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Förord 
 

Användandet av geografiska informationssystem i hälsostudier är fortfarande ett 
relativt outvecklat område trots att det under senare år ägnats en ökad 
uppmärksamhet. Behovet av förbättrade möjligheter att studera sjukskrivningar 
påtalas från många håll idag. Därmed har det för oss varit ett mycket intressant 
område att studera. Arbetet med den här uppsatsen har varit spännande och 
stimulerande speciellt genom kommentarer och kritik från projektmedlemmarna 
i Sjukskrivningsstudien, och handledare som granskat vårt manus i olika 
versioner. Vi vill tacka vår handledare Vivian Vimarlund som stöttat oss i detta 
arbete. Vi vill även rikta ett speciellt tack till Owe Löfman och Behrooz 
Shahirnejad som i egenskaper av projektmedlemmar i studien varit ett verkligt 
stöd både kunskapsmässigt och motivationsmässigt under arbetets gång. Vi vill 
också tacka Kerstin Ekberg som varit ansvarig för den studie som studien 
baseras på, och har stöttat oss vad det gäller praktiska moment som tillgång till 
dator, lokaler och kontakter med IT-ansvariga på Linköpings 
Universitetssjukhus.  
 
Linköping 18 december, 2003 
 
Karin Svensson Annika Söderlund 



Sammanfattning 
 

I Sverige har sjukskrivningar under senare år ökat och därmed även kostnaderna 
för dessa. På grund av detta finns behov av att undersöka om det finns några 
mönster i tid och rum, när det gäller sjukskrivningar och varför dessa mönster 
har uppstått. Det är viktigt att få mer kunskap om dessa bakomliggande faktorer 
för att sedan på olika samhällsnivåer kunna sätta in adekvata åtgärder. 
Geografiska informationssystem (GIS), är verktyg som kan användas för att 
påvisa olika informationsmönster som kan visualiseras och presenteras på en 
karta. 
 
Uppsatsen är en kvalitativ studie med syftet att undersöka hur en prototyp för ett 
operationellt GIS kan utvecklas och användas för att visualisera geografiska 
mönster. Det operationella GIS som beskrivs i uppsatsen ska användas för att 
undersöka geografiska mönster i sjukskrivningar. De frågeställningar som 
ställdes upp för att detta syfte skulle fullföljas var:  

− Hur kan en prototyp i ett operationellt GIS utvecklas? 

− Hur kan geografiska mönster visualiseras i ett GIS? 
Kunskapssynen i uppsatsen är hermeneutisk och forskningsansatsen är 
följaktligen kvalitativ, med ett tillvägagångssätt som kan liknas vid abduktivt. 
De metoder som valdes för att besvara uppsatsens frågeställningar är dels studier 
av aktuell litteratur och dels empiriska metoder vilka omfattade dokumentation i 
form av systembeskrivningar, dagboksanteckningar samt deltagande 
observationer. Vidare gavs tillgång till data gällande befolkning och 
sjukskrivningar och utifrån dessa data utformades en GIS-prototyp där olika 
exempel på analyser av sjukskrivningsmönster kunde utföras.  
 
Utformning av en databas samt visualiseringar i ett GIS är ett komplext arbete, 
vilket innebär att hänsyn måste tas till flera olika faktorer. De viktigaste 
slutsatserna som vi har dragit utifrån vårt arbete är således flera.  
 
Ett GIS ska ofta brukas av flera användare, och det är viktigt att alla berörda 
samarbetar för att de resurser som satsas ska komma till nytta. Det är även av 
betydelse att de som utvecklar systemet, tillsammans med dem som sedan ska 
använda det, utarbetar en gemensam begreppsapparat.  
 
Systemutveckling i GIS är fortfarande ett nytt område och går därför inte alltid 
att angripa på ett traditionellt sätt. Grundkunskaper om allmänt vedertagna 
metoder är nödvändiga, då det ger en överblick när det gäller vilka 
tillvägagångssätt som ska väljas och eventuellt väljas bort i vissa situationer. Ett 
experimentellt tillvägagångssätt kan ibland vara nödvändigt. Ett GIS är ett 



nödvändigt verktyg för att skapa en databas som innehåller individinformation 
kopplad till olika spatiala (rumsliga) data.  
 
Den GIS-prototyp som utvecklats ser vi främst som ett system för analyser och 
presentation av dessa. Genom att information visas i ett geografiskt 
sammanhang underlättar detta konceptuell förståelse av dessa företeelser. Färger 
och mönster samt klassificering bör användas med omsorg för att ge den bästa 
analysbilden. GIS kan vara ett nödvändigt hjälpmedel vid undersökningar av 
företeelser som berör spatiala mönster. GIS styrka är att det går att visualisera 
komplex aggregerad information, vilket kan underlätta analyser av denna typ av 
material.
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1 Inledning 
Detta kapitel ger en bakgrund till det valda ämnesområdet för denna uppsats 
samt redogör för dess syfte och de frågeställningar som satts upp. Här beskrivs 
även de avgränsningar som gjorts samt de kunskapsintressenter som 
identifierats. Avslutningsvis redovisas uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund 
När London sommaren 1854 drabbades av en koleraepidemi och en vev på en 
vattenpump togs bort, anade få vilka varaktiga följer detta skulle få för 
epidemiologisk forskning1 och folks hälsa. Dr John Snow arbetade med 
epidemin när han denna sommar satte sig ned med en karta över London. På 
kartan markerade han de bostäder där 500 personer som avlidit i epidemin bott. 
Genom att göra detta upptäckte Snow att alla dödsfall uppstått inom ett cirkulärt 
område. Det som skilde detta område från andra i London var 
dricksvattenkällan, en pump på Broad Street. Doktor Snow begav sig därför till 
pumpen och avlägsnade dess vev så att ingen kunde ta vatten från den. När väl 
pumpen inte kunde användas avtog epidemin. Snows användande av kartan och 
geografin för analys gav inte svar på varför människor fick kolera men gjorde att 
han kunde ställa upp en hypotes om tänkbara orsaker till epidemin, i detta fall 
vattenkällan. Det han också upptäckte var vilket utmärkt verktyg kartan var för 
att utföra rumsliga analyser (spatiala analyser2). (Brody et al. 2000) 
 
Kartan har sedan Snows upptäckt använts av många forskare för att göra olika 
typer av analyser och se mönster. Detta arbete har dock ofta varit tidskrävande 
eftersom det utförts på ett manuellt sätt. När det blev möjligt att utföra arbetet 
med hjälp av datorer ökade också möjligheten att genomföra komplexa analyser 
och informationssystem för detta skapades, så kallade geografiska 
informationssystem. (GIS Development, 2003)  
 
Problemet med de tidiga geografiska informationssystemen (GIS) var dock att 
de krävde kraftfulla datorer. Detta berodde främst på att systemen utför stora 
komplexa beräkningar och att digitaliserade kartor ofta kräver högpresterande 
grafik. Numera har dock nästan alla relativt nya datorer en prestanda som klarar 
av denna typ av informationssystem. Ett annat problem för de tidiga geografiska 
informationssystemen var att digitaliserade kartor var en bristvara. Det var 
dessutom en mycket dyr process att framställa sådana själv. När det gäller kartor 

                                           
1 Epidemiologiska studier behandlar frågor inte bara rörande exponering och sjukdomsrisk bland individer, utan 
också frågor om fördelning och utveckling av ohälsan i befolkningar, grupper inom befolkning och hur ohälsan 
är fördelad i olika åldrar, mellan män och kvinnor etc. (Hensing, Alexandersson, Allebäck, Bjurulf, 1998) 
2 Med rumslig eller spatial placering menas geografisk placering i dess vidaste bemärkelse, alltså även utanför 
arbetsområdet för geografin – jorden. (Eklund, 2001) 
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finns det idag i princip digitaliserade land- och sjökartor för hela Sverige vilket 
medför att ovanstående problem inte längre finns. (Richard, Croner & Novick, 
1999) GIS potential upptäcks av allt fler och det går enligt Tomlinson (2000) att 
erhålla ekonomisk nytta genom att utföra analyser i verktyget. Detta innebär att 
användandet av GIS inom skilda områden har blivit allt vanligare. 
 
Inom hälso- och sjukvårdsområdet har potentialen för användning av GIS 
uppmärksammats i allt högre grad och begreppet HälsoGIS har bildats. Hittills 
har ganska få undersökningar inom hälsoområdet använt GIS. Systemet är dock 
speciellt lämpligt för analyser som innehåller stora mängder information och 
som avser att undersöka mönster spatialt. Detta innebär att GIS skulle kunna 
vara ett verktyg för att analysera mönster gällande en befolknings hälsa.  
 
I Sverige har människors hälsa under senare år försämrats utifrån det 
perspektivet att sjukskrivningar har ökat. Detta har medfört att kostnaderna för 
sjukpenning stigit markant under senare år. År 2001 uppgick utgifterna i 
Sverige, för sjukpenning till nästan 37 miljarder kronor (mot 18.6 miljarder år 
1998) och motsvarade drygt 100 miljoner utbetalda sjukpenningdagar. Detta 
innebär en kostnad på 100 miljoner per dag. Kvinnorna stod år 2001 för 58 % av 
utgifterna vilket motsvarade 63 % av antalet dagar. Under första hälften av år 
2002 uppgick kostnaderna till 20, 4 miljarder vilket motsvarade en 
kostnadsökning på 13 miljoner per dag eller ca 4, 7 miljarder per år. 
(Riksförsäkringsverket, 2002a)  
 
Under de senaste månaderna pekar dock Riksförsäkringsverkets siffror på att 
sjukskrivningskostnaderna inte ökar i samma takt som tidigare. Detta beror 
främst på att många långtidssjukskrivna fått förtidspension. De korta 
sjukskrivningarna verkar dock gå ned medan de långa sjukskrivningarna 
fortfarande ökar. (Riksförsäkringsverket, 2003) 
 
De ökade sjukskrivningarna har medfört att behovet av åtgärder för att minska 
dem och finna orsaker till dem har ökat. Genom att hitta möjliga orsaker kan 
förebyggande åtgärder och adekvata rehabiliteringsinsatser sättas in. I 
handlingsplanen för ökad hälsa i arbetslivet (SOU 2002:5) pekas på att det även 
finns andra faktorer än arbetsförhållanden som påverkar sjukskrivningarna och 
att det finns regionala skillnader i sjuktalen. Regeringen beslutade därför i Mars 
2002 att ge Riksförsäkringsverket i uppdrag att med utgångspunkt i regionala 
skillnader undersöka mönster i sjukskrivningar. I sitt beslut pekar regeringen 
speciellt på behovet av att öka kunskaperna om de bakomliggande faktorerna till 
långtidssjukskrivningar. (Socialdepartementet, 2002a & 2002b)  
 
Riksförsäkringsverkets uppdrag har hittills resulterat i en delrapport som 
beskriver regionala skillnader i sjukskrivningsmönster länsvis vad det gäller 
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fördelning på antal dagar, kön, åldersgrupp och fördelning mellan länen när det 
gäller sjukpenning och förtidspension. I Kronobergs och Västerbottens län har 
även branschvisa skillnader kartlagts. I Riksförsäkringsverkets (2002b) 
undersökning, påpekas att det är av väsentlig betydelse att andra faktorer 
undersöks för att skapa en djupare förståelse omkring faktorer som kan påverka 
sjukskrivningar och visa på lokala och regionala mönster. Några faktorer som 
särskilt betonas är befolkningens ålder och könssammansättning, sjuklighet och 
folkhälsa, arbetsmarknadssituation, samt sjukvårdens resurser. 
(Riksförsäkringsverket, 2002b)  
 
I Östergötland har försäkringskassan bedrivit ett samarbetsprojekt tillsammans 
med Jämtland och Västernorrland. Projektet hade som utgångspunkt att 
analysera avidentifierade data från olika verksamheter på individnivå. Avsikten 
var att utforma en databas med information om sjukskrivningar för att sedan 
implementera detta i ett GIS. Därtill kom att på sikt koppla samman 
informationslager från andra verksamheter som exempelvis sjukvård. Projektet 
har hittills resulterat i en databas över sjukskrivningar men ingen 
implementering i GIS har utförts. (Goine, Söderberg & Marnetoft, 2003)  
 
Det finns således ett stort behov, både i rent allmänintresse och för olika 
beslutsfattare, att vidare undersöka lokala och regionala mönster i 
sjukskrivningar. Eftersom det handlar om spatiala mönster är ett GIS speciellt 
lämpligt för denna uppgift. Som ett led i denna problematik har ett 
samarbetsprojekt inletts mellan Folkhälsovetenskapligt centrum (FHVC), 
Institutionen för hälsa och samhälle (IHS) samt Forsknings och 
Utvecklingsenheten vid Försäkringskassan (FoU). Syftet med projektet, 
”Sjukskrivningar i Östergötland 1997-2000 – tidsmönster och geografisk 
variation (SSÖ)”, är att undersöka variationer i sjukskrivningsmönster i 
Östergötland geografiskt sett, med hänsyn till vårdcentralsområden, 
socioekonomiska faktorer, kön, ålder samt avstånd till vårdgivare. Detta innebär 
även att undersöka om det var möjligt att identifiera behov av särskilda 
stödinsatser till utsatta områden och sårbara grupper, för planering av dylika 
stödinsatser och förebyggande åtgärder. Då specifika kunskaper rörande 
informationssystem behövdes för att genomföra projektet blev vi tillfrågade av 
vår handledare om deltagande i samarbetsprojektet.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en prototyp för ett operationellt 
GIS kan utvecklas och användas för att visualisera geografiska mönster. Det 
operationella GIS som beskrivs i uppsatsen ska användas för att undersöka 
geografiska mönster i sjukskrivningar.  
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1.3 Frågeställningar 
Nedan formuleras de frågeställningar som kan anses vara intressanta att 
undersöka för att uppfylla uppsatsens syfte: 
 

− Hur kan en prototyp i ett operationellt GIS utvecklas? 
 
− Hur kan geografiska mönster visualiseras i ett GIS? 

1.4 Avgränsningar 
Det område som studeras är stort och därför finns det tvingande skäl att göra 
avgränsningar. Detta är områden som inte kommer att behandlas i denna 
uppsats. 
 

− Prototypen ska inte implementeras utan endast utformas som en hifi-
prototyp3. 

− Design av GIS-programvara kommer inte att beskrivas, utan endast hur 
programvaran kan brukas. 

- Den teoretiska referensramen kommer inte att ta upp lagar och regler som 
gäller dataintegritet, etiska aspekter samt sjukskrivningar.  

- Socioekonomiska faktorer som exempelvis utbildningsnivå, inkomst och 
bidragstagande kommer inte att beskrivas teoretiskt, däremot kommer 
prototypen att användas för att analysera dessa faktorer. 

1.5 Målgrupp 
De främsta kunskapsintressenterna för denna uppsats är studenter och forskare 
vid Linköpings universitet och institutionerna IHS och IDA. Andra intressenter 
är Landstinget och Försäkringskassan. Dessutom kan kommuner ha intresse av 
vårt resultat eftersom det skulle kunna hjälpa dem vid planering och 
förebyggande arbete som har anknytning till sjukskrivningar. 

1.6 Disposition 
Uppsatsens upplägg och disposition är enligt följande: Inledningskapitlet ger en 
bakgrund till det aktuella problemområdet och därefter presenteras uppsatsens 
syfte vilket sedan preciseras i de frågeställningar som ställts upp. I detta kapitel 
beskrivs även de avgränsningar som gjorts samt vilken målgrupp som uppsatsen 
riktar sig till.  
 

                                           
3 Vid utformning av hi-fi-prototyper (high fidelity, hög naturtrohet) används teknik som ligger nära den färdiga 
produkten och som därför blir mer realistisk, i motsats till lo-fi-prototyper, där enklare tekniker som exempelvis 
papper och penna används. (Löwgren, 1993) 
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Kapitel 2 beskriver vilken forskningsansats och vilka metoder som valts för att 
besvara frågeställningarna. I de nästkommande tre kapitlen beskrivs uppsatsens 
teoretiska referensram med ett inledande kapitel om GIS som följs av hur ett 
sådant informationssystem kan utvecklas och införas i en organisation och 
därefter följer en sammanfattning av fem fallstudier inom hälsoområdet där ett 
GIS använts för analys. 
 
Kapitel 6 innehåller resultatet av vår empiriska studie vilket omfattar en 
beskrivning av verksamheten samt det datamaterial som använts, en beskrivning 
av den dokumentation som utfördes under det empiriska arbetet, en 
sammanfattning av de deltagande observationer som gjordes på detta samt den 
GIS-prototyp som utformades.  
 
I det följande kapitlet analyseras det empiriska materialet utifrån den teoretiska 
referensramen och en diskussion förs kring analysen. De slutsatser som 
framkommit redogörs sedan för i kapitel 8, vilket även omfattar besvarande av 
frågeställningarna. Avslutningsvis reflekterar vi kring vårt arbete och ger förslag 
på fortsatta studier inom detta ämne. 
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2 Forskningsansats och metod 
De frågeställningar som ställdes upp i uppsatsen påverkade de vägval som 
gjordes angående metoder och tillvägagångssätt. Syftet med detta kapitel är att 
beskriva och motivera dessa.  

2.1 Vetenskapsperspektiv 
Inom det vetenskapsfilosofiska ämnesområdet kunskapsteori är sambandet 
mellan värderingar och kunskap en nyckelfråga. Detta är också något som är 
aktuellt i praktiska utredningssammanhang där sambandet mellan åsikter, 
ståndpunkter och fakta diskuteras och där vikten av att inte blanda ihop åsikter 
och fakta eller värderingar och fakta understryks. Det gäller således att skilja på 
fakta ”i sig” och utredarens bedömningar av, kommentarer till och slutsatser av 
fakta. (Lundahl & Skärvad, 1999) Det handlar därmed om att 
argumentationskedjan som leder från frågeställningarna till slutsatserna ska vara 
begriplig och vägvalen som görs ska var välmotiverade (Axelsson, 1998).  
 
Vår ambition i denna uppsats har varit att ha ett så objektivt förhållningssätt som 
möjligt genom att kritiskt granska oss själva och de vägval som gjorts. Det 
handlar därmed om att diskutera och ifrågasätta det som ska ske, det som sker 
och det som har skett i arbetsprocessen. 

