantal 

uppgick till 6,9 procent för både Danderyd och Botkyrka (Danderyd 

2194/31960=0,0686 procent, Botkyrka 5987/86274=0,0693 procent). Resultatet 

visar därmed på att det inte föreligger någon skillnad tilldelning av ambulans-

uppdrag mellan de olika hämtområdena, detta till trots att vetenskapen pekar på 

skillnader i hälsa inom områdena. 

 

7.3   Finns det skillnad i ambulansuppdragens prioritet? 

För att besvara frågan om det finns skillnader i ambulansuppdragens prioritet så 

analyserades först samtliga uppdrags prioriteringsnivå. Data hämtades ur 

ambulanssjukvårdens journaldatasystem. Nedan förklaras fördelningen mellan de 

olika prioriteringsgraderna 1-4 (tabell 7:3). Vidare visas fördelningen mellan 

respektive hämtområde (tabell 7:4) och fördelningen mellan prioritet och kön per 

hämtområde Botkyrka (tabell 7:5) och Danderyd (tabell 7:6). 
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I tabell 7:3 nedan förklaras fördelningen mellan de olika prioriteringsgraderna 1-4.  

 

Tabell 7:3. Prioriteringsgrad ut till patient, prioritet 1-4  

Prioriteringsgrad Antal ambulansuppdrag (n) Andel ambulansuppdrag (%) 

1 3878 47,4 

2 

3 

4 

Saknas 

3440 

853 

9 

1 

42,1 

10,4 

,1 

,0 

Totalt 8181 100 

 

Den mest förekommande prioriteringsgraden var prioritet 1. Prioritet 1 avser 

andelen akuta livshotande symtom eller olycksfall och uppgick till 47,4 procent (n 

3878). Efter prioritet 1 kom prioritet 2. Prioritet 2 avser andelen akuta men inte 

livshotande symtom och uppgick till 42,0 procent (n 3440). Minst antal uppdrag 

gavs prioritet 3. Prioritet 3 avser övriga uppdrag med vård- eller övervaknings-

behov där rimlig väntetid inte bedöms påverka en patients tillstånd. Prioritet 3 

uppgick till 10,4 procent (n 853). Prioritet 4 var så få i antal att de inte hade någon 

betydelse för resultatet.  

 

I tabell 7:4 nedan visas fördelningen av prioritet 1-4 i inom och mellan respektive 

område.  

 

Tabell 7:4. Prioriteringsfördelning per hämtområde, prioritet UT till patient 

Prioriteringsgrad Botkyrka (n) i %  Danderyd (n) i % 

1 2873  47,9   1005  45,8 

2 

3 

4 

Saknas 

2537  

571  

5 

1 

42,4  

9,5  

 

 

903  

282  

4 

- 

41,1 

12,8 

Totalt 5987   2194  
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I tabellen kan utläsas att Danderyd hade 45,8 procent (n 1005) av prioriteringsgrad 

1. 41,1 procent (n 903) av prioriteringsgrad 2 och 12,8 procent (n 282) av 

prioriteringsgrad 3. Det var alltså flest uppdrag av prioritet 1 och 2 inom hämt-

område Danderyd. Det var dock betydligt färre uppdrag av prioritet 3. Resultatet 

för Botkyrka liknande Danderyd. Även inom Botkyrka var det flest uppdrag av 

prioritet 1 och 2. Prioriteringsgrad 1 uppgick till 47,9 procent (n 2873). 

Prioriteringsgrad 2 uppgick till 42,4 procent (n 2537) och prioriteringsgrad 3 

uppgick till 9,5 procent (n 571). Skillnader i prioriteringsfördelning mellan 

Danderyd och Botkyrka, visade på ett relativt likvärdigt resultat (procentuellt 

utifrån antal ambulansuppdrag).  Det var till andelen några fler av prioritet 1 och 2 

i Botkyrka. Gällande prioritet 3 så var dessa flest i Danderyd. 

 

I tabell 7:5 nedan visas fördelningen mellan prioritet och kön inom hämtområde 

Botkyrka.  

 

Tabell 7:5. Fördelning mellan prioritet och kön per hämtområde Botkyrka 

Prioriteringsgrad Kvinna Man Okänt 

1 1346 1490 37 

2 

3 

4 

1350 

299 

1 

1185 

272 

4 

2 

- 

- 

Totalt 2996 2951 39 

 

Resultatet uppvisar marginell skillnad mellan prioriteringsgrad och kön. Avseende 

prioritet 1 förekom något fler män, avseende prioritet 2 var det något fler kvinnor. 

För prioritet 3 var det i stort sett lika mellan prioritet och kön. 
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I tabell 7:6 visas fördelningen mellan prioritet och kön inom hämtområde 

Danderyd.  

 

Tabell 7:6. Fördelning mellan prioritet och kön per hämtområde Danderyd 

Prioriteringsgrad Kvinna Man Okänt 

1 490 469 45 

2 

3 

4 

560 

179 

3 

341 

103 

1 

2 

- 

- 

Totalt 1232 914 47 

 

Även här var skillnaderna små. Det fanns i Danderyd, till skillnad från Botkyrka, 

flest kvinnor inom samtliga prioriteter (1-3). Störst var skillnaden mellan prioritet 

och kön i prioritet 2. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet, gällande skillnader i ambulansuppdragens 

prioritet, sammantaget för de båda områdena Botkyrka och Danderyd, att de flest 

förekommande uppdragen var prioritet 1 eller 2. Prioritet 3 var betydligt färre. 

Prioritet 4 var i stort sett obefintliga. Prioriteringsgraden inom respektive 

områdena visade likvärdigt resultat dvs. flest av prioritet 1 och 2 och betydligt 

färre uppdrag av prioritet 3. Prioriteringsgraden mellan områdena visade att 

Botkyrka hade något fler av prioritet 1 (livshotande symtom och/eller olycksfall) 

och prioritet 2 (akuta men inte livshotande symtom). Danderyd hade fler av 

prioritet 3 (ambulansuppdrag där rimlig väntetid inte bedöms påverka patientens 

tillstånd). Gällande fördelningen mellan prioriteringsgrad och kön så var 

fördelningen även här relativt lika. Botkyrka hade fler män med prioritet 1 medan 

i Danderyd förekom fler kvinnor i samtliga prioriteringsgrader. Resultatet visar 

därmed på skillnader mellan de olika prioriteterna men marginell skillnad mellan 

hämtområdena och mellan prioriteringsgrad och kön.  

 

7.4   Finns det skillnad gällande könsfördelning? 

För att besvara frågan om det finns skillnader gällande könsfördelning så 

identifierades patientens kön i respektive ambulansuppdrag. Data hämtades ur 

ambulanssjukvårdens journaldatasystem.  
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I tabell 7:7 nedan visas könsfördelning för de båda hämtområdena Danderyd och 

Botkyrka.  