2.2 Kunskapssyn 
Allt vetenskapligt arbete sker inom ramen för vissa uppställda spelregler. Vilka 
det är som gäller är ett sedan länge omtvistat ämne. Vad som dock i hög grad 
bestämmer hur dessa spelregler ser ut beror på vilken vetenskapsteoretisk 
utgångspunkt som väljs. Två utgångspunkter är positivism och hermeneutik. 
Positivism ligger till grund för kvantitativ metodteori medan grunden för 
kvalitativ metodteori är hermeneutiken. (Lundahl & Skärvad, 1999) 

2.2.1 Kvantitativ kontra kvalitativ ansats 
Ett kvantitativt angreppssätt syftar till att observera större grupper för att hitta 
konsistenta mönster som kan påvisa orsak-verkan-samband. Efter att ett stort 
urval av data samlats in och undersökts huruvida detta mönster återfinns även 
här, kan en teori utvecklas för att förklara fenomenet. Utifrån teorins innebörd 
kan sedan olika förutsägelser göras och därefter prövas. Uppstår då de 
konsekvenser som förutsades har det ideala syftet uppnåtts, det vill säga teorin 
har visat sig vara sann. (ibid) 
 
Kvalitativa metoder handlar om att karaktärisera. Själva ordet ”kvalitativ” står ju 
för kvaliteter, det vill säga egenskaper eller framträdande drag hos ett fenomen. 
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Ett kvalitativt angreppssätt är inriktat på tolkning och förståelse. I kvalitativa 
undersökningar försöker forskaren förstå hur människor upplever sig själva, sin 
tillvaro, sin omgivning och över huvudtaget det sammanhang som de ingår i. 
Tolkning beskrivs längre fram i detta kapitel. (ibid) 
 
Huvuduppgiften i denna uppsats var inte att mäta de data som fanns till 
förfogande för att undersöka förekomster av olika fenomen, utan i stället visa 
exempel på hur kvantitativa data kan hanteras och visualiseras genom ett GIS. 
Utgångspunkten är dock inte kvantitativ utan den huvudsakliga metodteorin är i 
grunden kvalitativ då empirin i uppsatsen består av en fallstudie. Detta medför 
att det finns en strävan att beskriva och analysera en viss enhet i kvalitativa, 
komplexa och helhetsinriktade termer. Syftet med en fallstudie är, enligt 
Merriam (1994), att komma fram till en helhetsinriktad förståelse av de enheter 
som studeras och att utveckla generella teoretiska påståenden om 
regelbundenheten i strukturer och skeendet. Det innebär att kvalitativa 
fallstudier kan definieras som intensiva helhetsinriktade beskrivningar och 
analyser av en enda enhet eller företeelse.  

2.3 Induktiv, deduktiv och abduktiv 
kunskapsutveckling 

Inom vetenskapsteorin diskuteras två olika strategier för empiriska studier; 
bevisets och upptäcktens väg (Patel & Davidsson, 1994). 
 
Induktion, som även kallas upptäckarens väg, innebär att  forskaren genom att 
arbeta metodiskt utgår från den empiri som inhämtats. Ur denna empiri samlas 
fakta för att se om det finns ett samband mellan begrepp som redan är kända för 
forskaren. Detta kan leda till slutledning genom att forskaren utgår från enskilda 
fall och sedan utifrån dem formulerar en teori. Ett induktivt synsätt kopplas ofta 
ihop med ett hermeneutiskt, som baseras på tankegångar om en subjektiv 
uppfattning av verkligheten, tolkning och förståelse. (Johansson & Lindfors, 
1993; Patel & Davidsson, 1994) 
 
Motsatsen till induktion är deduktion, vilket kan benämnas som bevisandets väg 
eller rationalisternas metod. Rationalisternas metodiska ideal är så kallade 
deduktiva härledningar, vilka innebär att forskaren utifrån teorin härleder 
hypoteser och prövar dessa empiriskt med vetenskapliga metoder. (Patel & 
Tebelius, 1987) 
 
Patel & Davidsson (1994) menar att vid utredningar och utvecklingsarbete där 
ambitionen inte är att producera kunskap i form av teorier, är inte forskarens 
arbete vare sig utpräglat deduktivt eller induktivt. Denna typ av angreppssätt 
benämns, enligt Johansson & Lindfors (1993), som abduktiv metod. Under 
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forskningsprocessens gång utvecklas det empiriska tillämpningsområdet 
successivt samtidigt som teorin justeras och förfinas. Forskaren växlar således 
utgångspunkt mellan teori och empiri varvid båda successivt omtolkas och 
formas av varandra. Forskare med orientering inom kvalitativa studier utgår 
oftast från teorin för att sedan granska empirin och slutligen återvända till teorin.  
 
I denna uppsats granskades en mängd olika teorier som var relevanta för de 
ämnen som ingick i uppsatsen och därefter formades en uppfattning om hur 
denna teoretiska ”verklighet” såg ut. I analysen ställdes empirin mot de utvalda 
teorierna för att urskilja om verkligheten motsvarade teorin, men också för att 
undersöka om det fanns nya mönster att upptäcka i det empiriska materialet, 
samt utvärdera och utveckla kunskap om detta. Detta medför att 
metodangreppssättet i uppsatsen inte varit utpräglat induktivt eller deduktivt 
utan arbetssättet kan mer liknas vid den abduktiva metoden. 

2.4 Datainsamlingsmetoder  
Arbetsgången för uppsatsen har inneburit att först genomföra en 
kunskapsprojektering4 utifrån de instruktioner som anges av Goldkuhl (1998). 
Kunskapsprojekteringens syfte var förutom nedanstående beskrivning, att 
synliggöra den kontext som berör utveckling och införande av ett GIS. 
Kunskapsbehovet fastställdes därmed inom följande områden: 
 

- Informationssystem och informationssystemsutveckling 
- Systemutvecklingsprinciper. 
- Systemutvecklingsmetoder och tekniker där prototyping särskilt 

ingår. 
- Databaser, uppbyggnad och process. 
- Visualiseringsprinciper för presentation av data. 

- GIS  
- Beskrivning av vad ett GIS är. 
- Beskrivning av hur ett GIS kan planeras, införas och utvärderas. 
- Fallstudier där GIS använts. 

- Sjukskrivningar 
- Statistik om sjuktal. 
- Information om utredningar och studier i ämnet. 

 
Utifrån det kunskapsbehov som identifierats i projekteringen utfördes därefter 
en litteraturstudie och därefter en empirisk undersökning.  

                                           
4 Kunskapsprojektering innebär ett systematiskt tillvägagångssätt vid planering av kunskapsutveckling. Utifrån 
en inledande undran genomförs en perspektivanalys, inventering av kunskapsläge, bestämning av 
kunskapsbehov, identifiering av kunskapsintressenter och kunskapskaraktärisering. Därefter formuleras en 
kunskapsstrategi, metodutformning samt formulering av frågor och uppgifter. Slutligen genomförs en 
resursplanering och en analys av hur kunskapen ska presenteras. 
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2.4.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien ligger bakom det teoretiska resonemang som förs i uppsatsen. 
Teorins roll i denna typ av uppsats kan ses antingen som ”ett kärl som gör att 
teorin blir verksam” eller som katalysator vid utveckling av teoretisk kunskap. 
Generellt är teorins plats i en fallundersökning i stor utsträckning beroende av 
vad författaren känner till om det område som studeras, men det handlar även 
om att ta hänsyn till tidigare arbeten som utförts inom forskningsområdet. Om 
en undersökare är okunnig om tidigare forskning och teori finns det risk att 
denne studerar triviala problem, producerar en kopia av en tidigare 
undersökning eller upprepar andras misstag. (Merriam, 1994) 
 
Syftet med vår litteraturstudie är att tolka och sammanställa vad forskningen 
kommit fram till och vad som publicerats inom området. Litteraturstudien utgör 
därigenom en grund för det som studeras. Enligt Merriam (1994) har 
litteraturstudien också syftet att visa hur den föreliggande undersökningen 
utvecklar, förbättrar eller reviderar det som redan är känt. Ytterligare ett syfte 
med litteraturstudien är att den kan vara en hjälp för att välja metoder och tolka 
undersökningsmaterial. Detta är också något som vår litteraturstudie har syftat 
till.  
 
Utgångspunkten för bearbetningen av litteraturen har följt Merriams (1994) 
beskrivning av deduktiv undersökning vilket innebär att vi först läste igenom 
litteraturen inom området på ett så heltäckande sätt som möjligt. Utifrån detta 
härleddes en referensram som var teoretisk till sin natur, och som studerades och 
verifierades under uppsatsarbetets gång. Efter detta samlades data in i enlighet 
med de begrepp som referensramen rymmer.  

2.4.1.1 Litteratursökning och urval 
Inom det systemvetenskapliga programmet har ett stort antal kurser givits, där 
litteratur ingått som behandlar informationssystem och utveckling. Sökningar 
genomfördes först bland detta material. Under sökningarna upptäcktes att en del 
av denna litteratur var av grundläggande karaktär och därmed behövde 
kompletteras med annat material. Därför genomfördes även sökningar bland 
avhandlingar som fanns att tillgå på institutionen för datavetenskap. Kontakter 
togs även med lärare från tidigare kurser samt handledaren, varvid 
rekommendationer avseende relevant litteratur erhölls. Litteratur lånades även 
direkt av dessa personer. På den hemsida som sammanställts av biblioteket för 
D-uppsatser i ämnet fanns ytterligare relevanta källor angivna. På denna sida 
fanns även exempel på lämplig metodlitteratur, vilken lånades för att 
komplettera metodkunskaperna. 
 
I ämnet GIS fanns tillgång till böcker från tidigare kurser. Dock behandlade 
dessa böcker ämnesområdet på ett mer allmänt sätt och motsvarade endast 
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kunskapsbehovet när det gällde att beskriva ett GIS. Sökningar på 
universitetsbiblioteket genomfördes och ledde till beställningar av böcker som 
behandlade planering och införande samt spatiala modeller. Sökningar 
genomfördes även på bibliotekets fulltextdatabaser och utgick från att endast 
avse sökordet GIS till att kombinera sökordet med development och health. 
Sökningarna begränsades även där det gick, till att söka artiklar som var 
publicerade under de senaste fem åren. De ämnen som artiklarna behandlade var 
införande och utveckling av GIS, allmänt om GIS, visualisering av spatial 
information samt olika tillämpningar av GIS inom området hälsa och 
administration av hälsa. 
 
Andra källor som använts är material som finns publicerat på Esri:s5 webbplats 
och utbildningsmaterial som ingår i Esri Virtual Campus. Dessutom har ett antal 
artiklar som behandlar svenska GIS-studier erhållits från PUBMed (en 
medicinsk databas) samt av projektmedlemmar i SSÖ. 
 
I sökning av information kring sjukskrivningar användes riksförsäkringsverkets 
hemsida där olika rapporter och statistik fanns tillgängliga. Sökningar utfördes 
även på riksdagens och socialdepartementets hemsida där riksdagsbeslut och 
rapporter även hittades. Detta material redovisas inte i den teoretiska 
referensramen utan finns delvis beskrivet i uppsatsens bakgrund och har som 
huvudsyfte att skapa förståelse för det problemområde som ska studeras och 
som GIS syftar till att generera information om.  

2.4.2 Empiriska metoder 
Den empiriska undersökningen utfördes för att studera hur det fungerar i 
praktiken och resonera kring denna utifrån teorier, för att ge en större förståelse 
för ämnet, samt förhoppningsvis tillföra information som inte återfinns i 
litteraturstudien. I en fallstudie innebär en empirisk undersökning att studera 
nutida fenomen i det verkliga livets kontext, och speciellt undersöka fenomen 
och kontext som inte är tydliga (Yin, 1994). Enligt Yin (1994), finns det sex 
olika källor för uppsamlande av data vid en fallstudie: dokumentation; 
arkiverade dokument; intervjuer; direkta observationer; deltagande 
observationer; och fysiska artefakter. I denna uppsats används deltagande 
observationer och dokumentation som källor. Förutom detta har redan insamlade 
använts, vilket utgjorde grundmaterialet vid utvecklingen av GIS-prototypen. 

2.4.2.1 Dokumentation  
Den andra empiriska källan som använts är all dokumentation som 
sammanställts under projektets gång. Exempel är projektdagbok och 
                                           
5 Esri, Environmental Systems Research Institute, utvecklar programvara och tekniker för att organisera och 
analysera geografiska data. De har genom detta blivit en av de största leverantörerna av GIS-mjukvara och 
tillhandahåller också webbaserade kurser online där användare kan erhålla certifikat för olika GIS-metoder.  
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systemdokumentation samt en gemensam rapport till försäkringskassan som 
sammanställts av projektdeltagarna. Enligt Yin (1994) kan dokument ligga till 
grunden för formella studier eller utvärderingar av ett område i en studie. 

2.4.2.2 Deltagande observation 
Då vi själva ingick i det forskningsprojekt som utgör den empiriska delen av 
uppsatsen användes deltagande observation som metod. Observationer utgör en 
primär informationskälla och innebär direkta erfarenheter. Att vara deltagande 
observatör betyder att forskarens roll som observatör är känd för gruppen men 
det han eller hon gör som observatör är underordnat rollen som deltagare 
(Merriam, 1994). För att en observation ska vara ett vetenskapligt verktyg krävs 
det att det som observeras systematiskt registreras. Därför fördes dagbok över 
allt som hände i projektet och dokument som producerades eller tillhandahölls 
inkluderades i dagboken. Särskild fokus lades på de faktorer som Merriam 
(1994) menar att observationer bör ta hänsyn till. Dessa är: 
 

− Miljön - Hur ser omgivningen ut? Vilken är kontexten? Vilka slags 
beteende uppmuntras, tillåts, motverkas eller hindras? 

− Deltagarna - Vilka är närvarande i en situation? Hur många är de och 
vilka roller har de? Vilka får vara med? 

− Aktiviteter och samspel - Vad händer här? Finns det någon viss 
ordningsföljd i det som görs eller i det som sker? Hur interagerar 
människor med varandra? Hur kopplas människor och aktiviteter 
samman? 

− Frekvens och varaktighet - När inleds förlopp? Varaktighet? Är det 
frågan om återkommande situationer eller är den unik? Om den är vanlig, 
hur ofta förekommer den? Vilka faktorer skapar situationen? Hur typisk 
är den observerade situationen? 

− Svårfångade faktorer - Observera informella och oplanerade aktiviteter, 
symboliska innebörder och synonymer för olika ord, icke-verbala 
budskap som avstånd och klädsel, diskreta eller självklara faktorer i 
miljön samt vad som inte händer. 

 
Dagbokens syfte var också att redovisa de kontinuerliga analyser som gjordes 
under projektet. Detta då slutprodukten i en fallstudie formas av den information 
som samlas in under arbetets gång. Enligt Merriam (1994) kan avsaknad av 
kontinuerlig analys riskera att information blir oklar i slutfasen. Observationerna 
redovisas som en sammanställning av dagboken.   

2.4.2.3 Material till GIS-prototyp 
De data som använts för att utveckla GIS-prototypen tillhandahölls av RFV 
(Riksförsäkringsverket) respektive IHS. Materialet, som bestod av datafiler, 
hade sitt ursprung från RFV, SCB (Statistiska Centralbyrån) och 
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Lantmäteriverket. Samtliga data gällde Östergötlands län och innehöll 
information om befolkningen och deras sjukskrivningar samt digitalt 
kartmaterial. 

2.5 Utformning av en prototyp 
Utifrån den teoretiska referensramen samt det empiriska materialet utvecklades 
en prototyp i GIS, enligt uppsatsens syfte. Den består av ett antal geografiska 
databaser som kan kopplas samman genom ett GIS-gränssnitt. Olika analyser 
genomfördes för att exemplifiera hur sjukskrivningsmönster kan undersökas och 
visualiseras. När det gäller analyser är det viktigt att bestämma vad som ska 
undersökas. Detta innebär att de värden eller mått som ska analyseras måste 
definieras. 
 
I den offentliga statistiken redovisas sjukskrivningsmått vanligtvis utan att 
standardisering för ålder görs (se även bilaga 1). I en befolkning som är 
sammansatt av relativt många unga individer blir sjukskrivningsvärden då lägre 
än i en befolkning som är sammansatt av relativt många äldre. Majoriteten i de 
yngsta åldersgrupperna har inga sjukskrivningsdagar alls och bidrar därmed bara 
till storleken på nämnaren. (Goine, Söderberg & Marnetoft, 2003)  
 
I GIS-prototypen användes ingen standardisering men åldersgrupperna delades 
upp i 10 kategorier med 5-årsintervall. Viss statistik redovisades med 10 års 
intervall. Det innebar att nämnaren utgjordes av områdesbefolkning i aktuell 
kategori. Dessutom fördelades alla värden på kön. Resultatet blev att 
ovanstående problem minimerades. Förändringar i befolkningsmängden var 
heller inte nämnvärt stora i någon åldersgrupp över tiden och hade därmed inte 
någon avgörande betydelse i de statistiska beräkningarna. 
 
I de beräkningar som utfördes i projektet användes måttet antal 
sjukskrivningsdagar per individ. Det innebar att talet för täljaren var antalet 
sjukskrivningsdagar för den kategori av individer som fanns i ett specifikt 
område och nämnaren bestod av antalet individer i samma kategori och område. 
Dessutom användes måttet andel sjukskrivna vilket angav hur stor del av 
befolkningen som varit sjukskrivna under en period baserat på kategorier och 
områden. 

2.6 Analysmodeller 
Analyser kan genomföras med olika formaliseringsgrad. I grunden handlar det 
om att tillämpa ett antal analysprinciper på det insamlade och bearbetade 
materialet. (Lundahl & Skärvad, 1999) För att analysera uppsatsens material har 
det empiriska materialet tillsammans med utformandet av prototypen ställts mot 
den teoretiska referensramen. Som stöd för detta har främst Marbles 
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perspektivmodell (DeMers, 2000) för systemutveckling i GIS (se kapitel 4.3) 
använts för att resonera kring uppsatsens första frågeställning. Den andra 
frågeställningen analyseras och diskuteras främst genom att ställa samma 
material mot teorier om grafisk representation som beskrivs i kapitel 3.3 samt 
visualisering som beskrivs i kapitel 3.4.  

2.7 Kvalitet och trovärdighet  
Axelsson (1998) menar att det finns tre övergripande kriterier som syftar till att 
säkerställa arbetets vetenskaplighet. Det ska uppvisa originalitet, trovärdighet 
och kommunicerbarhet. Med detta menas att arbetet ska innehålla ett eget 
kunskapsbidrag, som är hållbart och som författaren kan argumentera för. För att 
uppnå kvalitet och trovärdighet i vetenskapliga studier bör det som ska studeras 
dokumenteras väl, och forskaren ska även redovisa sin vetenskapssyn och 
deklarera studiernas grad av generaliserbarhet. I arbetet med denna uppsats har 
det funnits en strävan att uppnå ovanstående kriterier genom att utforska tidigare 
studier inom området, kritiskt granska källor och metoder och resultat.  

2.7.1 Metod och källkritik 
Litteraturstudier är en källa till stora informationsmängder. Källkritik är en 
urvalsmetod som kan användas i litteraturstudier. Urvalet sker genom att 
bedöma det material som samlats in. För att bedöma källor har vi använt oss av 
följande källkritiska kriterier efter Wiedersheim-Paul och Eriksson (1997):  
 

- Samtidskrav vilket innebär att information från en källa måste presenteras 
i sitt sammanhang och inom ett rimligt tidsintervall från det att 
informationen först erhölls.  

- Tendenskritik används för att besvara frågor som: Vilka egna intressen 
har uppgiftslämnaren i den här frågan?  

- Beroendekritik vilket innebär att kontrollera om källorna är beroende av 
varandra.  

 
Litteraturstudien har primärt använt vetenskapliga källor vars material 
producerats under senare år. När det gäller tendenskritik så måste samtliga 
litteraturkällor anses ha en relativt positiv attityd till informationsteknik och 
GIS, vilket kan påverka deras objektivitet och urval av teorier. När det gäller 
beroendekritik är det svårare att fastställa om någon sådan finns då litteratur som 
inhämtats haft olika uppdragsgivare och syfte. 
 
I empirin valdes dokumentation och deltagande observation som metoder. Det 
kan finnas en svårighet i att genomföra deltagande observationer när 
observatörerna själva är del i det som ska observeras. Det kan medföra 
svårigheter att skilja mellan rollen som observatör och deltagare, vilket kan få 
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till följd att allt som händer i rummet inte uppfattas. Nackdelar med observation 
som metod är att det inte går att bestämma när intressanta händelser ska inträffa 
samt att omedelbart avgöra vad som är intressant. Oförutsedda händelser kan 
störa resultatet. Det finns även en risk för feltolkning när observationsmaterialet 
bearbetas. En orsak till feltolkning kan vara att den som bearbetar materialet 
lägger in sina egna värderingar och åsikter i analysen. Vi tror dock att valet med 
att skriva dagbok och användandet av Merriams (1994) faktorer har underlättat 
detta arbete och hjälpt oss att koppla bort rollen som deltagare. I direkt 
anslutning till insamlingen utvecklades en prototyp vilket gjorde att vi även fick 
möjlighet att praktisera det som undersökts i litteraturstudien. Detta har 
inneburit ytterligare ett kunskapstillskott. 
 
Vid användande av dokumentation som källor i empiri kan detta medföra en 
svårighet när denna ska beskrivas. Ett enda dokument kan ofta inte beskriva en 
situation utan det behövs en samling av olika typer av dokument för att skapa en 
uppfattning om situationen. Enskilda dokument är därför inte alltid meningsfulla 
att redovisa.  
 
Källkritik med avseende på empirin kan, enligt vår mening, vara tendenskritik, 
eftersom förmodligen ingen som studeras vill framstå i dålig dager. Då vi själva 
ingått i studien har detta inneburit ett tätt samarbete med de andra deltagarna 
under relativt lång tid vilket medfört att denna aspekt minskade i betydelse. 
Dock är vi medvetna om att det i vår egen roll kan finnas denna typ av 
tendenskritik. För att kritiskt granska oss själv fördes den dagbok som nämnts 
ovan.  

2.7.2 Giltighet i GIS-prototypens material 
Validiteten i materialet som användes i GIS-prototypen kan betraktas hög då det 
är en totalstudie. I materialet från SCB och RFV gällande individdata kan det 
dock finnas ett litet bortfall av individer, eftersom adresser i registret gäller den 
plats där individer är skrivna per den 31.12 innevarande år. Detta medför att 
individer som bytt adress flera gånger eller som flyttat in och därefter ut under 
ett år inte registreras. Ytterligare en faktor som berör validiteten är att en individ 
inte nödvändigtvis behöver bo på den adress där denne är skriven. Detta kan 
exempelvis gälla individer som vårdas inom sjukvården eller studenter som valt 
att behålla sin ursprungliga hemadress. 
 
När det gäller data från RFV gällande sjukskrivningar är det även viktigt att vara 
medveten om att alla inte är berättigade till sjukpenning och således inte heller 
registreras i RSV-register när de är sjuka. Exempel på grupper som inte är 
berättigade är socialbidragstagare. Det är dock rimligt att anta att denna grupp 
inte är mindre sjuka än andra grupper i samhället vilket kan innebära att de 
verkliga sjuktalen inom ett område kan vara högre. Sjukfall följer inte alltid 
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administrativa gränser, vilket kan innebära att det finns ett högt antal sjukfall 
inom en radie som inte framkommer eftersom dessa fördelas på flera 
administrativa områden. 
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3 Geografiska informationssystem (GIS) 
I detta kapitel beskrivs vad ett GIS är och vilka funktioner som bör finnas med i 
ett sådant system. Vidare beskrivs hur grafik representeras i systemet och hur 
dessa spatiala datastrukturer kan vara uppbyggda. Slutligen beskrivs hur 
information i GIS kan visas och faktorer som påverkar hur den kan visualiseras.  

3.1  Definition av GIS 
Det finns många definitioner för GIS, en är: 
 

”Ett GIS är ett datoriserat informationssystem med funktioner för inmatning, 
bearbetning, lagring, analys och presentation av geografiska data. I ett operationellt GIS 
ingår en eller flera databaser.” (Sivertun, 2002, s 11) 

 
Ett GIS kan ses som en integration mellan tre datortekniker (se Figur 1): 
databashantering, algoritmer för spatial analys och geografisk representation av 
data (Antenucci et al, 1991).  

 
Figur 1. GIS som en integration av tre tekniker ur Antenucci et al ( 1991, s. 21). 

Men ett GIS kan ses i ett mer komplext sammanhang som även involverar 
områden som inte är rent teknologiska. Ett komplett GIS består, enligt 
Bernhardsen (1992), av fyra olika delar sammanlänkade i en kedja (se Figur 2). 
Varje del är lika viktig för att systemet ska uppfylla de krav som en organisation 
bör ställa på det. De fyra olika delarna är expertis; strukturerade data; 
organisation; och hårdvara/mjukvara. 
 

 
Figur 2. GIS-kedjan (Bernhardsen, 1992, s 7) 
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3.1.1 Expertis 
Användande av datorsystem kan ge människor stöd för att utveckla nya 
arbetsformer och analyssätt. Det krävs dock att de som arbetar med dem har 
kunskap om hur de fungerar. Vid användandet av GIS krävs dessutom 
kunskaper om hur kartor fungerar och hur de kan kopplas samman till databaser 
samt hur analys och presentation av information kan ske. Andra kunskaper som 
krävs är bland annat planering, projektering och verksamhetsutveckling. Detta 
gör att det ställs stora krav på användarna som dessutom måste ha förmåga att 
samarbeta och resonera med andra användare av spatial information eftersom 
databaser ofta delas mellan flera brukare. (Sivertun, 2002) 

3.1.2 Strukturerade data 
GIS-kartdatabaser innehåller ofta en intern struktur som ger helt nya möjligheter 
till bearbetning och analys. Alla noder och länkar i ett GIS är numrerade på ett 
sådant sätt att det går att hålla reda på alla ytor – yttopologi (se Figur 3). I GIS 
används även linjetopologi (se Figur 4) vilket innebär att numreringen av noder 
och länkar är gjord så att ett program kan räkna ut kortaste vägen i ett vägnät 
eller beräkna trafiken i ett telefonnät. (ibid) Rumsliga datastrukturer beskrivs 
vidare i kapitel 3.3.3. 

 
Figur 3. Exempel på yttopologi. Figur 4. Exempel på linjetopologi. 

 (Sivertun, 2002, s.12)   (Sivertun, 2002, s.12)  

3.1.3 Organisation 
Ett fullständigt GIS är inget som kan köpas in. Det går att köpa programvara och 
data men strukturerna måste organisationen bygga upp och komplettera med 
egna data samt modeller för hur dessa kan användas. Detta innebär att det är 
resurskrävande att skapa ett fungerande GIS i en organisation. Det är därför 
viktigt att hela organisationen stödjer införandet av GIS och är villig att utbyta 
data internt, eftersom en god ekonomi i ett GIS bygger på att tillämpningar delas 
mellan olika användare. (ibid) 
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3.1.4 Hårdvara/mjukvara 
En GIS-programvara kräver stora systemresurser eftersom informationssystemet 
hanterar stora mängder data, komplicerade beräkningar utförs och detaljrik 
grafik presenteras. Det blir allt vanligare att GIS läggs in som en resurs på ett 
intranät eller Internet. Detta innebär även att krav ställs på att organisationen har 
ett fungerande nätverk och att användargränssnitten är utformade på ett sådant 
sätt att de är enkla att använda. En annan aspekt som är viktig att ta hänsyn till 
vid användandet av GIS, är hur systemförvaltningen ska ske. Det handlar då om 
hur säkerhet och uppdateringar av information i systemet ska utföras samt hur 
data ska lagras och hanteras. (ibid) 

3.2 Funktioner i GIS 
I ett GIS hanteras, enligt definitionerna ovan, spatiala data. Det innebär att 
systemet kan hantera data som är knuten till en viss geografisk position. I GIS 
kan den grafiska representationen kopplas ihop genom att information kan 
presenteras i ”overlay teknik” samt flerdimensionellt (se Figur 5). Genom att 
koppla databaser till informationen kan urval av geografiska data visualiseras. 
Det går därmed att göra rumsliga analyser som fokuserar på hur geografisk 
placering, spridning och form påverkar olika processer och samband. I detta 
kapitel har Eklundh (2001) använts som källa där inget annat anges. 

 
Figur 5. Geografiska data i olika skikt. (Länsstyrelsen, 2003) 

För att hantera lägesbundna data behöver ett GIS ha följande funktioner:  

3.2.1 Inläsning och leverans av data. 
Systemet ska kunna ta emot data från olika källor såsom satellit- och flygbilder, 
GPS-mottagare samt text- och sifferinformation av olika former. Det innebär att 
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data kan skrivas in via tangentbord, eller via andra digitala system samt att data 
kan omvandlas från kartor eller andra dokument. Färdiga data ska även kunna 
exporteras till andra program. 

3.2.2 Datahantering 
Det ska vara möjligt att lagra rumsliga data och dess egenskaper i systemet. Data 
måste även kunna modifieras och uppdateras på ett relativt enkelt sätt. 
Egenskaperna hanteras vanligtvis i databaser. Är inte databaserna integrerade 
med systemet måste dessa vara nåbara genom externa program. Systemet måste 
även kunna hantera datastrukturer som gör att användaren kan förstå innehållet i 
de geografiska dataskikten. 

3.2.3 Analys  
Både attribut och rumsliga data ska kunna sökas och analyseras. I analysen kan 
rumsliga förhållanden mellan olika objekt inom och mellan teman användas för 
att exempelvis analysera samband, rumsliga sökningar, undersökningar av 
topologiska samband, mätning av ytor, längder, former eller rumsliga statistiska 
förhållanden samt konstruktion av rumsliga modeller. Det går även att studera 
flöden, som exempelvis transporter, och olika förändringsprocesser. 

3.2.4 Presentation  
I ett GIS kan slutresultatet från en analys presenteras på ett pedagogiskt sätt i 
form av till exempel kartbilder, diagram och sammanfattande tabeller. Det ska 
vara möjligt att föra vidare tabelldata till andra system för statistisk bearbetning. 

3.3 Grafisk representation av geografiska objekt 
Det finns två typer av representationssätt inom GIS för geografiska objekt. 
Dessa är vektorer och raster. I följande avsnitt har Eklundh (2001) använts som 
källa där inget annat anges. 

3.3.1 Rasterstrukturer  
Strukturerna är grundade på ett rutnät som landskapet är indelat i (se Figur 6). 
Varje ruta eller cell har ett värde som motsvarar den yta som den representerar. I 
en matris med vertikala kolumner och horisontella rader, lagras respektive cells 
värde.  

3.3.2 Vektorstrukturer  
Strukturerna innebär att geometriska objekt representeras av punkter, linjer och 
ytor som knyts till egenskaper i en tabell (se Figur 6). Punkterna, linjerna och 
ytorna är lägesbestämda av X och Y koordinater i form av noder och länkar. En 
länk kan vara en vägsträcka som har en eller flera brytpunkter i form av noder. 
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Figur 6. Raster- och Vektorstrukturer. (Länsstyrelsen, 2003) 

3.3.3 Spatiala datastrukturer 
De geografiska grundelementen i ett GIS består av: 
 

- punkter, exempelvis träd, brunnar eller personer, 
- linjer, exempelvis vägar, diken eller telefonlinjer,  
- polygoner, som är ytområden, exempelvis sjöyta, vegetation eller 

bebyggelse samt, 
- kontinuerliga ytor, exempelvis topografi, temperatur, eller radonhalt. 

 
De geografiska grundelementen innehåller data som består av spatial 
information, det vill säga geografiska koordinater som beskriver var elementet 
finns, samt egenskaper för elementet. I de flesta GIS har varje grundelement ett 
unikt ID-nummer som används för att koppla egenskaper till den rumsliga 
informationen. Det innebär att information kan lagras i två separata tabeller som 
båda innehåller dessa ID, vilka används för att länka ihop informationen och 
synliggöra de egenskaper som finns kopplade till ett visst objekt. 

3.3.3.1 Punkter 
En punkt är den enklaste representationen av ett objekt. Punkter har ingen 
dimension men kan visualiseras genom symboler. (Bernhardsen, 1992) Varje 
punkt har ett unikt ID-nummer som länkar egenskapsdata till koordinatpar som 
beskriver punkternas läge (se Figur 7). Numret kan användas för länkning av 
punkter till en eller flera attributstabeller. Punkterna behöver inte vara kopplade 
till en attributstabell utan kan ha ett specifikt värde exempelvis i en höjddatabas 
eller som en siffra som styr ritmanér. 
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Figur 7. Exempel på hur punktdata kan representeras grafiskt och lagras på fil, fritt ur 
Eklundh (2001, s. 103) 

3.3.3.2 Linjer 
En linje kopplar samman två punkter och används för att representera objekt 
som kan definieras i en dimension (Bernhardsen, 1992). Varje linje lagras som 
ett ID-nummer med ett antal tillhörande koordinatpar med start- och 
stopkoordinater vilka ofta kallas noder (se Figur 8). För att representera en böjd 
linje krävs flera koordinatpar. Ju fler koordinatpar en böjd linje har ju bättre 
anslutning är det till kurvan. Nodernas position är lagrade i en koordinatfil, 
kopplingen till egenskaper sker via ID-nummer eller nodnamn. 
 

 
Figur 8. Exempel på hur linjedata kan representeras grafiskt och lagras på fil, fritt ur 
Eklundh (2001, s. 104) 

3.3.3.3 Polygoner 
Polygoner används för att representera objekt som kan definieras i två 
dimensioner (Bernhardsen, 1992). Vid representation av en polygon lagras 
endast koordinater för den linje eller de linjer som omger ytan. En polygon 
används för att representera en homogen yta där gränser till andra är skarpt 
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definierade (se Figur 9). Egenskaper för polygoner länkas till en egenskapsfil 
med hjälp av ett ID-nummer. 

 
Figur 9. Exempel på hur en polygon kan representeras grafiskt och lagras på fil, fritt ur 
Eklundh (2001, s. 108) 

3.3.3.4 Kontinuerliga ytor 
Kontinuerliga ytor eller topologiska polygonstrukturer är ytor som har 
topologiska grannskapsförhållanden genom att ytorna gränsar till varandra och 
har topologiska data lagrade i separata tabeller (se Figur 10). Linjer som skiljer 
angränsande polygoner lagras bara en gång och varje linje är topologiskt knuten 
till de övriga. 

 
Figur 10. Exempel på en kontinuerlig yta (Strategis, 2003) 

3.3.3.5 Tredimensionella objekt 
Alla fysiska fenomen som har placering i rymd kan ses som tredimensionella (se 
Figur 11). En följd av detta innebär att datamodeller måste baseras på tre 
dimensioner, ett bottenplan i två dimensioner (som en polygon) samt en höjd 
som en tredje dimension. Dimensionerna används för att beskriva inte bara 
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terrängyta utan även exempelvis torn, brunnar, byggnader och gränser. 
(Bernhardsen, 1992) 
 

 
Figur 11. En tredimensionell bild beskrivande inkomstområden (Sable, 2002) 

3.4 Visualisering av information i GIS 
Verbet ”att visualisera” innebär att forma en mental bild eller vision av något. 
Det kan också innebära att en person föreställer sig eller kommer ihåg något, 
precis som om denne faktiskt skulle iaktta fenomenet ifråga. I följande avsnitt 
har Spence (2001) använts som källa där inget annat anges. 

3.4.1 Interna modeller  
Att visualisera någonting är således en mänsklig aktivitet och också en kognitiv 
sådan, det vill säga något som pågår i en människas tanke- eller sinnesvärld. 
Denna aktivitet resulterar i något ganska flyktigt – något som inte kan skrivas ut 
på ett papper eller granskas i ett mikroskop. Resultatet finns, liksom aktiviteten 
som ledde till det, i människans tankevärld och brukar kallas en mental eller 
intern modell. En viktig orsak till att söka en intern modell är för att få en bättre 
förståelse för den artefakt, det schema eller den situation till vilken data 
refererar. Den interna modellen används då för att tolka exempelvis artefakt eller 
en situation för att sedan fatta ett beslut. 

3.4.2 Externalisering  
Det som användaren faktiskt ser på en dataskärm kallas för externalisering av 
data. Det sätt som data externaliseras – vanligtvis genom en visuell presentation 
– är avgörande för hur framgångsrik visualiseringen blir. 
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Den visuella presentationen visar abstrakta data på olika sätt. Vilken teknik som 
är lämpligast beror på applikationsområdet, användaren och den uppgift som ska 
utföras. De värden som ska visas kan vara numeriska, associerade till ett objekt 
eller en effekt, men det kan också vara ordnade eller kategoriska data. Här följer 
en kort beskrivning av teknikernas användbarhet i olika situationer. 