 

Tabell 7:7. Könsfördelning hämtområde Danderyd och Botkyrka 

Kön Antal  Andel i % 

Kvinna 4228 51,7 

Man 

Okänt 

3866 

86 

47,3 

1,0 

Totalt 8180 100 

 

Kvinnor förekom i 51,7 procent (n 4228) och män i 47,3 procent (n 3866) av 

uppdragen. Okänt kön uppgick till 1,1 procent (n 86). Det är alltså totalt sett fler 

kvinnliga än manliga patienter i de båda studerade hämtområdena. 

 

I tabell 7:8 nedan visas könsfördelning av patienter inom och mellan de båda 

hämtområdena Danderyd och Botkyrka.  

 

Tabell 7:8. Könsfördelning mellan hämtområde Danderyd och Botkyrka  

Kön  Botkyrka (n)  i %  Danderyd (n) i % 

Kvinna  2996 50  1232 56 

Man 

Okänt 

 

 

 

2952 

39 

49,3  914 

47 

41,6 

Totalt  5986   2194  
 

 

Könsfördelning för respektive område visar att det inom Danderyd fanns 56 

procent (n 1232) kvinnor och 41,6 procent (n 914) män. Inom Botkyrka fanns det 

50 procent (n 2996) kvinnor och 49,3 procent (n 2952) män. Inom Danderyds 

hämtområde var det därmed betydligt fler kvinnor än män. I Botkyrka var det mer 

jämlikt. Att kvinnor sammantaget var fler procentuellt sett i de båda områdena, 

förstås av en överrepresentation av kvinnor inom hämtområde Danderyd. 
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7.5   Finns det skillnad gällande åldersfördelning? 

För att besvara frågeställningen om de finns skillnader gällande åldersfördelning 

så har medelålder och ålderfördelning per kön analyserats. Data hämtades ur 

ambulanssjukvårdens journaldatasystem. Skillnaderna mellan de olika 

kommunerna visades främst genom medelålder.  

 

I tabell 7:9 förklaras medelålder inom de båda hämtområdena Danderyd och 

Botkyrka.  

 

Tabell 7:9. Medelålder inom hämtområde Danderyd och Botkyrka  

Åldersfördelning År 

Medelålder 59,39 

Median ålder 

Standardavvikelse 

65 

26,41 

 

Sammanslagen medelålder för hämtområdena Danderyd och Botkyrka var 59,4 år. 

Standardavvikelsen visar ± 26,4 år. 

 

I tabell 7:10 förklaras medelålder för hämtområde Danderyd.  

 

Tabell 7:10. Medelålder för hämtområde Danderyd  

Åldersfördelning År 

Medelålder 63,74 

Median ålder 

Standardavvikelse 

73 

27,18 

 

Medelålder för hämtområde Danderyd var 63,7 ± 27,2 år och är därmed högre i 

jämförelse med Botkyrka. 
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I tabell 7:11 förklaras medelålder för hämtområde Botkyrka.  

 

Tabell 7:11. Medelålder för hämtområde Botkyrka  

Åldersfördelning År 

Medelålder 57,80 

Median ålder 

Standardavvikelse 

64 

25,94 

 

Medelålder för hämtområde Botkyrka var 57,8 ± 25,9 år och är därmed lägre i 

jämförelse med Danderyd.  

 

Danderyds patienter hade därmed en högre medelålder än Botkyrkas patienter 

med en skillnad på 5,9 år mellan områdena.   

 

I tabell 7:12 visas åldersfördelning per kön i hämtområde Danderyd.  

 

Tabell 7:12. Åldersfördelning per kön i hämtområde Danderyd 

Åldersfördelning Kvinna Man Okänt 

0-21 års ålder 142 80 11 

22-64 års ålder 

65 år och äldre 

Okänd ålder 

332 

719 

40 

288 

519 

27 

13 

23 

- 

 

Gällande åldersfördelning per kön i hämtområde Danderyd så fanns det flest 

kvinnor inom samtliga åldersintervaller. De flesta av kvinnorna hade uppnått en 

ålder av 65 år och äldre. Skillnaderna mellan könen var små. 
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I tabell 7:13 nedan visas åldersfördelning per kön i hämtområde Botkyrka. 

 

Tabell 7:13. Åldersfördelning per kön i hämtområde Botkyrka  

Åldersfördelning Kvinna Man Okänt 

0-21 års ålder 386 309 4 

22-64 års ålder 

65 år och äldre 

Okänd ålder 

1153 

1385 

72 

1138 

1440 

65 

18 

17 

- 

 

Gällande åldersfördelning per kön i hämtområde Botkyrka så fanns det flest 

kvinnor i åldersintervallen 0-21 år och 22-64 år. För åldersintervallet 65 år och 

äldre var det, i motsats till Danderyd, män som var överrepresenterade. Dock är 

skillnaderna väldig små mellan könen och saknar betydelse i en jämförelse. 
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8. DISKUSSION 

 

8.1   Metoddiskussion  

I föreliggande studie har en kvantitativ deskriptiv design använts. Initialt 

värderades om vald mätmetod kunde presentera efterfrågad data i form av andelen 

ambulansuppdrag, prioriteringsgrad 1-3, kön och ålder, i valda områden. Vidare 

diskuterades om analysinstrumenten Excel och SPSS var lämpliga för studien. 

Efter ett test med en mindre mängd data och utifrån en diskussion med system-

administratör för ambulanssjukvårdens journaldatasystem ansågs mätmetoden och 

analysinstrumenten ändamålsenliga.  

 

Data har sökts och hämtats ur ambulanssjukvårdens journaldatasystem (CAK-

Net). Det var relativt okomplicerat att ta fram data och värdera dess tillförlitlighet. 

Data som samlats in finns efter framtagandet kvar i journalsystemet, vilket ger en 

att möjlighet för intresserade att följa upp och forska på samma data, vilket också 

ger aktuellt resultat en hög tillförlitlighet. 

 

De data som använts samlades in vid två (2) tillfällen vid ett (1) begränsat datum-

intervall. Avsikten med att ta fram data vid ett begränsat datum var att undvika de 

variationer över tid som kan uppstå när journaldatasystemet läser in ny data. 

Vidare fanns även här sakkunnig (forskare) till stöd för att undvika att 

felaktigheter i avläsning uppstod samt att inblandning av andra data, som inte 

avseddes mätas, togs med i mätningen. 

 

Gällande urval så hade områdena Skärholmen och Kista lägre socialt kapital än 

Botkyrka, men valdes bort, dels på grund av att de är stadsdelar inom Stockholms 

kommun, dels på grund av att hämtadresserna inom Stockholms kommun är 

uppdelade på flera stadsdelar. Om områdena hade valts till studien, hade det 

medfört en försämrad tillförlitlighet i resultatet då stadsdelar med högt och lågt 

socialt kapital ingått i samma mätning. 
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Vidare anses urvalets representativitet vara tillräckligt då det omfattar samtliga 

dokumenterade ambulansuppdrag i Danderyds och Botkyrkas hämtområde under 

2012. Studien får därmed också anses genererat tillräcklig mängd data för att en 

relevant bild av skillnader ska ha framkommit.  

 

Av patienter inom hämtområde Danderyd och Botkyrka var det totalt sett 51,7 

procent kvinnor och 47,3 procent män. I 86 stycken ambulansuppdrag var inte 

könet på patienten dokumenterat. Detta kan exempelvis bero på svårigheter att 

fastställa patientens identitet i det akuta omhändertagandet.  