3.4.2.1 Storlek, längd och höjd  
Storlek som teknik, kan användas för att erhålla ett kvalitativt intryck av olika 
komponenters effekt. Här är det ofta inte intressant att visa små skillnader i 
storlek utan nyanserna är mer grovt indelade i litet, medium eller stort. 
 
Presentation av kvantitativa data genom längd och höjd är populärt när det finns 
ett behov av att få en kvalitativ känsla för data, och det kan också vara 
användbart för att göra jämförelser. En utökad användning av denna teknik är att 
kombinera den med färger som till exempel indikerar säkerhet respektive fara 
eller olika grader av detta. 

3.4.2.2 Förstoring  
Förstoring av geografiska data kan vara användbart för att visa förekomsten av 
olika företeelser geografiskt sett, och kan ge en god bild av dessa genom att det 
som förstorats tillskrivs de värden som faktiskt finns, numeriskt sett. Vad som är 
viktigt att komma ihåg vid användning av denna teknik är att den förlitar sig på 
betraktarens goda minne för storlekar. Visas till exempel Japan storleksmässigt 
jämförbart med USA är det viktigt att veta hur storleken på dessa länder 
förhåller sig i verkligheten. 

3.4.2.3 Multidimensionella ikoner  
Multidimensionella ikoner som passar för olika uppgifter och områden kan vara 
ett effektivt sätt att åskådliggöra information på. En symbol med viss färg kan 
illustrera de kvantitativa data den uppehåller och samma symbols form 
bestämmer vilken kategori den tillhör. Forskning har visat att det tar ungefär 
hälften så lång tid att tolka en ikon som det tar att tolka en skriftlig beskrivning 
av samma sak. 

3.4.2.4 Rumslig eller spatial presentation  
För att använda rumslig eller spatial presentation av data är det viktigt att förstå 
den interna modell som den representerar. Eftersom visualisering innebär att en 
intern modell skapas och utvecklas är det användbart att veta att rumslighet som 
grund ger en robust intern modell. Eftersom detta fenomen inte har någon i sig, 
inneboende lokalisering, kan det kanske tilldelas en artificiell lokalisering som 
kan användas konsekvent för att utveckla denna interna modell. 
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Därmed är det viktigt att en karta har en visuell balans vilket innebär att en 
kartas element arrangeras så att de uppfattas som om det finns en jämvikt i hela 
kartan. Två av de viktigaste faktorerna när visuell balans ska bedömas är det 
visuella centrumet för kartan och den visuella tyngdpunkten hos kartans 
element. Enligt Steinke (1975) påvisar studier att människor som tittar på en 
grafisk bild tenderar att fokusera på en punkt något ovanför bildens geometriska 
centrum. Samma författares studier pekar på att faktorer som påverkar den 
visuella tyngdpunkten är storlek, värde (ljust eller mörkt), kontrast, ljusstyrka 
och position. Till exempel kan en för stor marginal på en karta dra 
uppmärksamhet från själva kartan och dess element. 

3.4.2.5 Mönster och färg 
Mönster som teknik kan ge en värdefull illustration av data och speciellt i 
kombination med andra visualiseringstekniker. Genom att undersöka olika 
mönster kan en betraktare dra slutsatser om de data som representeras och även 
hur den utvecklas och eventuellt förändras. 
 
Forskning visar att det mänskliga ögat endast kan uppfatta 12 färger i en grafisk 
bild (Schoenig & Gendron, 2000). Denna 12-färgers begränsning kan dock 
överskridas när samma färger har olika mönster. Det finns en minimistorlek för 
linjer eller punkter vars färger lätt kan bli utmärkande och utgöra stora 
skillnader. Ett populärt val är ett spektrum, där röd visar stora element och blå 
små element.  
 
En färg kan ha 256 olika nyanser. Om olika nyanser av en färg används kan det 
mänskliga ögat inte urskilja mer än sju eller åtta distinkta nyanser (ibid). I ett 
GIS är det, enligt McLafferty & Cromley (1999) som genomfört tester på 
användare, bättre att använda en enda färg som varierar i intensitet. Ljusare 
färger används för områden med låga datavärden och stark för de med höga 
värden.  
 
Forskning (Schoenig & Gendron, 2000) har även funnit att fem till sju procent 
av populationen är färgblind (kan inte skilja mellan rött och grönt). Färgblindhet 
är därmed en annan faktor som bör övervägas. Att använda färg vid spatial 
layout är meningsfullt när betraktaren är medveten om hur den representerade 
miljön ser ut i verkligheten. Ett färgschema kan betona extremfall och samtidigt 
även medelvärden på ett illustrativt sätt. 

3.4.3 Kartografisk visualisering  
För GIS-användare är det en bild – kartan – som är av särskild betydelse. 
Tillsammans med kartan är även grafer, diagram och bilder viktiga 
presentationsredskap i ett GIS. Konsten att visualisera sina data i kartans form är 
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en nyckel till att kunna presentera geografisk information på ett övertygande 
sätt. I följande avsnitt har Eklundh (2001) använts som källa. 
 
Data till GIS hämtas ofta från kartor, och resultatet av en bearbetning 
presenteras ofta som kartor eller kartliknande produkter. Det är därför viktigt att 
GIS-utvecklare har kunskap om hur kartor är uppbyggda för att kunna 
kommunicera med andra användare. 
 
En karta brukar byggas upp för att presentera specifik information på ett 
överskådligt sätt. En vägkarta ska underlätta för bilförare att nå ett bestämt mål, 
ett sjökort är utformat för navigation och en topografisk karta ska kunna ge en 
god positionsbestämning i både plan och höjd. För att tillgodose de krav som 
finns för varje sådan kartprodukt utförs en datainsamling som innebär urval, 
klassificering, förenkling och symbolisering.  
 
Kartan är en symbolisk återgivning av verkligheten – en representation eller en 
modell. För att läsa kartan behövs en viss erfarenhet av det tema som avbildas 
liksom en förståelse för de symboler som används. Valet av kartans språk, 
symboler och färger är kulturbetingat. 
 
Den skala som väljs för en karta är en kompromiss mellan den mängd objekt 
som ska visas på kartan och den översikt som ska ges för att det geografiska 
sammanhanget ska vara begripligt. På en karta kan objekt visas som stiliserade 
symboler. En väg representeras av en linje, ett hus av en fyrkantig symbol, en 
trädsamling som grupp punktsymboler och markyta har olika symboler beroende 
på egenskap. Övergången från en förminskad bild till en symbol på en karta 
beror på kartografen och kartans ändamål. Beroende på användningsområde för 
kartan kan den avbildning eller symbol som bäst passar i sammanhanget väljas. 
Det finns dock ett samband mellan skalan och hur och vilka objekt som visas på 
kartan. (se Figur 12) 

 
Figur 12. Kartskalans samband med karterat område, ur Eklundh, 2001, s. 292. 
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Den modell av verkligheten som ska tillämpas vid en kartering beror på syftet. 
För varje karta bör det finnas en genomtänkt kartidé – tankemodell. Denna 
konceptuella modell översätts sedan till en kartmodell. Kartmodellen finns 
beskriven i kartans teckenförklaring och omfattar de kategorier som kartan 
innehåller och det sätt att rita som används. Kartmodellen realiseras därefter i ett 
geografiskt informationssystem där de geometriska respresentationsformerna 
väljs för de olika kategorierna. 

3.4.3.1 Olika typer av kartor  
Oavsett om en karta ska användas som indata till ett GIS eller om en karta ska 
formges i ett GIS måste några kartografiska grunder lyftas fram. Kartan 
behandlar två fundamentala element i verkligheten: läge och egenskaper i läget. 
Egenskaper kan till exempel vara förekomst, aktivitet, händelse, mängd eller 
förändring i tiden. Från läget och dess egenskaper kan många förhållanden 
beskrivas såsom avstånd, spridning, riktning, variation samt kombinationer av 
olika egenskaper vilka till exempel kan vara inkomst per capita och 
utbildningsnivå på olika orter. Det finns olika karttyper som redovisar delar av 
detta spektrum och de kan, beroende på skala, funktion och innehåll, grovt 
indelas i ett antal typer: allmänna kartor; kartor avsedda för specialändamål och 
tematiska kartor. 
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4 Utveckling och införande av GIS 
I detta kapitel beskrivs vad utveckling av ett GIS innebär samt olika metoder 
som kan användas vid utveckling och införande av denna typ av system. 
Databaser, som är en vanlig form av datalagring i GIS, beskrivs integrerat i 
dessa delar. 

4.1 Systemutveckling  
Systemutveckling omfattar både utveckling av adb-systemet och de 
arbetsuppgifter som inte låter sig automatiseras. (Andersen, 1994) Ett numera 
vedertaget sätt att se på informationssystem och systemutveckling är att den 
mänskliga och sociala kontexten är lika viktig som den tekniska. Ett 
grundläggande sätt att betrakta detta ämnesområde är enligt Checkland och 
Holwell (1998) att: 
 

− Det ska vara meningsfullt både för dem som arbetar med själva systemet 
såväl som de som handhar den bakomliggande tekniken. 

− Det ska omfatta förändringar i arbetssättet vilka möjliggörs genom teknisk 
utveckling. 

− Det ska vara stabilt nog att fortsätta vara användbart även om tekniken 
fortsätter att utvecklas.  

 
Utveckling av ett informationssystem innebär en förändring av den organisation 
som berörs av det, eftersom systemet har kraften att i olika grad förändra 
medarbetarnas kunskap, deras arbetssätt, hur organisationen styrs och vem som 
har makten. (ibid) Det är därför omöjligt att utveckla ett informationssystem 
utan att ha klarlagt vilken verksamhet som det ska tjäna. Ett 
systemutvecklingsuppdrag omfattar sällan ett helt företag utan utgångspunkten 
är för det mesta en avgränsad del av verksamheten. (Andersen, 1994; Avison & 
Fitzgerald, 1995) 
 
Det finns olika sätt att angripa en systemutvecklingsuppgift och det finns olika 
hjälpmedel att använda för detta. Viktiga begrepp för att beskriva dessa 
hjälpmedel är modell, metod, teknik och verktyg. Begreppen bildar en hierarki 
där modell är det överordnade begreppet. I utvecklingsarbetet används vanligtvis 
modeller som en översikt, vilka i grova drag beskriver vilket arbete som måste 
utföras och av vem. En modell täcker ett omfattande arbete och är ofta 
uppbyggd av olika delar där dessa delar benämns som faser, steg och områden. 
(Andersen, 1994) En vanlig modell är den så kallade livscykelmodellen som 
visar de problemområden som föregår och följer utvecklingen av ett 
informationssystem och vidare fram till det tillfälle då det ska avvecklas. Denna 
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modell ger också en tydlig bild av arbetsuppgifter, olika slags beskrivningar som 
måste utarbetas och de olika intressenternas roll i arbetet. (Andersen, 1994; 
Avison & Fitzgerald, 1995)  
 
En metod är som en praktisk vägvisare med bestämda råd för hur något ska 
utföras för att uppnå ett visst mål. Detta sker genom att metoden innehåller ett 
antal arbetssteg för att nå det resultat som önskas. (Andersen, 1994; Avison & 
Fitzgerald, 1995; Jayaratna, 1994) En beskrivningsteknik är ett slags ”recept” på 
sättet att göra en beskrivning och i en metod utnyttjas en eller flera 
beskrivningstekniker, exempelvis programmeringsteknik. Ett verktyg är ett 
fysiskt hjälpmedel för att exempelvis göra en beskrivning. Det kan vara en 
specifik programvara eller papper, blyertspenna och linjal. (Andersen, 1994) 
 
Att utveckla ett informationssystem är en omfattande uppgift som kräver goda 
kunskaper om metoder, beskrivningstekniker och verktyg. Detta räcker dock 
inte på något sätt för att uppnå ett lyckat resultat. Uppgiften kräver också 
kännedom om och förståelse för den kontext där systemutvecklingen ska äga 
rum. (Andersen, 1994) Detta gör att det inte finns någon generell metod eller 
modell som är tillämpbar i alla situationer (Jayaratna, 1994). I varje ny situation 
finns det olika villkor att ta hänsyn till. Ju mer erfarenhet en systemutvecklare 
har av olika metoder desto bättre kan denne välja och anpassa metoden efter det 
sammanhang som det ska användas i. (Wedlund, 1999) 

4.1.1 Analytisk kontra experimentell systemutveckling 
För att informationssystem ska upplevas som användbara är det viktigt att det 
finns en intuitiv känsla för vad gränssnittet förmedlar och hur användarna ska 
interagera med systemet. Användarnas behov och krav styr då vanligtvis 
utvecklingsarbetet. Detta innebär att programvaran måste utformas för att 
tillfredställa flera gruppers behov och krav. (Faulkner, 2000)  
 
För att informationssystem ska användas måste användarna anse att de är 
användbara. Det innebär att användaren måste uppleva att denne kan uppnå 
specifika mål med hjälp av ett system och att dessa mål uppnås på ett effektivt, 
relevant och tillfredställande sätt. (ISO, 1991) Ytterligare en faktor är viktig för 
att användaren ska uppleva att ett informationssystem är användbart, nämligen 
lärbarhet. Denna faktor är ett mått på hur snabbt en användare kan lära sig att 
hantera systemet och hur snabbt lågfrekventa användare kan återlära det 
(Faulkner, 2000; Löwgren, 1993; Esri, 2003). 
 
För att kartlägga användarnas informationsbehov kan analytisk eller 
experimentell systemutveckling användas. Att analytiskt, genom ett 
systematiskt, intellektuellt tillvägagångssätt försöka kartlägga användarnas 
informationsbehov ger inte alltid ett system som motsvarar användarnas 
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förväntningar. Det största problemet är att användaren intellektuellt måste ta 
ställning till hur han vill kommunicera med en maskin, kanske utan att ha 
befunnit sig i en sådan situation tidigare. Användarens beslutsunderlag är i detta 
fall alltför abstrakt i förhållande till dennes erfarenheter. Det kan istället vara 
bättre att ge användaren ett mer konkret beslutsunderlag som på ett 
verklighetsnära sätt kan visa hur det färdiga systemet kommer att fungera. Detta 
kan ske med hjälp av prototyping, vilket är en form av experimentell 
systemutveckling. (Andersen, 1994) Prototyping innebär att en provversion, en 
prototyp skapas av en kommande produkt innan den börjar produceras i stor 
skala. Inom systemutveckling används prototyping först och främst för att 
försäkra att informationssystemet verkligen motsvarar användarnas önskemål. 
En prototyp som är en modell av informationssystemet utformas, och 
användarna kan sedan prova prototypen. (Andersen, 1994; Checkland & 
Holwell, 1998) Detta ger möjlighet för användarna att uppleva bruket av något, 
och skapar tillfällen att kommunicera kring detta. (Nilsson & Pettersson, 2000)  

4.2 Att utveckla ett GIS 
När det gäller GIS är det ett relativt nytt utvecklingsområde inom ämnet 
informationssystem. Det är också ett område som kan ses som tvärvetenskapligt 
i och med att många olika yrkeskategorier kan använda det. (Tomlinson, 2000) 
Det har gjorts tidigare försök att utveckla specifika systemutvecklingsmetoder 
för GIS men många av dessa har blivit omoderna beroende på den 
mjukvaruutveckling som skett under senare år. Systemutveckling inom GIS 
handlar idag inte så mycket om att skapa nya mjukvaror utan om att få databaser 
att fungera i en specifik mjukvara som finns i en institutionell kontext. (DeMers, 
2000) 
 
Vid utveckling och införande av ett GIS är det mycket ovanligt med 
tillämpningar som är avsedda för en användare (Dahlén, 2000; DeMers, 2000; 
Esri Virtual Campus, 2003). De flesta tillämpningar används av flertalet 
personer som ofta utnyttjar dem för olika syften. Ett välplanerat införande kan 
möjliggöra att systemet kan svara upp mot de olika användarnas syften. 
(DeMers, 2000, Esri Virtual Campus, 2003) Ett lyckosamt införande av GIS i en 
organisation, menar Löfman et al (1996) innebär att det är en bra balans mellan 
teknologi, organisation, personal och verksamhetsområden. Dessutom kan ett 
bra planerat införande skapa ett GIS som är kostnadseffektivt (DeMers, 2000; 
Esri Virtual Campus, 2003).  
 
Enligt DeMers (2000), som anlägger ett informatoriskt synsätt, kan en 
översiktlig utveckling av GIS delas upp i design av GIS-system och design av 
GIS-programvara (se Figur 13). Eftersom denna uppsats inte tar upp design av 
programvara beskrivs inte denna del vidare. Design av GIS-system kan delas 
upp i två interaktiva delar. En del gäller den tekniska designen (en inre del) i ett 
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GIS som i sin tur består av två delar, systemfunktionalitet och databaser. 
Systemets funktionalitet handlar primärt om vilken förmåga ett GIS har att 
utföra de analyser som det förväntas kunna utföra. Systemets databaser innebär 
den uppsättning av data som kan komma från olika källor och vara av skilda 
format. Dessa data utnyttjar användarna för att uppnå sina mål i ett GIS. Den 
andra interaktiva delen berör design av institutionella frågor (en yttre del). Här 
ställs frågor som rör GIS i den organisatoriska kontext där det ska 
implementeras. Exempel på frågor är om data kan tillhandahållas till en rimlig 
kostnad eller om systemet kommer att möta de mål som organisationen har. 
 