 

En generalisering av resultatet är primärt inte av intresse då två specifika områden 

valdes ut att jämföras med varandra för att identifiera skillnader i andelen 

tilldelade ambulansuppdrag med utgångspunkt i dessa gruppers sociala och 

ekonomiska tillhörighet.  

 

Det finns även anledning att diskutera några kritiska aspekter av begreppet socialt 

kapital då studien grundar sig på och använder detta begrepp. Begreppet anses 

bl.a. blivit modifierat vid för många tillfällen för att kunna täcka olika relationer 

och nivåer och att det därmed har tappat sitt värde (SLL, 2005). För denna studie 

var det därför viktigt att fastställa och använda relevanta aspekter av begreppet 

socialt kapital. Detta löstes genom ett användande av begreppet socialt kapital så 

som det presenteras i rapporten Socialt kapital i Stockholms läns kommuner och 

Stockholms stads stadsdelar (SLL, 2005). Vidare anses begreppet ha ett ganska 

lågt värde för att kunna förklara mönster och ojämlikhet i folkhälsan. Begreppet 

vilar inte heller på någon entydig teoretisk grund (Umeå Universitet, 2003). Det 

finns också frågeställningar om socialt kapital är egenskaper hos individer och 

grupper länkade till nätverk, hos nätverken i sig eller i samhällena där nätverken 

finns (SLL, 2005). Dock erbjuder begreppet bra förklaringar till hur ekonomisk 

ojämlikhet och hälsostatus är sammankopplade (Umeå Universitet, 2003). De för 

denna studie valda aspekterna (tillit och delaktighet) och begreppet socialt kapital 

kan säkerligen utvecklas och i högre grad anpassas till förhållandet socio-

ekonomiska perspektiv och ambulanssjukvård. De anses dock tillräckliga för 

studien då de används i ett vidare omfång för att placera kommunerna i en socio-

ekonomisk tillhörighet på områdesnivå. 
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Till sist har det också varit viktigt att redan från början värdera om använd 

kvantitativ data skulle vara tillräcklig och om den skulle kunna ge den information 

som efterfrågades. Vidare har funderingar om använd kvantitativ data förenklar 

verkligheten och därmed inte fångar upp den sanna bilden varit viktig. Det är svårt 

att fullt ut avgöra dessa frågor då det inte finns något jämförelsematerial att utgå 

ifrån. Det är därför viktigt att belysa att studiens slutsaster är begränsade till de 

frågeställningar som initialt bestämdes och de data som varit tillgängliga. 

 

8.2   Resultatdiskussion  

I en av statens folkhälsrapporter kan utläsas att hälsan blivit allt bättre i Sverige. 

Detta till trots så ökar fortfarande hälsoskillnader mellan olika grupper i samhället 

(Folkhälsomyndigheten, 2012). Stockholms läns landstings folkhälsopolicy 

beskriver att länet har en stor biologisk, kulturell och social mångfald. Vidare för-

klaras det att det är ett kraftigt expansivt område som har stor betydelse för 

sysselsättningen. Att arbetsmarknaden är stark men att det finns flera områden där 

andelen yrkesverksamma är mycket låg och där de sociala problemen är 

betydande. Många människor flyttar in till Stockholm från övriga delar av landet 

och från andra länder. Länet präglas av mångfald och möjligheter, såväl 

ekonomiskt som socialt och kulturellt. Dock är inte utbudet geografiskt jämnt för-

delat eller tillgängligt för alla. Segregerade boenden, ekonomiska förutsättningar 

och tillgång till den traditionella svenska kulturen bidrar till olika livsvillkor 

(SLL, 2012).  

 

8.2.1 Finns det skillnad i tilldelning av ambulansuppdrag med utgångspunkt i 

olika gruppers sociala och ekonomiska tillhörighet? 

 

Varje individ, oavsett högt eller lågt socialt kapital, ska alltid kunna förvänta sig 

att få en rättvis, jämlik och jämställd vård vid de sjukdomstillstånd och olycksfall 

som hanteras av ambulanssjukvården. Då det finns samband mellan socialt kapital 

och en sämre hälsostatus så fanns det anledning inför denna studie att förutsätta att 

studerat område med lågt socialt kapital skulle uppvisa en överrepresentation i 

tilldelning av ambulansuppdrag. Studiens viktigaste resultat visade i motsats till 

detta förutsättande att det inte förelåg några skillnader i andelen tilldelade 

ambulansuppdrag mellan de två undersökta kommunerna, detta till trots att 

vetenskapen pekar på skillnader i hälsa inom områdena. 
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Studien har använt de båda kommunerna Danderyd och Botkyrka som 

studieobjekt. I rapporten Socialt kapital i Stockholms läns kommuner och 

Stockholms stads stadsdelar visas ett tydligt samband mellan socialt kapital och 

riskfaktorer för ohälsa och socioekonomisk nivå, där Danderyd som innehar högt 

socialt kapital uppvisar låg grad av ohälsa och hög grad av socioekonomisk nivå, 

och Botkyrka som innehar lågt socialt kapital uppvisar hög grad av ohälsa och låg 

grad av socioekonomisk nivå. (SLL, 2005). Ohälsan i kommunerna uppvisas 

genom sjukdomstillstånd som exempelvis hjärtinfarkt, där förekomst av 

hjärtinfarkt är betydligt vanligare inom Botkyrka kommun än inom Danderyds 

kommun (SOS, 2014). 

 

Människor i områden med högt socialt kapital lever längre, är friskare och i 

mindre grad drabbade av sjukdomar (KI, 2007). Dock är det så att ju äldre 

individerna blir ju mer vård kräver de (Vicente, 2014). Det finns betydligt fler 

äldre och livslängden är högre i Danderyd än i Botkyrka (SCB, 2014). Studier 

visar att individer med sämre sociala och ekonomiska förutsättningar är mer sjuka 

(KI, 2007). Botkyrka har ett lägre socialt kapital och individer i kommunen skulle 

kunna antas ringa efter ambulans oftare än individer från Danderyd. Men detta har 

inte uppvisats i denna studie. Hur kan detta förklaras? 

 

Diskussionen nedan utgår från de två faktorerna delaktighet och tillit. De 

antaganden som görs är spekulativa och utgår från tankar om hur olika orsaker 

och samband kan sättas i förbindelse med en ojämn tilldelning av ambulans-

uppdrag. Utgångspunkten för diskussionen är att förekomst/avsaknad av nivå-

länkande vertikala samt överbryggande relationer mellan institutioner, områden 

och grupper möjliggör/motverkar tillgång till ambulanssjukvård (Hogstedt [red], 

2003). Diskussionen om delaktighet utgår också från Wamalas modell om de 

indikatorer som bygger upp begreppet socialt kapital (se figur 1, s.9).  

 

Delaktighet 

Andelen personer med utländsk bakgrund i Botkyrka var betydligt högre 

(55,1procent) än i Danderyd (17,2 procent), (SCB, 2014). Språkkunskaper är en 

förutsättning för delaktighet och möjlighet till deltagande i det svenska samhället. 

Avsaknad av den sociala resursen språkkunskaper hos utrikes födda kan göra att  
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individen ställs utanför övriga samhället, med konsekvens att individen avstår från 

att ta kontakt för att få hjälp, då denne inte kan göra sig förstådd. Bristande 

språkkunskaper kan även medföra att andra inte förstår det som individen vill 

förmedla vilket kan ha till följd att individen missuppfattas och inte får den hjälp 

som han/hon behöver. Individer kan också utsättas för etnisk diskriminering på 

grund av negativa attityder om härkomst. Törnell (Hogstedt [red], 2003) skriver 

att förekomst av diskriminering vid kontakt med offentliga institutioner är särskilt 

allvarligt då tilltro till det offentliga är särskilt viktigt för att en människa ska 

känna sig delaktig i samhället. Törnell refererar till docent Paulina de los Reyes 

och journalisten Mats Wingborg som i en kunskapsöversikt från 

Integrationsverket skriver att särbehandling av vissa etniska grupper är 

systematisk och utgår från gruppen som sådan och inte utifrån utbildning eller 

kompetens. Därmed kan tänkas att även om den som tar kontakt med 

ambulanssjukvården är välutbildad och har kunskap om samhällsstrukturer, ändå 

kan råka ut för en diskriminerande handling som medför att denne inte får tillgång 

till ambulanssjukvård. Om man istället saknar kunskaper i hur olika 

samhällsstrukturer fungerar så innebär detta också en risk för utanförskap. 

Avsaknad av vertikala nivålänkande sociala relationer alternativt avsaknad av 

relationer med grupper med högre socialt kapital kan tänkas vidmakthålla dåliga 

kunskaper om samhällsstrukturer. Ett fungerande nivålänkande socialt kapital och 

ett överbryggande socialt kapital mellan olika grupper i samhället ger i motsats en 

ökad social sammanhållning som i sin tur kan undanröja denna problematik. 

Redogörelsen ovan ska inte förstås som att det enbart är grupper av utrikes födda 

som ges sämre förutsättningar. Även individer med svensk bakgrund innefattas i 

problematiken. Tanken är att det är det låga sociala kapitalet genom avsaknad av 

vertikala samt överbryggande relationer mellan institutioner, områden och grupper 

som skapar hinder. Vidare kan tänkas att socialt utsatta individer med oklara 

sjukdomstillstånd och olika sorters missbruk, som mer frekvent förekommer i 

socialgrupper med lågt socialt kapital, har sämre kontakter med samhället än 

medborgare i allmänhet.  

 

Tillit 

Studier visar att områden med lägre socialt kapital har en lägre tilltro till 

myndigheter (Rothstein & Kumlin, 2015). Om ambulansen ses som myndighets- 
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utövning (en utförande statlig organisation) kan detta innebära att individer i 

områden med lägre socialt kapital undviker att ringa efter ambulans. Ett 

undvikande att ringa ambulans kan vara en anledning att de båda kommunerna får 

samma statistiska värden gällande andelen ambulansuppdrag.  

 

Ur ett demokratiskt perspektiv är det viktigt att individer känner tillit till olika 

samhälleliga institutioner. Individer som kommer från länder med hög grad av 

korruption har svårt att känna tilltro till myndigheter. Rothstein och Kumlin 

(2015) drar slutsatsen att Sverige har en relativt hög mellanmänsklig tillit och låg 

grad av korruption. Rothstein (2000b) har skapat en teori för att stödja detta 

samband. Teorin har tre delar: 

 

1. ”Om offentliga tjänstemän i ett samhälle är kända för att vara korrumperade, 

kommer medborgaren att dra slutsatsen att även personer som enligt lag skall 

agera i allmänhetens tjänst inte är att lita, och därför kan man inte heller lita 

på ”de flesta människor”. 

 

2. Vidare kommer medborgaren att dra slutsatsen att de flesta människor som 

finns i ett sådant samhälle med korrupta tjänstemän, för att erhålla vad de 

anser rättmätigt, måste engagera sig i bestickning, mutor och olika former av 

nepotism. Således är därmed “de flesta andra människor” inte att lita på. 

 

3. För att själv kunna verka i ett sådant samhälle måste medborgaren, trots att 

hon eller han moraliskt kan tycka det är fel, också börja syssla med mutor, 

bestickning och nepotism. Och eftersom man då själv inte ”är att lita på”, 

varför skall då andra vara att lita på?” (Rotstein & Kumlin, u.å. s. 55) 

 

Studier i Göteborg (Nilson, 2000) visar att befolkningen i olika stadsdelar med 

hög grad av immigranter och flyktingar har lägre grad av mellanmänsklig tillit än 

andra stadsdelar med företrädesvis svenskfödda individer, men även i jämförelse 

med Göteborg stad som helhet. Förklaringen till detta kan enligt modellen ovan 

vara att de stadsdelar med icke svenskfödda individer kommer från  
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länder med hög grad av korruption och diskriminering. Genom socialisations-

processen i närsamhället skapas och vidmakthålls denna negativa syn på 

samhället, trots nya förutsättningar i nytt land. En annan tanke är att invandrare 

och flyktingar kommer i kontakt med en särskild typ av myndigheter som arbetar 

med s.k. selektiva åtgärder, dvs. prövningar om enskilda hjälpinsatser, i större 

omfattning än allmän hjälp, som ex. barnbidrag, och därigenom får en förstärkt 

negativ bild av institutionella organisationer.  

 

Studien i Göteborg (Nilson, 2000) och Rothsteins teori (2000b) kan sättas i 

relation till föreliggande studie då andelen personer med utländsk bakgrund i 

Botkyrka var betydligt högre (55,1 procent) än i Danderyd (17,2 procent), (SCB, 

2014). Därmed skulle teorin om tillit spekulativt kunna förklara att individer i 

Botkyrka i lägre grad än i Danderyd tillkallar hjälp av ambulanssjukvården.  

 

Tillit till individer inom den egna familjen och nära vänner får enligt teorin ovan 

anses vara högre än tilliten till samhället vilket kan medföra att man vänder sig till 

släkt och vänner för hjälp med transport till sjukhus istället för till ambulans-

sjukvården för hjälp när man blir sjuk.  

 

En ytterlighet är att man helt avstår att ringa efter ambulans, eller att man mer 

sällan ringer efter ambulans då man är sjuk, för att man tror att andra inte förstår 

vad man vill ha hjälp med, den individuella tilliten är försämrad och man vill inte 

vara till besvär för andra. 

 

Även kunskap om vad ambulanssjukvården kan hjälpa till med kan vara 

begränsad om man kommer från länder där ambulanssjukvård mer ses som en 

transportorganisation och där utbildningsnivån på utförarna är låg och de tekniska 

möjligheterna till avancerad sjukvård är begränsade. 

 

Denna del av diskussionsavsnittet har spekulativt lämnat tankar i riktning mot ett 

ifrågasättande av att ambulanssjukvården utför en rättvis, jämlik och jämställd 

vård. Det kan mycket väl vara så att sifforna talar för ett positivt resultat.  Det 

behövs dock fler och djupare studier för att fastställa att resultatet är tillförlitligt. 