 

 

 
Figur 13. Designprocessen i ett GIS med eget tillägg av systemfunktionalitet och databas ur 

DeMers (2000, s. 436) 

4.2.1 Databaser i GIS 
I ett GIS kan stora mängder data hanteras. En stor del av de data som lagras i 
dagens system, exempelvis fastighetsregister, har en mycket lång varaktighet. 
Det innebär att den maskin- och systemvara som hanterar data förmodligen 
måste bytas ut åtskilliga gånger under dess livstid. Data måste således vara 
tillgängliga oberoende av övergångar till ny teknik, men även oberoende av 
personalbyten eller verksamhetsutveckling. En teknik som används för att 
hantera dessa faktorer och förvalta informationen är att organisera data i 
databassystem. Idag finns system som kan användas i skilda datormiljöer, 
exempelvis Oracle, Informix och Access. (Eklundh, 2001) 
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4.2.1.1 Fördelar med databaser 
En fördel med att använda en databas är att metadata kan separeras från 
applikationsprogrammet vilket innebär att data blir oberoende. Detta gör att data 
kan ändras och tillkomma utan att applikationsprogrammet som bearbetar data 
behöver förändras. Denna fördel innebär även att krav på underhåll av databasen 
kan minskas. Vidare ska en databas ge minimal dataredundans. En databas kan 
dock inte eliminera redundans men den ger utvecklaren möjlighet att kontrollera 
karaktären och omfattningen av den. Genom att minimera dataredundans skapas 
stora möjligheter att förbättra datakonsistensen i ett system, vilket kan förenkla 
uppdateringar och minimerar det utrymmet som krävs för lagring av data. 
(Falkenroth, 2000; McFadden, Hoffer & Prescott, 1999)  
 
En databas skapar också möjligheter för att användare ska kunna dela data och 
utan programmeringserfarenhet få tillgång till presentation av data. Detta gör att 
en databasansats kan förbättra tillgänglighet och möjlighet till respons av data. 
(McFadden, Hoffer & Prescott, 1999) I de flesta databassystem kan användare 
få tillgång till data genom att använda ett frågespråk på hög nivå, vanligtvis SQL 
(Structured Query Language). Därigenom kan komplexa frågor ställas utan att 
programmeringsinsatser krävs. Genom att de flesta frågespråk tillåter 
deklarativa frågor innebär detta att användarna kan specificera de data de är 
intresserade av (vad) utan att specificera hur åtkomst av dessa data ska ske (hur). 
(Falkenroth, 2000)  

4.2.1.2 Databashantering i GIS 
Databaserna kan hanteras på olika sätt i GIS. Det vanligaste är att använda en 
intern eller extern hybridmodell. I den interna hybridmodellen lagras 
geometriska data och egenskapsdata var för sig i varsin databas. I den externa 
hybridmodellen lagras geometriska data separat i en databas och egenskapsdata i 
en annan extern databas via ett relationsdatabasgränssnitt. I modernare system 
hanteras geometrisk information genom integrerad databashantering. Detta 
innebär att ett databashanteringssystem används för att lagra både geometriska 
data och egenskapsdata integrerat. Dessutom finns ett relationsdatabasgränssnitt 
för koppling till externa egenskapsdata. (Eklundh, 2001; Dahlén, 2000) 
Relationsdatabaser beskrivs utförligare längre fram i detta kapitel.  

4.2.1.3 Faktorer i databasen som kan påverka det GIS som utvecklas 
När en databas utvecklas för ett GIS finns det faktorer som är direkt kopplade 
till att det är just ett GIS som ska utvecklas. Några av dessa faktorer är enligt 
DeMers (2000):  
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Studieområden 
De områden som ska studeras kan ha olika storlekar och de data som finns på 
området kan skilja sig åt. Det kan exempelvis finnas mer detaljerade data för 
mindre delar av området och mer generella för det resterande. Detta behöver 
dock inte leda till att de detaljerade datamängderna bestämmer studieområdet. 
Istället kan stora områden vara intressanta som översiktliga studieområden och 
de mindre, mer detaljerade områdena, kan utgöra delområden som fungerar som 
prototyper för mer detaljerade studier. 

Skala, upplösning och detaljnivå 
Skalan på studieområdet är relaterad till storleken på det. Ju mindre skala en 
karta har desto mer fel och generaliseringar innehåller den. En bra regel är att ha 
tillgång till så storskaliga kartor som möjligt för en uppgift. Om arbetet baseras 
på rasterdatamodeller bör kunskap finnas om vilken storlek på cellerna som är 
acceptabel inom ett större kartområde.  
 
Förenkling innebär: att de viktigaste karaktärerna i data bestäms; borttagning av 
oönskade detaljer och framhävning av det viktigaste görs. Beroende på 
skalintervall krävs olika grad av generalisering. En översiktskarta har troligen en 
högre grad av generalisering. I ett GIS kan dock presentationen ha en glidande 
skala vad det gäller generaliseringsgrad, vilket gör att kartbilden kan bli mer 
detaljerad ju större skalan är och tvärt om. (Eklundh, 2001) 

Klassifikation och interpolering 
Vid utformandet av ett GIS behöver hänsyn tas till såväl tillgängliga data som 
det klassifikationssystem som passar modellens behov. Det kan vara fördelaktigt 
att undersöka de data som ska matas in i förväg och bestämma dess 
klassifikation. En detaljerad klassifikation är användbar av två skäl. För det 
första ger det användaren den största datamängden. För det andra, kan tematiska 
kartor i en databas jämföras på en liten detaljnivå genom att det är relativt lätt att 
aggregera klasser. Aggregering innebär att nya klassifikationssystem upprättas.  
 
Det är vanligt att klassifikationer delas upp i lika stora intervall. Denna metod är 
vanligtvis framgångsrik men om data även består av extrema datavärden och 
asymmetrisk datadistribution fungerar inte denna teknik. Ett alternativ är då att 
inom klassen skapa lika frekvenser i värdena6. Det kan dock alltid vara bra att 
undersöka effekter på kartan genom att använda olika klasser och därmed 
kontrollera hur aktuella data visualiseras. (McLafferty & Cromley, 1999) Det är 

                                           
6 Ett exempel på detta kan vara att det i en åldersgrupp som består av få individer finns en individ som har 
extrem högt sjukskrivningstal. Denna individs tal påverkar det genomsnittet för gruppen vilket kan ge en felaktig 
bild av hela gruppen. Genom att skapa lika frekvenser i gruppen kan extremtalet identifieras och verkligheten 
därmed visas på ett riktigt sätt. 
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mycket vanligt att GIS används just för att göra denna typ av jämförelser varför 
korrekta klassifikationer är viktiga. 
 
Kartor är ofta uppdelade i administrativa områden, men spatiala data om 
exempelvis sjukdomsfall följer vanligtvis inte dessa gränser. Sådan information 
kan vara omöjlig att upptäcka även om aggregering sker på hög nivå. En metod 
som kan användas i detta fall är att lägga överlappande cirklar som har en 
bestämd storlek på kartan. Detta tillvägagångssätt kallas ofta för spatiala filter. 
Cirklarna används för att beräkna frekvensen inom varje cirkel och beräkningen 
överförs till cirkelns centrum. Eftersom cirklarna överlappar varandra, kommer 
närliggande beräkningar att likna varandra och därmed skapas mjuka övergångar 
i kartan. (Kulldorff, 1999) 
 
Interpolering innebär en skattning av värden för platser som ligger mellan eller i 
omgivningen till geografiska punkter. Det är naturligtvis nästan omöjligt att 
mäta upp varje cm av en yta för exempelvis temperaturer. Exempelvis har 
platser som ligger nära varandra förmodligen en mer likartad temperatur än de 
som ligger långt ifrån varandra och därför görs rumsliga autokorrigeringar. 
Dock skiljer sig avstånden för vilka det finns rumsliga beroenden och styrkan på 
autokorrigeringen mellan olika variabler. (Eklundh, 2001) 

Koordinatsystem och projektion 
I de flesta GIS går det att konvertera olika projektioner och koordinatsystem. 
Detta kan dock medföra problem då det finns större risk för fel ju oftare detta 
utförs. För att undvika konverteringar kan det vara bättre att använda 
koordinatsystem som är begränsade vad det gäller exakthet. 

Val av system 
Det är inte alltid lätt att välja korrekta mjukvarusystem för en organisation. Ofta 
har system redan köpts innan designprocessen startat. Vid inköp av system är 
det dock viktigt att kartlägga analytiska behov, kostnadsbegränsningar, behov av 
precision och lärbarhet för användarna. 

4.2.2 Relationsdatabaser 
En relationsdatabas representeras, enligt McFadden, Hoffer & Prescott (1999), 
av data i form av tabeller. Modellen består av tre grundbegrepp: 
 

1. Datastruktur - data är organiserad i form av tabeller med rader och 
kolumner. 

2. Dataintegritet - funktioner finns med för specificering av 
verksamhetsregler, vilka upprätthåller integriteten för data när den 
manipuleras. 
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3. Datamanipulation - kraftfulla funktioner kan göras genom att använda 
SQL-satser för att manipulera data som lagras i relationer. 

4.2.2.1 Datastruktur 
Datastrukturen i en relationsdatabas består av namngivna, tvådimensionella 
tabeller med data, som kan relateras. En tabell består av en entitet och dess 
egenskaper. Det kan exempelvis vara en lista på anställda där egenskaperna är 
anställningsnummer, namn, avdelning och lön. I relationsdatabaser används 
relationsnycklar. För att möjliggöra att data kan lagras och vara tillgänglig måste 
varje relation ha en primärnyckel. Detta innebär en egenskap som är unik och 
kan identifiera en speciell rad i en relation. I ovanstående exempel kan 
primärnyckeln vara de anställdas anställningsnummer. Primärnycklarna kan 
användas för att länka relaterade egenskaper som lagras i andra tabeller. 
 
Vidare kan det finnas en tabell över avdelningar vilken är länkad till tabellen 
med anställda genom tabellkolumnen avdelning. Avdelningsegenskapen är då en 
primärnyckel i avdelningstabellen och en främmande nyckel i tabellen med 
anställda. Definitionen av en främmande nyckel är en egenskap i en relation som 
är en primärnyckel hos en annan relation i databasen. I en relationsdatabas kan 
det även finnas tabeller som inte är relationer. Det är därför väsentligt att känna 
till vilka egenskaper en relation kan ha, exempelvis att varje relation (eller 
tabell) i en databas har ett unikt namn och att varje rad är unik – två rader i en 
relation kan inte vara identiska. 
 

 
Figur 14. Fyra relationer och integritetsrestriktioner för dem (understrukna egenskaper är 
primärnycklar) ur McFadden, Hoffer & Prescott (1999, s.215) 
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Figur 14 illustrerar att det finns en kundtabell där primärnyckeln är KundID. I 
Ordertabellen är OrderID primärnyckel och Kundtabellen är relaterad genom att 
KundId är främmande nyckel. I produkttabellen är ProduktID primärnyckel. 
Varje Order är relaterad till en Orderradtabell där OrderID och ProduktID är 
främmande nycklar. 

4.2.2.2 Dataintegritet  
En relationsdatamodell innehåller flera typer av restriktioner vilkas syfte är att 
säkerställa korrektheten och integriteten i databasen. Exempel på en vanlig typ 
av restriktioner är referensintegritet. Restriktionen innebär att det finns en regel 
som kräver att för varje främmande nyckelvärde som finns måste det finnas ett 
matchande primärnyckelvärde i den andra relationen. Om detta inte finns måste 
den främmande nyckeln vara null. 

4.2.2.3 Datamanipulation 
Datamanipulation i en relationsdatabas sker genom olika SQL-kommandon. Ett 
exempel på en generell syntax för ett SQL-kommando, även kallad SQL-fråga, 
ges nedan: 
 
SELECT [de kolumner som information ska hämtas från] 
FROM [den tabell som ska anropas] 
WHERE [villkor, exempelvis > 1000] 

4.3 Marbles perspektivmodell för 
systemutveckling i GIS 

DeMers (2000) menar att vattenfallsmodellen är en vanlig teknik vid 
utvecklingsprojekt. Denna teknik är dock, enligt DeMers (2000), inte alltid 
lämplig vid utveckling av GIS-system då dessa projekt är svåra att genomföra på 
ett linjärt sätt. Detta eftersom GIS är en relativt ny teknik vilket gör att det kan 
vara svårt för användarna att redan vid projektstart veta vilka exakta krav de bör 
ställa på systemet. Det är mycket vanligt i GIS-projekt att nya krav upptäcks i 
senare stadier än kravanalysfasen menar DeMers (2000). Denna åsikt stöds dock 
inte helt av Bernhardsen (1992) som menar att ett sätt att ändå möjliggöra 
användandet av en modell liknande vattenfallsmodellen är att efter kravanalysen 
genomföra ett pilotprojekt i liten skala. Denna typ av projekt gör att en mer 
experimentell ansats kan tas och medför att ett fullskaligt GIS blir mer anpassat 
till verksamheten. Detta eftersom resultatet av pilotprojektet förmodligen leder 
till förändringar av kraven på systemet. Även Löfman et al. (1996) pekar på att 
pilotprojekt bör genomföras vid införande av GIS i en organisation. 
Pilotprojektets syfte är dock då främst att testa arbetsrutiner.  
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En modell som DeMers (2000) menar är bättre än vattenfallsmodellen, är en så 
kallad ”perspektivmodell” som Marble har utformat, vilket innebär att systemet 
utvecklas utifrån fyra olika perspektiv. Marble har skapat denna generella 
systemdesignmodell för GIS, där perspektiven indikerar på vilken detaljnivå 
som designen ska utföras i varje steg. De fyra perspektiven är: initial, 
konceptuell, detaljerad samt implementation (se Figur 15). DeMers (2000) 
beskriver varje perspektiv relativt ytligt och nämner exempelvis endast i vilka av 
perspektiven som databasutvecklingen utförs. Därför har modellen kompletterats 
med specifik information avseende databasutveckling från andra källor. 
 

 
Figur 15. En förenklad designmodell för ett GIS ur DeMers (2000, s. 445) 

4.3.1 Initialt perspektiv 
I det initiala perspektivet skapas en uppfattning om vad exempelvis systemet ska 
kunna utföra, vilka problem det ska lösa och vilken generell typ av data som ska 
ingå i systemet. Detta för att så småningom skapa en bra konceptuell uppfattning 
som tillåter planering av kontinuerliga modifikationer. Det krävs att konceptet är 
tillräckligt flexibelt för att möta förändringar av mål, data, tillgänglighet, 
personal- och ledningskrav. När en specifik GIS-mjukvara har valts för ett 
projekt kan detta dock medföra begränsningar för datamodeller och 
funktionalitet. (ibid) 
 
I DeMers (2000) beskrivning av Marbles modell liknar det initiala perspektivet 
på många sätt det som Dahlen (2000) benämner som verksamhetsbeskrivning. 
Verksamhetsbeskrivningen innebär en inledande redovisning av den verksamhet 
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som ska få GIS-stöd. I den klarläggs de olika underenheterna och deras 
uppgifter i stort, deras kommunikation med andra enheter i horisontellt och 
vertikalt led samt vilken information som hanteras av respektive enheter. Redan 
här skapas underlaget för de första avgränsningarna av det förestående arbetet. 
Sådana avgränsningar kan exempelvis röra sig om vilka enheter som ska 
prioriteras eller vilka verksamhetsnivåer som skall studeras närmare. Dahléns 
(2000) fortsatta beskrivning skiljer sig dock från DeMers (2000) då Dahlén 
(2000) beskriver införandet på ett mer linjärt sätt. Nästföljande steg är en 
verksamhetsanalys vilken utgör en djup och detaljerad beskrivning av den 
verksamhet och de enheter eller verksamhetsnivåer som ska avhandlas i det 
fortsatta arbetet.  

Databasutveckling i det initiala perspektivet 
Vid databasutveckling i detta perspektiv utförs en verksamhetsmodellering där 
omfattningen och det generella innehållet i databasen identifieras (McFadden, 
Hoffer & Prescott, 1999). Enligt Eklundh, (2001) innebär modelleringen det 
första steget för att realisera en databas. Det handlar då om att identifiera 
organisationens mål och behov som är kopplade till databasen. När det finns en 
befintlig databas studeras och analyseras även den. I perspektivet identifieras 
också vilken typ av data som behövs för att informationssystemet ska stödja 
funktioner i verksamheten. (McFadden, Hoffer & Prescott, 1999) Enligt 
Eklundh (2001) bör, förutom ovannämnda faktorer, följande frågor vara 
besvarade för att en modellering ska kunna utföras: 
 

- Vilken information finns? 
- Vilka informationsbegrepp finns? 
- Vilka informationsmängder finns? 
- Vilken information överförs mellan det framtida systemet och andra 

system? 
- Vilka transaktioner kräver åtkomst respektive uppdatering av 

information? 
- Hur är ansvaret för uppdatering fördelat i organisationen? 
- Hur är åtkomst av information reglerad genom aktuell lagstiftning? 
- Hur bör åtkomsträttigheter styras av verksamhetens behov? 
- Vilken säkerhetskopiering och arkivering krävs? 
- Vilken dokumentation behövs för användare, kunder och utvecklare? 
- Vilka utbildningsbehov följer införandet? 
- Vilken utrustning krävs, och var? 

4.3.2 Det konceptuella perspektivet 
I den konceptuella designen ingår som ett första steg att skapa en övergripande 
bild av hela systemet och dess krav på data. Om kraven av någon anledning 
förändras kan den övergripande bilden anpassas. Den konceptuella bilden ska 
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inte vara en hård och låst struktur utan den kan utgöra en utgångspunkt som 
visar i vilken riktning arbetet ska utvecklas och till vilken de rätta frågorna kan 
ställas för att leda utvecklingsarbetet vidare. Det finns även en fördel i detta läge 
med att inte vara låst av en specifik mjukvara då detta tillåter sökande efter data 
från flera och skilda källor. (DeMers, 2000)  

Databasutveckling i det konceptuella perspektivet 
I den konceptuella databasmodelleringen analyseras det totala databehovet för 
informationssystemet, vilket sker i två steg. I ett initierings- och 
planeringsperspektiv sammanställs diagram vilka beskriver vilket 
tillvägagångssätt som ska användas. Diagrammen kompletteras med andra 
dokument som innehåller översikter rörande omfattningen av data som är 
inblandade i utvecklingsprojektet. I detta steg är dock bara data på hög nivå och 
huvudsakliga relationer inkluderade. I nästa steg produceras detaljerade 
datamodeller vilka kan identifiera organisatoriska data som ska hanteras. Här 
definieras även alla dataegenskaper, listor över kategorier av data, representation 
av alla relationer mellan data och specificering av regler som bestämmer 
dataintegritet. Det är även under denna fas som den konceptuella datamodellen 
undersöks för konsistens med andra typer av utvecklingsmodeller. Detta för att 
kunna förklara andra dimensioner av det avsedda informationssystemet, 
exempelvis regler för hantering av data eller tidsrelaterade händelser. 
(McFadden, Hoffer & Prescott, 1999) 

4.3.3 Det detaljerade perspektivet 
I det detaljerade perspektivet bör uppmärksamhet läggas på vilket specifikt GIS 
som ska användas. Det innebär bland annat att databaser och applikationer 
konstrueras.  