Det kräver också att studier görs utifrån andra perspektiv som jämförelsegrund. 
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8.2.2 Finns det skillnad i ambulansuppdragens prioritet i det akuta omhänder-

tagandet? 

 

Studien visar att för de båda kommunerna Danderyd och Botkyrka så förekom 

prioriteringsgrad 1 i flest fall (47,4 procent). Prioriteringsgrad 2 var näst vanligast 

(42 procent) och prioriteringsgrad 3 (10,4 procent) var minst vanligt. Det kan 

konstateras att prioriteringsgraden i sjukdomstillstånden mellan kommunerna är 

relativt lika. Botkyrka hade fler livshotande symtom och/eller olycksfall än 

Danderyd. Botkyrka hade också något fler ambulansuppdrag med prioriterings-

grad 2, dvs. akuta men inte livshotande symtom. Gällandes prioritet 3 så gällde 

det omvända. Här hade Danderyd fler av de ambulansuppdrag där rimlig väntetid 

inte bedöms påverka patientens tillstånd. Prioriteringsfördelning i jämförelse med 

respektive hämtområdes dokumenterade ambulansuppdrag visade att Danderyd 

hade något färre av prioritet 1 (45,8procent) än Botkyrka (47,9 procent). Vad 

beror denna skillnad på? Är skadeindex är högre i områden med lågt socialt 

kapital? Är det vanligare med hjärtinfarkter? Studier (SLL, 2005; SOS, 2014) 

visar att områden med lågt socialt kapital har högre grad av våldsrelaterad ohälsa 

och hjärtinfarkter. Kopplingar kan också göras till att utlandsfödda löper större 

risk att drabbas av hjärtinfarkt (KI, 2007). Det saknas dock möjligheter till 

jämförelser inom ramen för denna studie och fortsatt forskning krävs för att få 

svar på frågorna. 

 

Mellan prioriteringsgrad och kön uppvisades en marginell skillnad i Botkyrkas 

område. Det var något fler män som fick ambulans enligt prioritet 1. Avseende 

prioritet 2 var det något fler kvinnor. För prioritet 3 var det i stort sett lika mellan 

prioritet och kön. Även för Danderyd var skillnaderna små. Kvinnor var över-

representerade inom samtliga proriteter i Danderyds hämtområde. Störst skillnad 

mellan prioritet och kön befanns inom prioritet 2. De könsspecifika mönstren var 

därmed små för denna studie. Ahnqvist (2012) har studerat om socialt kapital 

påverkar män och kvinnor olika. Utifrån analys av könsspecifika mönster mellan 

socialt och ekonomiskt kapital och hälsoutfall fann hon endast mycket små och 

obetydliga könsskillnader utifrån de mätta variablerna. Ett visst mönster för 

ekonomiskt kapital och sämre hälsa hos kvinnor identifierades. Ahnqvist menar 

att resultatet är samstämmigt med andra tidigare studier (Kavanagh m.fl, 2006; 

Nyqvist m.fl, 2008; Stafford m.fl, 2005). Vilket också gällde för denna studie. 
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8.2.3 Finns det skillnad gällande könsfördelning och ålder? 

 

Av Danderyds patienter var 56 procent kvinnor och 41,6 procent män. Inom 

Botkyrka var det 50 procent kvinnor och 49,3 procent män. Flest kvinnliga 

patienter fanns i Danderyd medan det i Botkyrka förekom flest manliga patienter. 

Resultatet är samstämmigt med befolkningsstatistiken där Danderyd hade 51,7 

procent kvinnor och 48,3 procent män och där Botkyrka hade 49,3 procent 

kvinnor och 50,7 procent män (SCB, 2012).  

 

Det är fortfarande så att kvinnor lever längre än män. Skillnaderna i 

medellivslängd mellan könen har de senare åren minskat. Däremot har 

skillnaderna i livslängd blivit större mellan personer med eftergymnasial 

utbildning, än den mellan könen. Personer med eftergymnasial utbildning lever 

drygt 5 år längre än personer med förgymnasial utbildning (Folkhälso-

myndigheten, 2012). Medelåldern för patienterna i de båda hämtområdena 

Danderyd och Botkyrka var 59,4 ± 26,4 år. Enligt befolkningsstatistiken hade 

Danderyd en medelålder på 40,3 år och Botkyrka hade en medelålder på 37,1 år 

(SCB, 2014). Patienterna inom hämtområde Danderyd och Botkyrka har därmed 

en väsentligen högre medelålder än den sammanvägda medelåldern för de 

respektive kommunerna. Danderyds patienter hade en högre medelålder än 

Botkyrkas patienter (Danderyd 63,7±27,2 år, Botkyrka 57,8±25,9 år) vilket ger en 

skillnad på 5,9 år mellan områdena.  Fördelningen per kön i respektive område 

visade att det fanns flest kvinnor inom samtliga åldersintervaller i Danderyd med 

en överrepresentation av kvinnor 65 år och äldre. För Botkyrka fanns det flest 

kvinnor i åldersintervallen 0-21 år och 22-64 år. I ålderintervallet 65 år och äldre 

var det i motsats till Danderyd, män som var överrepresenterade. Skillnaderna 

mellan könen var små i båda områdena. 

 

Den högre medelåldern hos patienter i Danderyds kommun skulle kunna relateras 

till högt socialt kapital och ökad livslängd. Som tidigare nämnts är högt socialt 

kapital bl.a. kopplat till utbildningsnivå där personer med eftergymnasial 

utbildning ges drygt 5 år längre tid att leva (Folkhälsomyndigheten, 2012). 

Andelen personer med eftergymnasial utbildning i Danderyd bland individer 25- 
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64 är 71,2 procent. Att jämföra med Botkyrka där personer med eftergymnasial 

utbildning, i samma åldersintervall, har en andel på 31 procent (SLL, 2014).  

 

8.3   Fortsatt forskning  

Det finns all anledning att fortsätta att studera ämnet. Uppvisad skillnad i medel-

ålder och utbildningsnivå kan vara tillfälligt, men är värt att fortsätta att analysera. 

En annan intressant fördjupning är att identifiera de sjukdomstillstånd som 

hanteras av ambulanssjukvården inom de båda kommunerna och jämföra dessa 

med de olika typer av hälsotillstånd som finns hos grupper med olika socialt 

kapital. Vilka sjukdomstillstånd kan identifieras? Vad finns det för likheter/  

skillnader i jämförelse med socioekonomisk tillhörighet? Kan Botkyrkas förhöjda 

representativitet i förhållande till Danderyd avseende prioritet 1 och 2 förklaras 

utifrån ett socioekonomiskt perspektiv och det faktum att grupper med sämre 

socioekonomiska levnadsvillkor har sämre hälsa? En av ambulanssjukvårdens 

vanligaste bedömda tillstånd är bröstsmärtor och dessa prioriteras nästan 

uteslutande högt. Vi vet också att hjärtinfarkt är något vanligare hos män än hos 

kvinnor och att påtagliga variationer finns mellan områden i insjuknandet av 

hjärtinfarkt, bland både kvinnor och män. T.ex. är hjärtinfarkt hos kvinnor 

vanligast i områden med sämre livsvillkor, levnadsvanor, självskattad hälsa, 

hälsorelaterad livskvalitet och förväntad livslängd, så som bl.a. Rinkeby, Nykvarn 

och Botkyrka. Hjärtinfarkt är minst vanligt bland kvinnor i bl.a. Vaxholm, 

Östermalm och Danderyd (SLL, 2014). Det vore också intressant att undersöka 

om Danderyds förhöjda representativitet i förhållande till Botkyrka avseende prio 

3 skulle kunna förklaras med en längre levnadstid, då vi vet att försämrad hälsa 

och sjukdom ökar med ålder (Vicente, 2014). Vidare vore det intressant att titta på 

det akuta omhändertagandet och på vilket sätt ambulanssjukvården tar hand om 

och behandlar patienter i de båda kommunerna. Finns det skillnader i 

omhändertagandet? Finns det skillnader i behandlingsinsatser? Ytterligare område 

värt att studera är de inkomna samtal till SOS Alarm som sorteras bort och som 

därmed inte blir ett ambulansuppdrag. Finns det en ojämlikhet mellan exempelvis 

Danderyd och Botkyrka i denna sortering? Till sist vore det intressant att ur ett 

användarperspektiv studera hur olika gruppers relation till myndigheter ger 

påverkan på deras möjlighet att få hjälp. 
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9. SLUTSATS 

 

Studiens viktigaste resultat visade att det inte förelåg några skillnader i andelen 

tilldelade ambulansuppdrag mellan de två undersökta kommunerna. Detta till trots 

att vetenskapen pekar på skillnader i hälsa inom de två områdena. Skillnader i 

hälsotillstånd bland befolkningen i stort, och de områdesvariationer som fanns, 

förväntades samstämma med resultatet i denna studie, men detta visade inte 

resultatet. Resultatet kan därmed ses som positivt men det kan också ifrågasättas. 

Om det tillåts vara positivt så betyder detta att ambulanssjukvården till en hög 

grad utför en rättvis, jämlik och jämställd vård vid de sjukdomstillstånd och 

olycksfall som hanteras av ambulanssjukvården. Ifrågasätts resultatet kan 

diskussion föras om Botkyrka är missgynnade, alternativ att Danderyd är 

gynnade. Diskussionsavsnittet lämnar spekulativt några tankar mot ett ifråga-

sättande. Fler och djupare studier behövs dock för att ta reda på orsaksmekanismer 

och fastställa samband i frågan.  

 

Att ambulanssjukvården ensam ska kunna minska en eventuell ojämlikhet i 

tilldelning av ambulansuppdrag mellan olika socioekonomiska grupperingar är 

orealistiskt. Ambulanssjukvården kan vara en av många aktörer som bidrar till 

jämlik hälso- och sjukvård där fokus på åtgärder kan läggas på tillgänglighet till 

ambulanssjukvård, omhändertagandet och den behandling som ges. Vidare kan 

ambulanssjukvården arbeta förebyggande mot diskrimineringen samt från ett 

samhällsperspektiv informera, kommunicera och utbilda på olika språk, genom 

olika kanaler, tillgängligt för att rätt målgrupp ska få information på rätt sätt. Allt 

för att skapa delaktighet och bygga förtroenden. 

 

Prioriteringsgraden i sjukdomstillstånden mellan kommunerna var likt det 

övergripande resultatet relativt lika. Botkyrka hade något fler livshotande symtom 

eller olycksfall än Danderyd. Botkyrka hade också något fler ambulansuppdrag 

med akuta, men inte livshotande, symtom. Gällandes uppdrag där rimlig väntetid 

inte bedöms påverka patientens tillstånd så hade Danderyd fler ambulansuppdrag 

än Botkyrka. Det var främst män i Botkyrka som stod för livshotande symtom 

eller olycksfall, även om skillnaderna var små. I Danderyd var det främst kvinnor  
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som stod för uppdrag där rimlig väntetid inte bedöms påverka patientens tillstånd. 

Det är svårt att dra några slutsatser av detta men resultatet kan relateras till att män 

i områden med lågt socialt kapital (Botkyrka) i större grad drabbas av ex. 

hjärtinfarkt (SLL, 2014), medan kvinnor generellt sett blir äldre i områden med 

högt socialt kapital (Danderyd) och med hög ålder kommer hälsoproblem 

(Vicente, 2014). 

 

Ambulanssjukvården omhändertar totalt sett fler kvinnliga patienter än manliga 

inom kommunerna Danderyd och Botkyrka. Flest kvinnliga patienter fanns i 

Danderyd, flest manliga i Botkyrka. Resultatet är överensstämmande med 

befolkningsstatistik för områdena (SCB, 2012). Det var endast marginell skillnad 

mellan prioriteringsgrad och kön i både Danderyds och Botkyrkas område. 

Ahnqvist (2012) har i studier visat att det endast finns mycket små och obetydliga 

könsskillnader inom begreppet socialt kapital kopplat till hälso- och sjukvård. De 

könsspecifika mönstren var små även för denna studie.  

 

Patienter inom de båda kommunerna har en väsentligen högre medelålder än den 

totala medelåldern inom de respektive kommunerna. Danderyds patienter hade en 

högre medelålder än Botkyrkas patienter, med en skillnad på 5,9 år, vilket sam-

stämmer med befolkningsstatistiken (SCB, 2012). Här väcks en fundering om 

resultatet visar samband mellan livslängd och det socioekonomiska förhållandet 

utbildningslängd, där personer med högre utbildning ges 5 års längre tid att leva 

(Folkhälsomyndigheten, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

REFERENSER  

 

Ahnqvist, J. (2012). Sociala determinanter för hälsa – en fråga om socialt eller  

ekonomiskt kapital? Socialmedicinsk tidskrift 4-5. Från 

http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/download/913/724 

 

American Psychological Association.  The Basics of APA Style Tutorial. Hämtad    

   2014-12-11, från APA style, http://flash1r.apa.org/apastyle/basics 

 

Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.  

 

Bifall till proposition. [Prop.]. 2002/03: SOU7. Mål för folkhälsan. Riksdagen.  

Från http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-  

   dokument/Betankanden/Arenden/200203/SOU7/ 

 

Folkhälsomyndigheten. (2010). Hälsofrämjande hälso- och sjukvård -   

   Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010. Statens folkhälsoinstitut. 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12707/R2011-29-

Halsoframjande-%20halso-%20och-sjukvard-Kunskapsunderlag-for-FHPR-

2010.pdf 

 

    Folkhälsomyndigheten. (2012). Folkhälsan i Sverige, Årsrapport 2012.    

 Socialstyrelsen. 

 http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12738/2012-3-6-Folkhalsan-i-    

 Sverige-Arsrapport-2012.pdf 

 

Henricsson, M. et al. (Red.). (2012). Vetenskaplig teori och metod-från idé till   

   examination inom omvårdnad. Författarna och studentlitteratur.  