Databasutveckling i det detaljerade perspektivet 
Databasutveckling i det detaljerade perspektivet består av två steg, logisk- och 
fysisk databasdesign. Vid den logiska databasdesignen betraktas 
databasutveckling från två perspektiv. Först omvandlas den konceptuella 
databasmodellen till en standardiserad notation som grundas på relationer för en 
relationsdatabas. Processen baseras på att ett ER-diagram (Entity-Relationship-
diagram) transformeras till normaliserade relationer. Detta sker i tre steg; först 
transformeras ER-diagrammet till relationer; därefter normaliseras dessa 
relationer och slutligen förenas relationerna. Resultatet blir ett antal relationer i 
så kallad tredje normal form vilka kan implementeras i vilket modernt 
relationsdatabassystem som helst. Normalisering innebär att redundans som 
finns i den konceptuella datamodellen stegvis avlägsnas. (ibid) 
 
Efter omvandlingen av den konceptuella databasmodellen formges 
informationssystemet tillsammans med former för inmatning och utmatning av 
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data; detaljerad genomgång för transaktioner; rapporter; presentationer; och 
förfrågningar som stöds av databasen. Analys av enskilda beståndsdelar som 
rapporter och dylikt kan medföra att förändringar i den konceptuella modellen 
införs. Förändringskrav kan också uppstå om nya krav på 
informationsbehandling uppkommit. Vid sådana tillfällen måste den 
ursprungliga konceptuella modellen integreras med de nya kraven. När den 
logiska databasdesignen väl är klar kan arbetet påbörjas med att specificera 
logiken för det datorprogram som ska användas. Här definieras också de frågor 
som behövs för att upprätthålla och rapportera innehållet i databasen. (ibid) 
 
Vid den fysiska databasdesignen bestäms hur lagringen i databasen ska 
organiseras. Här definieras även den fysiska strukturen för 
databashanteringssystemet. Konturer ”ritas” upp för hur systemet ska bearbeta 
transaktioner för att generera den information som förväntas. Målet i denna fas 
är att designa en databas som effektivt och säkert hanterar alla data som ska 
bearbetas. (ibid) 

4.3.4 Implementation av systemet 
I implementationen programmeras och testas systemet (ibid) men i ett GIS 
handlar det i denna fas även om att koda visuella datastrukturer. Det är därför en 
fördel att i denna fas involvera de framtida användarna och genom dem få 
feedback om frågor som handlar om hur datastrukturerna uppfattas. (McLafferty 
& Cromley, 1999) När systemet sedan är implementerat är den viktigaste frågan, 
enligt DeMers (2000), om systemet utför de uppgifter som organisationen 
behöver på ett tidsmässigt och korrekt sätt.  

Databasutveckling i implementationsperspektivet 
Förutom programmering och testning, installeras även programmet som ska 
bearbeta databasen. Dokumentation rörande databasen slutförs och utbildning av 
användare genomförs. Därefter matas existerande informationskällor in. Detta 
moment utförs vanligen genom att den existerande informationen överförs till ett 
neutralt format (binära eller textfiler) för att därefter föras in i den nya 
databasen. Slutligen installeras databasen och dess associerade applikationer hos 
slutanvändarna. (McFadden, Hoffer & Prescott, 1999) 
 
I databasutvecklingssammanhang finns det ytterligare en fas efter det att 
systemet implementerats, förvaltningsfasen. Under denna fas, vilken är den 
tidsmässigt längsta i systemets livscykel, utvecklas databasen. Det handlar om 
att lägga till, ta bort eller förändra egenskaper i databasens struktur för att möta 
ändrade verksamhetskrav, rätta fel i databasdesignen eller förbättra 
databasapplikationens prestanda. (ibid) 
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4.3.4.1 Marbles systemutvecklingsmodell för prototyper i GIS 
Enligt DeMers (2000) kan den tekniska GIS-designen genomföras utifrån två 
olika angreppssätt. Det ena sättet är en datakravsmodell som är baserad på att 
tillgången på data till stor del bestämmer vad som kan göras analytiskt. I denna 
modell utförs först en konceptuell design vilken följs av en logisk design och 
slutligen utförs den fysiska designen av databasen. Den andra typen av 
tillvägagångssätt baseras på uppfattningen om att systemet styrs av den typ av 
analys som det ska kunna utföra. Här utförs först en generell funktionell analys 
som leder till en applikationsdesign på hög nivå. Detta resulterar slutligen i 
utvecklingen av specifika detaljer om hur analyser kan utföras. (ibid) 
 
Eftersom det vid utvecklingen av ett GIS ofta är svårt att sätta upp exakta krav 
på systemet från början, är prototyping ytterligare en metod, som med fördel kan 
användas vid utvecklingen av denna typ av system. En prototyp ger möjlighet 
för en organisation att undersöka och visa användbarheten med systemet, vilket 
gör att adekvata resurser kan avsättas för ett fortsatt projekt. (ibid)  
 
Utifrån de perspektiv som beskrivs i Marbles perspektivmodell (ibid) skulle en 
prototyp uppstå enligt en spiralformad modell (se Figur 16). 

 
Figur 16. Marbles spiralmodell ur DeMers (2000, s. 449) 

I spiralmodellen separeras anskaffande, organisation och analys av information 
och dessa uppgifter utförs på tre detaljnivåer. På den första detaljnivån antas det 
initiala perspektivet som en modell. Denna nivå är den mest generella och utgör 
grunden vid diskussioner om möjligheterna för ett GIS-system. Det initiala 
perspektivet är egentligen en föregångare till det konceptuella perspektivet eller 
den konceptuella designprocessen, vilken representerar begynnelsen för 
kravanalysen och pågår i de inledande diskussionerna rörande databasdesignen. 
(ibid) Vanligtvis är en databas som framställs genom prototyping en kopia av 
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delar av en redan existerande databas, möjligtvis med ett nytt innehåll. Om ett 
nytt innehåll behövs är det inte ovanligt att detta kommer från en extern 
datakälla. (McFadden, Hoffer & Prescott, 1999) Med tiden skapas en allt mer 
detaljerad bild av systemets design i denna modell. (DeMers, 2000)
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5 Tidigare studier inom HälsoGIS 
I detta kapitel beskrivs fem olika fallstudier inom hälsoområdet där ett GIS 
använts för analys. Först redovisas tre svenska studier som har anknytning till 
varandra både vad det gäller studieområde och författare. Därefter redovisas två 
utomnordiska studier, en från USA och en från England. 

5.1 Tre svenska studier 
Det finns få redovisade svenska vetenskapliga studier som behandlar hälsa och 
GIS. I Norden finns det dock en unik möjlighet att undersöka samband mellan 
hälsa och andra faktorer på individnivå eftersom ett unikt personnummer 
används vid nästan alla registreringar i databaser. Varje person i Sverige har ett 
personnummer som består av tio siffror där de sex första visar födelseår, månad 
och datum, nästa tre siffror är ett unikt identifikationsnummer för det datumet 
och den sista siffran är en kontrollsiffra. Den nionde siffran är jämn för kvinnor 
och ojämn för män. Personnumret kan följaktligen användas för att bestämma 
ålder och kön på individen. Fördelen med att ha tillgång till personnummer är att 
forskaren inte behöver generalisera och arbeta med klassifikationer i sitt 
ursprungsmaterial. Analyser kan därmed utföras på ett bättre sätt både vad det 
gäller reabilitet och validitet.  
 
De artiklar som redovisas nedan är först en studie (fallstudie 1) utförd av Kohli, 
Sahlén, Sivertun, Löfman, Tell & Wigertz (1995), som undersöker hur ett GIS 
kan användas för att visa tillgänglighet till hälsovård. Därefter redovisas en 
studie (fallstudie 2) genomförd av samma författare men några år senare (1997) 
som visar hur ett GIS kan användas för att identifiera befolkning som utsätts för 
höga halter av radon. Slutligen beskrivs en studie (fallstudie 3) utförd av Kohli, 
Noorlind & Löfman (2000) som undersöker sambandet mellan barnleukemi och 
radonexponering med hjälp av ett GIS.  

5.1.1 Fallstudie 1 – Avstånd från primärvårdsenhet: En GIS 
metod för att studera geografisk tillgänglighet till 
hälsovård 

Denna studie är skriven av S. Kohli, K. Sahlén, Å. Sivertun, O. Löfman, E. Trell 
och O. Wigert och publicerades i Journal of Medical Systems år 1995. 
 
Utgångspunkten i denna studie var att hälsa och hälsovård påverkas av olika 
lokala och sociala faktorer, som till exempel var människor bor. En viktig aspekt 
vid erbjudande och utnyttjande av primärvård är, enligt Kohli et al (1995), den 
geografiska tillgängligheten till vårdenheterna.  
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5.1.1.1 Syfte 1 
Syftet med denna fallstudie var att hitta en metod för att kartlägga varje individs 
koppling till en fastighet och visa hur detta kunna knytas samman med 
information om primärvårdsenheter för att beräkna avståndet till dessa. 

5.1.1.2 Metod 1 
Digitala kartor över de tretton kommuner som finns i Östergötland erhölls från 
Lantmäteriverket. Dessa kartor utgjorde de grundkartor som visade läns- och 
kommungränser samt församlingar. Koordinatsystemet för kartorna var ett 
rutsystem med meter som mätenhet.  
 
Den metod som beskrivs länkade de standardregister som finns tillgängliga i 
Sverige, de fastighetsadresser som finns i dessa register och den geografiska 
koordinatsättningen av dessa, för att kartlägga populationen som punkter. På 
detta sätt kunde individer länkas till en specifik adress. Befolkningsregistret, 
som innehöll personnummer och adresser länkades tillsammans med 
fastighetsregistret för att lägga till koordinaterna för fastigheten för varje individ 
i befolkningsregistret. Genom dessa koordinater kunde sedan varje individ 
kartläggas som en punkt på länskartan. Därefter sammanfogades denna 
kartläggning med kartan för primärvårdsenheterna så att den befolkning som 
hörde till varje primärvårdsområde kunde identifieras. Även andra register 
kopplades till den digitaliserade kartan med information om till exempel 
socioekonomiska faktorer i det aktuella området. 
 
Nästa steg berörde beräkning av avstånd fågelvägen mellan varje individ och 
vårdcentralen. En databas för hela länet utvecklades som innehöll 
personnummer, kommuntillhörighet, vårdcentraltillhörighet och avståndet till 
den vårdcentralen i meter. Det var denna databas som sedan analyserades. 

5.1.1.3 Resultat 1 
Att bedöma tillgänglighet till hälsovård innebär hänsyn till flera dimensioner 
och flera faktorer såsom ekonomisk status, försäkringar, antal och typ av 
vårdenheter, social attityd, och många andra fysiska, lokala, miljömässiga och 
sociala aspekter. Kohli et al (1995) menar att fysiskt avstånd till en vårdenhet 
påverkar hur mycket den utnyttjas.  
 
Metoden för att länka samman individer till fastigheter innebar att varje individ 
kunde kartläggas ganska precist, speciellt i stadsdelarna där fastigheterna inte 
var så stora. På landsbygden där en fastighet kan täcka flera hektar kunde det bli 
en större felberäkning. Kohli et al (1995) menar att fördelen med att kartlägga 
varje individ separat är att databasen sedan kan länkas till andra 
informationsregister som finns på individnivå. Genom att denna information kan 
läggas samman i ett GIS kan variationer gällande exempelvis olika sjukdomar 
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inom olika områden, hittas och presenteras. En fördel med data på individnivå är 
att den tillåter klassificering i ålder och kön. Denna klassificering kan 
skräddarsys för att passa specifika krav i en undersökning.  
 
Kohli et al (1995) menar att felaktigheter vid digitalisering i vissa fall kan leda 
till att individer räknas fel i olika kommuner och att vissa individer inte blir 
räknade alls. Detta fel minimerades genom att separata befolkningsdatabaser för 
varje kommun skapades och att överlappningarna vid varje kommun sedan 
utfördes separat. I de kommuner där det endast fanns en vårdcentral blev det 
inga fel med Ödeshög som enda undantag. Denna kommun hade, precis som de 
kommuner som hade flera vårdcentraler, några invånare som inte bodde inom 
något vårdcentralsområde alls.  

5.1.2 Fallstudie 2 – Individer boende i områden med höga halter 
av markradon: en GIS-metod för att identifiera riskgrupper 

Denna studie är skriven av S. Kohli, K. Sahlén, Å. Sivertun, O. Löfman, E. Trell 
och O. Wigert och publicerades år 1997 i Computer Methods and Programs in 
Biomedicine.  
 
I denna fallstudie betraktas sjuk- och hälsovård utifrån en integrerad syn på 
människan och den omgivande miljö som påverkar henne, och som i sin tur, 
påverkas av henne. När det gäller miljöriskfaktorer är det av särskild vikt att 
identifiera populationer som lever i eller utanför högriskområden. Detta är 
viktigt ur hälsosynpunkt för att kunna vidta förebyggande och förbättrande 
åtgärder. Även ur ett forskningsperspektiv är det viktigt att identifiera både det 
individuella och det som gäller sjukdomar inom ett utsatt område för att 
vetenskapligt bestämma effekterna av en miljöfaktor på hälsa och sjukdom. 

5.1.2.1 Syfte 2 
Syftet med studien var att identifiera och länka populationer och individer som 
bor i högriskområden. 

5.1.2.2 Metod 2 
Precis som i fallstudie 1 användes digitala kartor som visade läns- och 
kommungränser samt församlingar för de tretton kommuner som finns i 
Östergötland. Koordinatsystemet för kartorna var även i detta fall ett rutsystem 
med meter som mätenhet.  
 
Mätningar av markradon fanns för alla kommuner i Östergötland, för sju av dem 
fanns riskbedömningar av alla områden medan resterande kommuner endast 
hade bedömt radonrisken för tätbefolkade områden och områden där planer för 
bebyggelse fanns. Radonhaltsdata fanns tillängliga på detaljerade papperskartor 
som digitaliserades till det svenska nationella koordinatsystemet. Baserat på 
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dessa bedömningar klassificerades områdena som låg-, normal- eller 
högriskområden. Dessa klassifikationer gällde uppmätta koncentrationer av 
radon, jordmån, dess genomtränglighet och dess vatteninnehåll.  
 
Länkning mellan register utfördes enligt samma metod som beskrivs i fallstudie 
1. Standardmetoder för GIS tillåter att de olika registren och kartorna kunde 
länkas, delas upp, eller slås samman med andra kartor så att nya delområden av 
populationen kunde skapas. Genom att Kohli et al (1997) använde en enkel 
geografisk sammanslagning mellan radonkartslagret och befolkningskartlagret, 
identifierades de individer som bodde på varje risknivå när det gällde radonhalt. 
Databaser skapades som innehöll data uppdelade kommunvis. De innehöll 
personnummer, kommun samt fastighetens risknivå för radon. Dessa databaser 
analyserade sedan och klassificerades efter kommun, ålder och kön. Faktorer 
gällande exempelvis miljö håller sig dock sällan inom sådana administrativa 
gränser. Det innebar att miljöfaktorer eller effekten av dem, generaliserades till 
dessa regioner vilket medförde att de inte var helt fastslagna eller riktiga. 
Uppskattningen av utsatta och icke-utsatta populationer var därför ungefärlig. 

5.1.2.3 Resultat 2 
Kohli et al (1997) kom fram till att de tabeller som skapades kunde länkas till 
andra databaser, som till exempel sjukdomsregister, för att visualisera och 
analysera geografiska och relaterade mönster. Metoden kunde även tillämpas för 
andra miljökartor eller mindre områden. Metoden kunde också utvidgas till en 
fjärde dimension genom att länka tillgänglig migrationsinformation, för att 
direkt generera koordinatsättning, en samlad framställning och liknande data. 
 
Med ett GIS kunde en snabb identifikation göras av populationer som var utsatta 
för en speciell miljöpåverkan. Kohli et al (1997) anser dock att användbarheten 
hos GIS kunde begränsas av tillgängligheten till spatiala data med adekvata 
spatiala detaljer. En annan fördel med den metod som använts var, enligt Kohli 
et al (1997), möjligheten att spåra en individs förflyttningar från ett område till 
ett annat, över tid.   

5.1.3 Fallstudie 3 - Barnleukemi i områden med olika 
radonnivåer: användande av ett GIS för spatial och 
temporär analys  

Denna studie är skriven av S. Kohli, H. Noorlind Brage och O. Löfman och 
publicerades i Journal of Epidemiology and Community Health år 2000.  
 
Radon är en av de viktigaste källorna till den strålning som människor blir 
exponerade för. Sambandet mellan radon och cancer har varit föremål för många 
studier. Innan denna svenska studie hade inte någon större undersökning utförts 
över vilka risker markradon har för barn i Sverige.  
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5.1.3.1 Syfte 3 
Syftet med studien var att utvärdera relationen mellan exponering av markradon 
och leukemi bland barn. Det specifika syftet med studien var att utifrån den 
existerande populationen utvinna delmängder som bestod av barn födda i 
Östergötlands län mellan år 1979-1992. Vidare var det specifika syftet att avgöra 
om det fanns en relation mellan exponering av höga halter av markradon och 
någon typ av cancer.  

5.1.3.2 Metod 3 
Analyserna utfördes i ett GIS. Som underlag för analyserna användes de data 
som erhållits i fallstudie 2, med samma klassifikation för radonriskområden. 
Även länkning mellan register utfördes enligt samma metod som beskrivs i 
fallstudie 1. Eftersom studien avsåg barn födda 1979-1992 extraherades endast 
denna information. Kartan med fastigheter lades över den digitala radonkartan 
vilket gjorde att varje fastighet fick en riskklassifikation. Informationen länkades 
tillbaka till databasen med barnen vilket resulterade i att varje individ, för varje 
år fram till 1995, fick en riskklassificering på varje hemadress. Data skickades 
därefter till det regionala cancerregistret som förde på registrering i de fall då de 
fanns. Eftersom det händer att individer byter adresser genomfördes 
matematiska beräkningar av varje individs totala radonriskklassifikation. 
Metoder för att bestämma normalvärden användes också. 

5.1.3.3 Resultat 3 
Resultatet visade att bland barn som föds i och som kontinuerligt lever i 
områden som klassificerats som högrisk- eller normalriskområden för 
markradon fanns högre förekomst av akut lymfatisk leukemi. Det fanns en 
starkare association mellan kontinuerligt boende i bostäder i högriskområden än 
för de barn som enbart fötts i området. Det fanns inget bevis för liknande 
associationer mellan radon och andra cancerformer. Genom att Kohli, Noorlind 
& Löfman (2000) använde metoder i GIS kunde varje individ lokaliseras till den 
exakta platsen och därmed kunde fallgropar som kan följa vid generalisering av 
exponeringsvärden undvikas.  

5.2 Utländska studier 
De två utländska studier som redovisas för är först en studie (fallstudie 4) av 
Pine & Diaz (2000) som redogör för ett pilotprojekt som syftar till att beskriva 
hur ett GIS kan användas för att skapa en hälsoprofil för ett samhälle, i detta fall 
New Orleans. Den andra studien (fallstudie 5) utförd av Foley (2002) handlar 
om hur ett GIS kan användas för planering inom hälsoservice.  
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5.2.1 Fallstudie 4 – Undersökning av levnadsförhållanden och 
hälsa med GIS: skapandet av en hälsoprofil för ett 
samhälle 

Denna studie är skriven av J. Pine och J. Diaz och publicerades i Environmental 
Health, år 2000. 
 
Det finns enligt Pine & Diaz (2000) ett ökat intresse bland dem som 
tillhandahåller hälsovård att undersöka samband mellan miljö och hälsa. Hälsa 
kan påverkas av många och komplexa faktorer, exempelvis väderförhållanden, 
miljöutsläpp, matvanor, socioekonomiska faktorer och genetiskt arv. Ett sätt att 
skapa förståelse för relationen mellan miljö och hälsa är att skapa hälsoprofiler 
för ett samhälle eller ett område.  

5.2.1.1 Syfte 4 
Avsikten med studien var att genomföra ett pilotprojekt som syftade till att 
undersöka hur en hälsoprofil för ett samhälle kan skapas genom ett GIS. 

5.2.1.2 Metod 4 
I systemet lades kartor in som visade vägar, vatten, sjukhus och 
giftutsläppsområden. Vidare fanns information om vattenintag och 
industriområden. Platserna länkades till kartan via adressmatchning. På detta sätt 
kunde riskområden identifieras. Vidare användes demografiska data som 
innehöll information om inkomst- och fattigdomsnivå, åldersfördelning, 
fastighetsålder och utbildningsnivå. Denna information fanns inte tillgänglig på 
individnivå utan var generaliserad till geografiska områden med 2500-8000 
invånare. Med hjälp av denna information kunde områden identifieras på kartan 
där exempelvis invånarnas levde under den nivå som definierats som 
fattigdomsnivå och graden av denna.  
 
De data som användes i pilotprojektet var födelsedata som geokodades till den 
adress som fanns angiven i registret. Vidare fördes data in gällande moderns 
ålder, ras, utbildning och antalet besök på mödravården. Informationen 
visualiserades i GIS genom att lägga in den på kartan över New Orleans. På 
detta sätt kunde områden där för tidigt födda barn (prematura) identifieras. I 
nästa steg jämfördes visualiseringen av inkomstområden med områdena där 
prematura fanns. Det visade att det fanns en överlappning mellan de två 
områdena, vilket indikerade att det kunde finnas ett samband mellan prematura 
barn och fattigdom.  
 
Eftersom det i USA finns så lite tillgång till individbaserade data genomfördes 
en enkätundersökning bland ett antal hushåll. Enkätens syfte var att fånga upp 
faktorer som berör individers egen hälsa och vanor samt arbets- och 
miljöfaktorer i hushållet. Enkäterna registrerades i en databas som därefter 
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kopplades till ett GIS och adressmatchades. Informationen användes i systemet 
för att jämföra svaren från enkäten. Till exempel jämfördes hushåll där 
medlemmar hade astma med hushåll där ingen medlem hade sjukdomen. På 
detta sätt kunde systemet hjälpa användaren att bestämma om det finns spatiala 
relationer mellan svaren. 

5.2.1.3 Resultat 4 
Pine & Diaz (2000) ansåg att en samhällelig miljöhälsoprofil i ett GIS kunde 
användas i begränsad utsträckning för hypotesbildning och som katalysator för 
att erhålla information om individuella patienter, familjer eller grannar. 
Generella relationer kunde observeras mellan miljö- och hälsoinformation och 
antaganden kunde göras som skulle kunna leda till uppföljningsanalyser och 
studier. Hälsovårdgivare och hälsovårdsledning skulle kunna använda data som 
erhålls genom denna typ av profil till att undersöka potentiell miljöexponering i 
ett samhälle och därmed rättfärdiga förebyggande åtgärder.  

5.2.2 Fallstudie 5 – Bedömning av applicerbarhet av GIS vid 
planering av hälso- och sjukvårdstjänster för informella 
vårdgivare7 

Denna studie är skriven av R. Foley, och publicerades i Social Science & 
Medicine 55 år 2002. 
 
Hemvårdare i East Sussex, England, sparar enligt Foley (2002), årligen 
miljarder pund åt staten. Hemvårdarnas rättighet till avlastning betonades för att 
lindra den stress som fanns för dem. Därmed började kortare tjänster planeras 
för att ge någon form av avlastning. Enligt Foley (2002) var den spatiala 
dimensionen en viktig fråga då dessa tjänster skulle förberedas och planeras.  

5.2.2.1 Syfte 5 
Huvudsyftet med denna fallstudie var att bedöma möjlig applicerbarhet av GIS i 
forskningsområdet East Sussex, genom en studie av hemvårdare, och hur 
vårdtjänster i avlastningssyfte, under kortare perioder, skulle kunna planeras för 
dem. Detta innebar en bedömning av vilken medvetenhet avseende användning 
av GIS som fanns inom hälso- och socialvårdplanering, identifiering av 
eventuella svårigheter då medvetenheten skulle ökas och en undersökning av 
vilka problem som skulle kunna uppstå vid utformningen. 

                                           
7 En informell vårdgivare är någon som regelbundet hjälper en invalidiserad, sjuk eller svag släkting, 
vän eller granne med allt ifrån påklädning, handling eller hushållsarbete, till att vårdgivaren har fullt 
ansvar för praktiskt, personligt och känslomässigt stöd. De kommer fortsättningsvis att benämnas som 
hemvårdare. 
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5.2.2.2 Metod 5 
Foley (2002), studerade först olika teoretiska fallstudier som redan utförts inom 
området GIS, samt hälso- och sjukvårdsplanering. Foley (2002) använde dessa 
fallstudier som ett verktyg för att utforska de problem som fanns i samband med 
den möjliga användningen av GIS-teknik inom det aktuella området. Denna 
undersökning avsåg också att identifiera problemområden avseende hur data var 
tillgängliga, passande och hanterbar i detta komplexa område för att bestämma 
om introduktionen av GIS var relevant och passande. 
 
Därefter användes flera metoder för att uppnå syftet med att identifiera vilken 
medvetenhet det fanns om GIS. Den första metoden var att utföra intervjuer 
lokalt, med olika ansvariga inom vårdtjänsten. Genom intervjuerna framkom 
vilken kunskap det fanns om GIS, vilka geografiska huvudfrågor som var 
aktuella tvärs över hela området vid planeringen av avlastningstjänsterna och 
samtidigt skedde en etablering av preliminär åtkomst av dataresurser. Detta var 
en början till att identifiera vårdtjänstfrågor som kunde modelleras i ett GIS.  
 
Med hjälp av aktuella data från intervjuresultatet skapades kartor. Data i form av 
både individers postnummer och hela postnummerområden användes som 
geografiska referenser. Dessutom behövdes referenser till individuella tjänster i 
ett nationellt koordinatsystem. Denna process utfördes med hjälp av flera 
metoder vilka inkluderade matchning av postnummer mot en specifik 
distriktsförteckning. Andra individdata aggregerades upp till avdelnings- eller 
postnummerområdesnivå. All information lagrades i separata lager. Data om 
plats, storlek och tillgänglighet till servicecentra skapades för olika sektorer. 
Dessutom skapades olika lager som innehöll information om vårdarna och de 
personer som fick hjälp av dem. Genom att slå samman data på detta sätt var det 
möjligt att granska och modellera olika aspekter av hur vården distribuerades 
när det gällde krav, tillgång och utnyttjande. Genom det frågespråk som fanns 
inbyggt i GIS var det möjligt att skapa kartor relaterat till exempelvis en fråga 
om behov och tillfredsställelse gällande var det fanns vårdcentraler. På samma 
sätt var det möjligt att se var det fanns olika problem avseende vårdkvalitet eller 
brist på sådan.  
 
Det slutliga steget i denna metod var att presentera några av de GIS-data som 
lagrats i systemet för lokala strategiska planerare och användare för att med 
illustrativa exempel visa de element i ett GIS som kan uppfattas både positivt 
och problematiskt. 

5.2.2.3 Resultat 5 
Slutsatserna från intervjusvaren var att det fanns ett antal klart identifierbara 
utvecklingsspår för ett GIS. Det gällde bland annat behov och hjälp vid 
planering av service samt att spatialt kunna modellera var vårdservice behövdes. 
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De problem som nämndes var otillräckligt stöd från ledningen samt 
säkerhetsfrågor i samband med ett införande av GIS. Teknisk kunskap om GIS 
var i många fall otillräcklig och det antyddes att möjligheten att strategiskt 
kunna planera med hjälp av ett GIS inte skulle användas. Det fanns även åsikter 
om att insamlade data inte fanns på alla de nivåer som behövdes, samt brister i 
datakvaliteten. Detta skulle göra det svårt att jämföra olika sorters information.  
 
När det gällde möjligheten att lägga in och matcha både spatiala och icke-
spatiala data, ifrågasattes just användningen av ett GIS. Den ansågs otillräcklig 
så länge som sådana data inte kunde identifieras på ett tillfredställande sätt och 
användas inom de begränsningar som finns i form av integritetsskyddande 
regler. Foley (2002), tror att detta alltid kommer vara ett problem inom detta 
område. Frånvaron av detaljerad individuell information och icke-spatial 
information fick ersättas av bedömningar av denna. Det var enligt Foley (2002) 
viktigt att klargöra vilka kvantitativa data som var tillgängliga, vad som 
saknades och vilka relevanta kvalitativa data som kunde samlas. 
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6 Från empiri till prototyp 
I detta kapitel beskrivs först det projekt som ligger till grund för prototypen och 
det material som användes i utvecklingen av den. Därefter beskrivs delar av den 
dokumentation som utfördes under projektets gång. På detta följer en 
sammanställning av de observationer som gjordes, och slutligen redovisas hur 
GIS-prototypen utvecklades utifrån det empiriska materialet.  

6.1 Verksamhetsbeskrivning 
Syftet med projektet, ”Sjukskrivningar i Östergötland 1997-2000 – tidsmönster 
och geografisk variation (SSÖ)”, var att undersöka variationer i 
sjukskrivningsmönster i Östergötland geografiskt sett, med hänsyn till 
vårdcentralsområden, socioekonomiska faktorer, kön, ålder samt avstånd till 
vårdgivare. Detta skedde genom utveckling av en prototyp i GIS. Detta GIS 
skulle således kunna användas som ett verktyg för analys för att undersöka om 
det var möjligt att identifiera behov av särskilda stödinsatser till utsatta områden 
och sårbara grupper. Avsikten är att genom denna typ av analys skulle planering 
av stödinsatser och förebyggande åtgärder underlättas. Projektet initierades som 
ett samarbete mellan tre verksamheter: Institutionen för hälsa och samhälle, 
Folkhälsovetenskapligt centrum samt Forskning och Utvecklingsenheten vid 
Försäkringskassan. Vår roll i detta projekt var som IT-experter vilket innebar att 
genomföra det praktiska utvecklingsarbetet av GIS-prototypen. 
 
IHS (Institutionen för hälsa och samhälle) samlar hälsovetenskaplig forskning 
och utbildning, och spänner över samtliga tre fakulteter inom Linköpings 
universitet. IHS bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning om 
förhållanden i individers liv och i samhället, som är relaterade till individers, 
gruppers och befolkningars hälsa. (Institutionen för hälsa och samhälle, 2003) 
 
FHVC (Folkhälsovetenskapligt centrum) tillhör landstinget och har som uppgift 
att ta fram ny kunskap och nya metoder för folkhälsoarbete samt bistå 
landstinget i Östergötland med kunskapsunderlag för beslut om 
verksamhetsinriktning och uppföljning. Anknytningen mellan FHVC och IHS 
består främst av samarbete i projekt mellan olika avdelningar inom IHS. 
(Folkhälsovetenskapligt centrum i Linköping, 2003) 
 
FoU (Forskning och Utvecklingsenheten) vid Försäkringskassan är en enhet som 
i samarbete med Linköpings universitet och Landstinget i Östergötland bedriver 
olika projekt som berör folkhälsovetenskap. (Linköpings kommun, 2003) 
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6.2 Projektets material  
De data som använts i prototypen har sitt ursprung från RFV 
(Riksförsäkringsverket), SCB (Statistiska Centralbyrån) och Lantmäteriverket. 
Samtliga data gäller Östergötlands län. 

6.2.1 Data från RFV 
Databasen som utnyttjades hade utformats av Försäkringskassan i Östergötland 
utifrån de sjukskrivningar som fanns registrerade i RFV:s register under 
perioden 1997-01-01 t.o.m. 2000-12-31 och var baserad på individdata. 
Databasen finns beskriven i sin helhet i en rapport av Goine, Söderberg och 
Marnetoft (2003). De individer som finns med i detta register uppbär 
sjukpenning enligt RFV:s regler och är 16 år eller äldre. En detaljerad 
beskrivning av sjukfallsdatabasens innehåll samt mått och statistik som tidigare 
genererats finns i bilaga 1. 
 
Sjukpenning är en inkomstbortfallsförsäkring som syftar till att ge ekonomisk 
trygghet vid nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. För att få ersättning 
måste den försäkrade ha en förvärvsinkomst av minst 6000 kronor per år. 
Individen förlorar inte sin försäkring vid studier med studielån eller vid 
arbetslöshet, men ersättningsgraden kan dock förändras. Den som hade en 
arbetsgivare fick under denna period sjuklön av denne de första 14 dagarna (har 
ändras till 21 dagar enligt vårpropositionsbeslut 2003). Den 31 december 2002 
hade 187 934 individer i Östergötland en sjukpenningsförsäkring. Av dessa var 
89 579 kvinnor och 98 355 män. I RFV:s register innebär varje registrering den 
period som exempelvis ett sjukintyg gäller. Detta kan innebära att om en individ 
är sjukskriven över en längre period kan sjukskrivningen bestå av flera 
registreringar.  
 
Sjukfallsdata erhölls i form av fem filer. En fil med data över samtliga år som 
kunde användas för longitudinella8 studier. Övriga fyra filer var baserade på den 
första filen men sjukfallen var fördelade per år vilket möjliggjorde studier av 
sjukskrivningsmönster fördelat på år.  

6.2.2 Data från SCB 
Från SCB har datakällorna bestått av demografiska data för hela befolkningen i 
Östergötland. Innehållet i dessa data bestod av personnummer samt X- och Y-
koordinater för centroiden (mittpunkten för en polygon), i den fastighet där 

                                           
8 Longitudinell undersökning (av longitud), statistisk metod som innebär att ett antal individer följs över tiden 
och upprepade mätningar utförs på samma individer. Metoden kallas också längdsnittsstudie – i motsats till 
tvärsnittsstudie, där mätningar endast utförs vid ett tillfälle.(Nationalencyklopedin, 2003) 
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individen är skriven, som koordinatsatts enligt RT 90 (ett geografiskt 
koordinatsystem för rikets nät). Dessa data fanns för fyra årgångar, 1997-2000.  
 
Dessutom har ett kartlager för nyckelkodsområden (Se figur 17) gällande 
socioekonomi vars ursprungliga datakällor kommer från SCB erhållits. 
Kommunal planering kräver vanligen underlag med en finare geografisk 
indelning än län, kommun och församling. Statistiska centralbyrån (SCB) har ett 
databehandlingssystem – nyckelkodssystemet – som gör det möjligt att redovisa 
statistik för delområden inom en kommun. Att nyckelkoda är att dela in 
kommunen i ett valfritt antal mindre områden. Fastigheterna förs samman till de 
delområden som kommunen konstruerat. Varje fastighet har en 
fastighetsbeteckning och varje individ i folkbokföringsregistret är knuten till en 
viss fastighet. Genom detta samband individ-fastighet-områdesindelning blir det 
tekniskt möjligt att redovisa bland annat befolkningsstatistik på delområden. 
Fastighetsbeteckningen är ”nyckeln” mellan områdesindelningen och i detta fall 
befolkningsregistret. (SCB, 2001)  

 
Figur 17. Socioekonomiska nykelkodsområden. (egen figur) 

De socioekonomiska nyckelkodsområden som användes i detta projekt hade 
tidigare tagits fram av en arbetsgrupp på IHS. Socioekonomiska data från SCB 
gällande 1996 hade bearbetats och delats upp på fem olika nivåer, från ett till 
fem. Variablerna som låg till grund för beräkning av nivå var: yrke (exempelvis 
andel arbetare, tjänstemän eller företagare); utbildning (nivåer av utbildning); 
inkomst (medelinkomst för familjen) samt bidrag (exempelvis bostadsbidrag 
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eller socialbidrag). Nivå ett står för områden med högsta yrkes-, inkomst-, 
utbildningsnivå samt lägsta andel bidragstagare och nivå fem innebär 
följaktligen den lägsta nivån på de tre första variablerna och den högsta för 
bidragstagare. De socioekonomiska nyckelkodsområdena (kommer 
fortsättningsvis att benämnas som socek) finns dock inte heltäckande över länet 
vilket innebär att delar av befolkningen inte tillhör något socioekonomiskt 
område.  

6.2.3 Data från Lantmäteriverket 
Kartdata har tidigare erhållits från Lantmäteriverket för projekt som bedrivits av 
FHVC. Dessa data hade då bearbetats till filformat som kan hanteras av alla 
typer av GIS, och bestod av så kallade shapefiler koordinatsatta enligt RT 90. En 
shapefil är ett icke-topologiskt9 format, där geometrisk10 plats och 
attributinformation om geografiska egenskaper lagras i olika filtillägg vilka 
måste lagras i samma mapp.  
 