 

Hogstedt, C. (Red.)., Backhans, M., Bremberg, S., Lundgren, B., Törnell, B. &  

Wamala, S. (2003). Välfärd, jämlikhet och folkhälsa – vetenskapligt underlag för  

begrepp, mått och indikatorer. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut. 

 

Holmberg, S. & Weibull, L. (red.). (2003). Ju mer vi är tillsammans – Tjugosju  

kapitel om politik, medier och samhälle. Göteborg: SOM-rapport nr 34. 

 

 

 

 

 



43 

 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande. (2011-10-28). Avtal med  

   Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB) gällande vägburen    

   ambulanssjukvård, Tjänsteutlåtande 2011-10-28 (HSN 1103-0236). Stockholms  

   läns landsting.          

   http://sammantradeshandlingar.sll.se/sites/sammantradeshandlingar.sll.se/ 

   Handlingar/HSN/2011/(13)%2022%20november/18%20Tjansteutlatande.pdf 

 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande [HSF]. (2012).  

  UPPHANDLING AV Prioritering och dirigering av prehospitala enheter, SLL 

1140, Bilaga 1-Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning. Stockholms läns 

landsting. http://www.sll.se/Global/Bilagor%20till%20nyheter/2012/bilaga-1-

specifik-uppdragsbeskrivning-och-uppfoljning.pdf  

 

     Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande [SOS]. (2013-11-29).  

Tilläggsavtal med SOS Alarm Sverige AB avseende prioritering och dirigering 

av prehospitala enheter. Stockholms läns landsting. 

http://www.sll.se/Global/Politik/Politiska%20organ/Halsoochsjukvardsnamnden

/2013/2013-11-19/12.pdf   

 

Karolinska Institutet, [KI].  (2007). Hälsa och livsvillkor bland socialt och  

ekonomiskt utsatta grupper i Stockholms län. Enheten för Socialmedicin och 

Hälsoekonomi, Centrum för Folkhälsa, FORUM för kunskap och gemensam 

utveckling, Stockholms läns landsting. 

https://kiedit.ki.se/sites/default/files/rapport_utsatta_grupper_070823.pdf  

 

Kommission för ett hållbart Malmö. (2012). Inlägg taggade ojämlikhet i hälsa.   

   Hämtad 2014-12-01, från Malmökommissionen,  

   http://www.malmokommissionen.se/tag/ojamlikhet-i-halsa/ 

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.  

 

Landstinget Sörmland. (2013). Vad är ojämlikhet i hälsa och varför uppstår det?    

 – Den svenska paradoxen. Eskilstuna, Olle Lundberg, professor. Hämtad 2014-

12-01, 

http://www.landstingetsormland.se/PageFiles/32311/olle%20lundberg.pdf 

 

Lundahl, U., Skärvad, P-H. (1999). Utredningsmetodik för samhällsvetare och  

   ekonomer. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur.  

 

Nilsson, L. ed. (2000). Region i omvandling. SOM-rapport 23. Göteborg:  

SOM-institutet, Göteborgs Universitet. 

http://sammantradeshandlingar.sll.se/sites/sammantradeshandlingar.sll.se/
http://www.sll.se/Global/Politik/Politiska%20organ/Halsoochsjukvardsnamnden/
http://www.sll.se/Global/Politik/Politiska%20organ/Halsoochsjukvardsnamnden/


44 

 

Proposition, [Prop.]. 2002/03: SOU7. Mål för folkhälsan. Riksdagen,  

Socialutskottet. Från http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Mal-for-

folkhalsan_GQ0335/?text=true  

 

Proposition. [Prop.]. 2007/08:110. En förnyad folkhälsopolitik. Regeringen. Från 

   http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/09/78/2ee01484.pdf  

 

Riksrevisionens granskningsrapport, [RiR]. 2012:20. Statens insatser inom  

ambulansverksamheten. Riksrevisionen.  

http://www.riksrevisionen.se/sv/rapporter/Rapporter/EFF/2012/statens-insatser-

inom-ambulansverksamheten/ 

 

Rostila, M., Toivanen, S. (2012). Den orättvisa hälsan: Om socioekonomiska   

   skillnader i hälsa och livslängd. Liber  

 

Rothstein, B. (2003). Sociala fällor och tillitens problem. Stockholm: SNS Förlag. 

 

Rothstein, B. (u.å.). Socialt kapital - ett genombrott för en ny samhällsvetenskaplig  

teori. Hämtad 2015-03-15, från SOM-institutet, 

http://som.gu.se/digitalAssets/1288/1288597_309-316.pdf 

 

Rothstein, B., Kumlin, S. (u.å.). Demokrati, socialt kapital och förtroende. Hämtad  

2015-03-15, från SOM-institutet, 

http://ipd.gu.se/digitalAssets/1288/1288309_049-062.pdf 

 

Röda korsets högskola. Guide till referenshantering enligt APA-systemet, Svensk  

tolkning av APA–systemet för Röda Korsets Högskola, Senast ändrad 2014-01-

15. Röda korsets högskola. http://www.rkh.se/PageFiles/466/APA-

referensguide.pdf 

 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Hämtad 2014-12-02, från Riksdagen, 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-sjukvardslag-1982_sfs-

1982-763/  

 

SFS 1998:204. Personuppgiftslagen. Hämtad 2014-12-08, från Riksdagen,   

   http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-  

   Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-  

   204/  

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-
http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/09/78/2ee01484.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-


45 

 

SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Hämtad    

  2014-12-08, från Riksdagen, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument- 

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003460-om-etikprovning_sfs-

2003-460/  

 

SOS Alarm. Utalarmering av ambulans. (u.å.). Hämtad 2014-11-28, från SOS  

   Alarm, http://www.sosalarm.se/Vara-tjanster/Vard/Utalarmering-av-ambulans/ 

 

SOSFS 2009:10. Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård m.m. Hämtad  

   2014-11-23, från Socialstyrelsen, http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2009-10 

   http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8294/2009-10-   

   10.pdf  

 

SOSFS 2011:9. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Hämtad 2014-12-  

   04, från Socialstyrelsen, 

   http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18389/2011-6-   

   38.pdf  

 

Socialstyrelsen [SOS]. (2005). Folkhälsorapport 2005. Folkhälsomyndigheten. 

   http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12981/folkhalsorapport-2005.pdf  

 

Socialstyrelsen [SOS]. (2005). Social utsatthet på 2000-talet–de föreningsaktivas   

   perspektiv. Socialstyrelsen. 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10093/2005-

123-26_200512326.pdf  

 

Socialstyrelsen [SOS].  (2011). Ojämna villkor för hälsa och vård– 

       Jämlikhetsperspektiv på hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen.   

   http://www.socialstyrelsen.se/Lists/artikelkatalog/Attachments/18546/2011-12-    

   30.pdf  

 

Socialstyrelsen [SOS]. (2012). Folkhälsan i Sverige, Årsrapport 2012.   

   Folkhälsomyndigheten.  

   http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12738/2012-3-6-Folkhalsan-i-            

   Sverige-Arsrapport-2012.pdf  

 

Socialstyrelsen [SOS]. (2012). Öppna Jämförelser 2014 Folkhälsa. Socialstyrelsen.  

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19549/2014-12-

3.pdf 

 

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
http://www.sosalarm.se/Vara-tjanster/Vard/Utalarmering-av-ambulans/
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2009-10
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8294/2009-10-%20%20%20%20%2010.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8294/2009-10-%20%20%20%20%2010.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18389/2011-6-%20%20%20%20%2038.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18389/2011-6-%20%20%20%20%2038.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10093/2005-123-
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10093/2005-123-
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/artikelkatalog/Attachments/18546/2011-12-%20%20%20%20%20%2030.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/artikelkatalog/Attachments/18546/2011-12-%20%20%20%20%20%2030.pdf
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12738/2012-3-6-Folkhalsan-i-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Sverige-Arsrapport-2012.pdf
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12738/2012-3-6-Folkhalsan-i-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Sverige-Arsrapport-2012.pdf


46 

 

Statistiska centralbyrån [SCB]. Andelen män/kvinnor Danderyds kommun 2012.  

Beställd 2014-12-01, från Statistikservice/Statistiska centralbyrån. 

 

Statistiska centralbyrån [SCB]. Andelen män/kvinnor Botkyrka kommun 2012.  

Beställd 2014-12-01, från Statistikservice/Statistiska centralbyrån. 

 

Statistiska centralbyrån [SCB]. Andelen förvärvsarbetande för resp. kommun   

   Danderyd/Botkyrka totalt män/kvinnor. Hämtad 2014-12-02, från Statistiska  

centralbyrån,  

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0207__

AM0207K/DagSNI07KonK/?parttable=K1&rxid=ebcfe300-c604-4a0c-baa2-

ebe3d63f6cbb 

 

Statistiska centralbyrån [SCB]. Medelinkomst för resp. kommun  

Danderyd/Botkyrka totalt män/kvinnor. Hämtad 2014-12-02, från Statistiska 

centralbyrån, http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-

amne/Hushallens-ekonomi/Inkomster-och-inkomstfordelning/Inkomster-och-

skatter/Aktuell-pong/302201/Inkomster/LanKommun/303220/ 

  

Stockholms läns landsting [SLL]. (2012). Folkhälsopolicy för Stockholms läns  

   landsting. Folkhälsoguiden.   

  http://folkhalsoguidenslso.episerverhosting.com/upload/folkh%C3%A4lsoarbete/ 

   FHP%202012/Folkh%C3%A4lsopolicy_web.pdf  

 

Stockholms läns landsting [SLL]. (2014). Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i  

Stockholms län – Öppna jämförelser 2014. Centrum för epidemiologi och 

samhällsmedicin. Folkhälsoguiden. 

http://dok.slso.sll.se/CES/FHG/Jamlik_halsa/Rapporter/livsvillkor-

levnadsvanor-halsa.2014_3.2014.pdf 

 

Stockholms läns landsting [SLL]. (2005). Socialt kapital i Stockholms läns  

kommuner och Stockholms stads stadsdelar.  Avdelningen för socialmedicin 

och epidemiologi, Centrum för folkhälsa. Folkhälsoguiden. 

http://folkhalsoguidenslso.episerverhosting.com/upload/J%c3%a4mlik%2

0h%c3%a4lsa/Socialtkapital.pdf 

 

Stockholms läns landsting [SLL]. (2012-12-20). Varför ska vi minska skillnader i  

hälsa? Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. 

http://www.folkhalsoguiden.se/ 

 

 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Hushallens-
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Hushallens-
http://folkhalsoguidenslso.episerverhosting.com/upload/folkh%C3%A4lsoarbete/


47 

 

Sveriges kommuner och landsting [SKL]. (2007). (O)jämställdhet i hälsa och  

vård – en genusmedicinsk kunskapsöversikt. Smirthwaite, Goldina: På uppdrag 

av Sveriges Kommuner och Landsting.  

http://jamda.ub.gu.se/bitstream/1/357/1/genusmed.pdf 

 

Sveriges kommuner och landsting [SKL]. (u.å.). SKL:s arbete med folkhälsa.  

Hämtad 2014-11-19, från Sveriges kommuner och lansting, 

        http://www.skl.se/halsasjukvard/folkhalsa/sklsarbetemedfolkhalsa.1198.html  

 

Thurén, T. (1993). Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Runa förlag.  

 

Umeå Universitet. (2003). Socialt kapital. Teori, begrepp och mätning – en  

kunskapsöversikt med fokus på folkhälsa. CERUM, Institutionen för 

epidemiologi och folkhälsa. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:227126/FULLTEXT01.pdf 

 

Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk– 

Samhällsvetenskaplig forskning. (1990). CODEX 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

Vicente, V. (2014). Randomized Controlled Trial of a Prehospital Decision  

System by Emergency Medical Services to ensure Optimal Treatment for Older 

Adults in Sweden. Journal Compilation, The American Geriatrics Society 

 

Vågerö, D. (1989). Social stratifiering och hälsa - teoretiska och empiriska  

frågor. Sociologisk Forskning, Vol. 26, No. 3, Medicinsk Sociologi. Sveriges 

Sociologförbund (Swedish Sociological Association) 

 

Vårdgivarguiden. (u.å.). Ambulanssjukvård. Hämtad 2014-12-01, från  

  Vårdgivarguiden,  

http://www.vardgivarguiden.se/Patientadministration/Patientnara-    

   rutiner/Ambulanssjukvard/  

 

Wahlgren, L. (2005). SPSS–steg för steg. Lars Wahlgren och studentlitteratur.  

 

World Health Organization. WHO definition of health. Hämtad 2015-02-26, från  

http://www.who.int/about/definition/en/print.html 

 

 

 

 

http://www.skl.se/halsasjukvard/folkhalsa/sklsarbetemedfolkhalsa.1198.html
http://www.vardgivarguiden.se/Patientadministration/Patientnara-%20%20%20%20%20%20rutiner/Ambulanssjukvard/
http://www.vardgivarguiden.se/Patientadministration/Patientnara-%20%20%20%20%20%20rutiner/Ambulanssjukvard/


48 

 

BILAGA 1 
 

Socialt kapital i Stockholms läns kommuner och stadsdelar uppdelat 

på tre grupper 
 

Tabellen visar ett sammanvägt mått av begreppet socialt kapital baserat på 

variabler för tillit och deltagande. Kommunerna och stadsdelarna är indelade i tre 

grupper: Lågt, mellan och högt socialt kapital (SLL, 2005). Föreliggande studie 

har använt grupperingarna lågt respektive högt socialt kapital och kommunerna 

Danderyd och Botkyrka.  

 

Tabell 1:1. Bilaga 1. Socialt kapital i Stockholms läns kommuner och stadsdelar (Källa: SLL, 2005) 
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BILAGA 2 
 

Ambulansområden inom Stockholms län  

 

Tabellen visar Stockholms läns ambulanssjukvårds indelning i olika hämtområden 

baserat på församlingar som används vid tilldelning av ambulans (SOS Alarm, 

2014). 

 

Tabell 2:1 Bilaga 2. Ambulansområden inom Stockholms län (Källa: SOS Alarm, 2014) 

 

 