Shapefilerna som användes i projektet visualiserade administrativa områden för 
län, kommun, tätorter och, vårdcentraler (se figur 18). Ytterligare filer som 
användes för att skapa konceptuell förståelse för kartobjekten var sjöar, 
Östersjöområdet och kustlinjer. Samtliga objekt bestod av polygoner utom 
kustlinjen som var en linje.  

                                           
9 Icke-topologisk innebär att det inte finns information om exempelvis den polygon eller de punkt- eller 
linjeobjekt som shapefilen beskriver angränsar till andra ytor. Den innehåller heller inte information om 
anslutningar för exempelvis ett vägnät och inte heller information om polygonen ligger placerad inuti eller 
utanför en yta eller en kropp. (Eklundh, 2001) 
 
10 Geometriska egenskaper innebär sådana som är kvantifierbara med traditionella, geometriska metoder som 
exempelvis position, yta, längd, volym, form etc. (Eklundh, 2001) 
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Figur 18. Några administrativa indelningsområden i Östergötland, storlek, typ och antal 
(egen figur) 

6.3 Dokumentation 
I projektet användes olika dokument för att förstå innehållet i den prototyp som 
skulle utvecklas. Det handlar då om olika typer av beskrivningar av de data som 
skulle hanteras, som exempelvis dokumentation om socioekonomi. Under 
projektets fortskridande har också ett antal dokument framställts såsom: en 
dagbok; korrespondens angående projektet; dokumentation över de databaser 
som skapats och hur dessa organiserats samt mötesprotokoll. Den sammanlagda 
dokumentationen har bidragit till en helhetsförståelse för projektet och de 
aktiviteter som ingår och faktorer som påverkar utfallet av studien. Här nedan 
kommer en beskrivning av dokument som vi varit med om att framställa. 

6.3.1 Dagbok 
I den dagbok som vi förde över projektarbetet registrerades händelser, möten, 
arbetsgången i projektet, samt analyser över och kring detta arbete. Dagboken 
tillsammans med övrig dokumentation tjänade sedan som underlag för den 
deltagande observationen som sedan utfördes. Förutom den dagliga 
dokumentationen inkluderades även den korrespondens som skedde i projektet 
vilken bland annat bestod av e-post angående kommunikation inom 
projektgruppen samt redovisning av delresultat, en ansökan till Etiska rådet om 
att få använda avidentifierade demografiska data på individnivå i detta projekt, 
samt ett antal brev till SCB innehållande beställning på socioekonomiska data. 
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6.3.2 Dokumentation över databaserna 
Den första dokumentationen som skapades för databaserna var tämligen löst 
skissade ER-diagram. Dessa behölls inte men tjänade som ett verktyg för dels 
konceptuell förståelse och dels som underlag för annan databasdokumentation. 
 
Varje databas som skapades i projektet beskrevs i ett tillhörande dokument 
vilket innehöll en begreppslista samt information om aktuella värden och 
betydelser för dessa. Ett exempel på denna dokumentation redovisas i bilaga 5. 
Uppdatering av dessa dokument skedde hela tiden, men i vissa fall tenderade det 
till att utföras senare. Anledningen var att det praktiska arbetet tog mycket tid i 
anspråk och att det därför blev mindre tid till att dokumentera. Organisationen 
av databaserna, det vill säga mappstrukturen, dokumenterades och textfiler lades 
in på alla nivåer i strukturerna. Detta för att även framtida användare ska ha 
möjlighet att använda materialet. 

6.3.3 Övrig dokumentation  
Förutom ovanstående dokumentation har en gemensam rapport författats av 
projektgruppen, beskrivande tidsmönster och geografiska variationer av 
sjukskrivningar i Östergötland 1997-2000. 

6.4 Deltagande observationer 
De deltagande observationer som genomförts bygger på den dagbok som skrivits 
under hela projektets gång. Denna dagbok beskriver de möten som hållits 
angående projektet samt hur det praktiska arbetet har fortskridit dag för dag. 
Observationerna analyseras utifrån de faktorer som Merriam (1994) ser som 
viktiga i detta sammanhang – miljön, deltagarna, aktiviteter och samspel, 
frekvens och varaktighet samt svårfångade faktorer. 

6.4.1 Miljö 
Omgivningen för detta projekt har för det mesta varit det rum på Hälsans hus 
som funnits tillgängligt. Eftersom känsliga uppgifter hanterades utfördes arbetet 
inom institutionen. Det var därför nödvändigt att ha ett arbetsrum och en dator 
som avsatts för det. Vissa dagar skedde arbetet i hemmiljö, och då vanligtvis 
med bearbetning av statistik.  
 
Den planering som gjordes i början har till största delen kunnat följas, med vissa 
undantag, vilket inneburet att det praktiska och det teoretiska arbetet har följts åt 
på ett naturligt sätt. Den del av planeringen som inte stämt gällde väntan på att 
få tillgång till data. Tack vare tidigare erfarenheter av projektarbete kom inte 
detta som någon överraskning och det har ändå varit möjligt att arbeta aktivt 
med andra delar vid dessa tillfällen. Socioekonomiska data från SCB hann inte 
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komma i tid för att kunna ingå projektet. Det hade varit intressant att få se vilka 
samband och mönster som kunnat utrönas med hjälp av den.  

6.4.2 Deltagare 
De deltagare som var med i projektet var förutom oss själva, representanter för 
IHS, FHVC och FoU. IHS:s representants roll var att ha ett övergripande ansvar 
för hela projektet. Deltagarna från FHVC och FoU hade expertroller i detta 
projekt inom sina ansvarsområden, geomedicin respektive statistik. Vår roll var 
att inom informationsteknologiområdet agera som experter. Det innebar att vi 
utvecklade och bearbetade databaserna samt utformade förslag på olika sätt att 
visualisera spatiala analyser. Vi utvann också data ur databaserna och dessa data 
användes i de utformade förslagen. Dessa data utnyttjades även av de andra 
medlemmarna i projektet för diverse analyser som inte redovisas i denna 
uppsats. Eftersom alla deltagare innehade expertkompetens på respektive 
område har samtliga, främst författarna själva fått inta novisrollen. Det innebär 
också att deltagarnas grad av aktivitet skiljt sig åt under projektets gång.  
 
Kunskapen om GIS har varit på olika nivåer. Det är dock ett ämne som går att 
tillgodogöra sig på olika nivåer. Samtliga deltagare hade möjlighet att lära sig 
mer utifrån den bakgrundskunskap som fanns även om FHVC:s representant 
intog expertrollen inom området. Arbetet fördelades också i viss mån för att de 
olika kunskaperna skulle utnyttjas och bli en fördel och inte tvärtom. 

6.4.3 Aktiviteter och samspel 
De aktiviteter som förekom var dels formella möten där hela gruppen ingick, 
semiformella möten där alla utom IHS:s representant träffades samt informella 
möten där några i gruppen träffades.  
  
Vid de formella mötena följdes arbetet upp och fortsatt planering utfördes. 
Etikfrågor diskuterades och ett obligatoriskt brev till Etiska rådet skickades 
angående tillstånd till detta projekt, då det skulle hantera känsliga uppgifter. Där 
av följde också diskussioner avseende lagring och hantering av data. Det 
bestämdes att gruppen skulle ha säker plats som endast projektets medlemmar 
kunde komma åt i Universitetssjukhusets datasystem. Det framkom även att 
databaserna eventuellt skulle komma att användas för framtida 
forskningsändamål vilket medförde att databasens struktur behövde anpassas 
efter detta. Detta faktum fick även påföljder för GIS-prototypens dokumentation 
genom att stöddokument upprättades för olika nivåer i strukturen. 
 
De formella mötena följdes ofta av semiformella möten där mer detaljerad 
planering och uppföljning utfördes. FHVC:s representant som har lång 
erfarenhet av GIS-projekt, hade hela tiden många uppslag om hur projektet 
skulle fortskrida och vad det skulle leda till. FoU:s representant som är 
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statistiker bidrog med kunskap och idéer gällande detta ämne, samt även GIS 
som han har kunskap om. Han utförde även avidentifieringen av personnummer 
med hjälp av programmet AVID.  
 
Diskussioner fördes om vilka datakällor som behövdes och varifrån de skulle 
hämtas. FHVC:s representant bistod med kartmaterial samt 
befolkningskoordinater samt bearbetade statistiskt material som tagits fram från 
databaserna. FoU:s representant bidrog med sjukfallsuppgifter.  
 
Rent övergripande fastslogs att en beskrivning av sjukfallsdata för Sverige och 
Östergötland skulle göras. Därefter skulle projektet gå ner på kommunnivå och 
beskriva befolkning, åldersgrupper och kön relaterat till sjukskrivningar. Nästa 
nivå blev vårdcentralerna där samma faktorer skulle granskas. 
 
I projektets senare del diskuterades lite mer ingående vilka mönster i 
sjukskrivningar som kan vara intressanta att titta på. Förutom den spatiala 
fördelningen av sjukskrivningar globalt över länet, per kommun, per 
vårdcentralsområde samt per sjukskrivningsmönster kom även analys över 
tidsmönster som exempelvis säsongsvariation, variation över år, trend samt 
skillnader mellan år upp som förslag. Dessutom diskuterades mer specifika 
analyser, som exempelvis sjukskrivnas avstånd till olika vårdgivarkategorier 
samt analys av samband mellan sjukskrivningsmönster och socioekonomi. Det 
kan vara samband med yrke, utbildning, härkomst, ålder, kön, inkomst, 
make/samboförhållande, bostad, egen socioekonomi i förhållande områdets, 
familjestruktur, boyta samt bidragstagare. För att göra analyser av detta slag 
krävs ytterligare data från SCB. Utifrån dessa diskussioner sammanställdes en 
behovslista. Då inköp av denna typ av data var dyr och flera andra studier var 
intresserade av materialet var beställning tvungen att samordnas med dessa 
studiers informationsbehov. Det innebar att andra möten hölls som vi inte deltog 
i, där dessa behov diskuterades. Genom en iterativ process mellan grupperna 
sammanställdes en beställning till SCB. 
 
Efter de semiinformella mötena utfördes arbetet relativt självständigt med att 
utföra de praktiska delar som fastslogs vid varje möte. 
 
Förutom de inbokade möten som ägt rum med jämna mellanrum blev det även 
många informella möten. Under den senare delen av projektet utfördes arbetet 
iterativt med flera möten varje dag. Ämnena för mötena handlade dels om 
praktisk arbetsfördelning, avstämningar av utförda uppgifter samt bestämning av 
begrepp, urval och klassificering. Som del i detta fanns även möten som 
handlade om kunskapsöverföring mellan deltagarna. Under första hälften av 
projektet fördes mötesanteckningar över beslut och uppslag. 
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Sammantaget innebar alla möten, oavsett om de var formella eller informella en 
generös och tillåtande lärosituation. Inga frågor uppfattades som dumma utan 
istället var lärandet om olika delar i projektet det primära.  
 
Kommunikationen mellan deltagarna var periodvis tät via e-post. Material samt 
färdiga delresultat skickades mellan deltagarna för allmän kännedom om dessa.  
 
Det praktiska arbetet inleddes med att skissa ER-diagram över samtliga data 
med tillhörande relationer. Helhetsbilden över vad alla data bestod av var inte 
klar från början men diagrammen fungerade som ett sätt att konceptuellt förstå 
hur informationen skulle relateras.  
 
Under projektets inledande del ägnades tid åt att lösa praktiska detaljer såsom 
installationer av programvara samt att få tillgång till serverutrymme. Eftersom vi 
använde en landstingsdator och satt på ett rum som tillhörde universitetet 
behövde tekniker koppla in anslutningar och ge tillstånd för serverutrymme. 
Tillstånd krävdes även för installation av programvara och endast IT-enheten på 
Landsstinget hade tillstånd att utföra dessa åtgärder. Kontakten med IT-enheten 
blev därför tät under denna tid både när det gällde möten och per telefon. Det 
var dock inga direkta problem då de ansvariga för projektet också 
kommunicerade med IT-enheten och gav klartecken om de aktiviteter som 
krävdes. 
 
Arbetet som utfördes i ArcGIS 8, byggde till stor del på trial-and-error då ingen 
av deltagarna hade tidigare erfarenhet av just detta verktyg. Det experimentella 
förhållningssättet var tidskrävande men fördelen var att den kunskap som 
utvanns på detta sätt blev grundlig. Inom det experimentella arbetet testades 
både tredimensionella analyser samt spatial analys. Det är inget som utvärderas i 
uppsatsen, utan gjordes mer för att lära och se vilka effekter som kunde erhållas. 
En allmän uppfattning i projektgruppen var också att det inte fanns så stor 
tidigare erfarenhet av arbete av detta slag. Bristen på tidigare erfarenhet av 
ArcGIS medförde att författarna till denna uppsats utförde GIS-övningar på Esri 
Virtual Campus vilket är en webbplats som erbjuder kurser i ArcGIS.  
 
Det praktiska arbetet bestod även i att dokumentera prototypen och de 
filstrukturer som byggdes upp, för att alla i projektet men även andra skulle ha 
möjlighet att använda materialet.  

6.4.4 Frekvens och varaktighet 
Tre formella möten hölls vilka varade tidsmässigt ca 1½ timme. De 
semiformella mötena var totalt tolv och blev oftast längre, omkring 3 timmar. 
De informella mötena var mycket frekventa och ca 30 till antalet. Tidsmässigt 
varade de alltifrån 15 minuter till fyra timmar. Vanligt förekommande 
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situationer var en viss redundans i diskussionerna. Samma beslut och begrepp 
togs upp flera gånger. Detta förekom framför allt i projektets första hälft och kan 
ha berott på att mötena då hölls mindre tätt.  
 
Det praktiska arbetet bestod i början av projektet av övningar i GIS-miljö. 
Därefter påbörjades det praktiska arbetet med prototypen. Den typiska 
situationen var som redan nämnts, att försöka lösa olika uppgifter som 
projektgruppen beslutat att lösa, och efter olika lång tid kunde det i de flesta fall 
också göras. Det som skapade problematiska situationer var som regel 
begränsningar i kunskapsnivån. En annan typisk situation i slutet av projektet 
var när presentationer av data skulle genereras i GIS respektive diagram i Excel, 
i svartvitt format, då projektet skulle dokumenteras. De analyser som gjorts i 
färg och som sedan skulle visas i svartvitt blev oläsbara. Ibland kunde data inte 
visas som den ursprungliga tanken var utan fick presenteras på ett annat sätt.  

6.4.5 Svårfångade faktorer  
I viss mån har olika språk när det gäller vissa termer i detta sammanhang 
bidragit till oklarheter. Ett exempel på detta är begreppet sjukfall som inom 
försäkringskassan är en sjukskrivning som kan bestå av en eller flera perioder. 
Inom den medicinska världen är ett sjukfall en person som insjuknat. Det är lätt 
att blanda ihop dessa begrepp. Måttbegreppen var en annan viktig faktor som 
skulle bestämmas. Ibland fördes diskussioner i projektgruppen om ett specifikt 
mått, men tolkningarna om vad måttet innebar var olika mellan deltagarna.  
 
Ytterligare en faktor som var svårfångad var att vi ibland upplevde att målen i 
SSÖ var otydliga och att medlemmarna var inriktade mot sitt expertområde. 
Detta gjorde att medlemmarnas mål kunde skilja sig åt dock fanns inga mål som 
motverkade varandra vilket då inte medförde konflikter. Vår uppgift var att i 
viss mån tillgodose de intressen som fanns i SSÖ, men samtidigt se till vårt eget 
mål det vill säga att genomföra en fallstudie som utgör en empirisk del av en 
uppsats. Detta innebar att det ibland var svårt att särskilja dessa roller.  
 
En annan viktig faktor som det fanns medvetenhet om från början och som 
också blev aktuell med jämna mellanrum var att de data som bearbetades måste 
integritetsskyddas. Vid exempelvis arbetet med rutnätsanalysen bestämdes det 
att minsta antalet invånare i en polygon skulle vara minst 15 stycken. Det skulle 
inte vara möjligt att urskilja enstaka individer i dessa beräkningar. 

6.5 Utveckling och användning av GIS-
prototypen 

I detta delkapitel beskrivs hur databaserna har bearbetats för att analyser ska 
kunna utföras i ett GIS. Därefter beskrivs de förslag på olika sätt att visualisera 
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spatiala analyser som genomförts i projektet, vilka består av kartobjekt men 
även grafer.  

6.5.1 Matchning, avidentifiering av data samt uppbyggnad av 
geodatabaser11 

Den demografiska databasen och sjukfallsdatabaserna bearbetades först av 
FoU:s representant, som utvann födelseår och kön från personnumret. Efter detta 
moment avidentifierade han alla personnummer genom AVID, vilket är en 
särskild programvara som medger envägskryptering. Då det i AVID inte går att 
avidentifiera poster direkt i Accesstabeller överfördes filerna till 
statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for Social Science for Windows, 
Advanced Statistics) där momentet utfördes. Därefter övertog vi alla data för 
bearbetning enligt följande beskrivning.  
 
Filerna överfördes först till Accessdatabaser. Resultatet för den demografiska 
databasen blev geografiskt definierade tabeller som kunde hanteras i ett GIS. 
Den bestod av de avidentifierade personnumren, X- och Y-koordinater för 
individen, födelseår och kön. Eftersom demografin bestod av den totala 
befolkningen i Östergötland men sjukfallsdatabasen skulle komma att endast 
innehålla individer mellan 16-64 år genomfördes ett urval utifrån detta. 
Attributet ålderskategori lades till. Utsökning och uppdatering av attributet för 
åldersgrupperna genomfördes med hjälp av SQL-frågor. För att möjliggöra 
statistik på generell nivå samt för att kunna relatera dessa data till 
polygonområden i kartdatabasen lades även tre attribut till i respektive 
årstabeller. Attributen var kommun, vårdcentral och socioekonomi. Nedan 
beskrivs (se figur 19) urvalsprocessen och databasens innehåll på ett 
generaliserat sätt över de fyra årgångarna.  

                                           
11 Geodatabaser är relationsdatabaser som innehåller geografisk information, i form av ”feature classes” (ung. 
egenskapsklasser) och tabeller. Egenskapsklasserna lagrar geografiska egenskaper som punkter, linjer och 
polygoner samt deras attribut. (ArcGis 8.1, 2001) 



Från empiri till prototyp  
   

- 66 - 

 
Figur 19. Bearbetning av demografisk databas beskriven på ett generellt sätt. (egen figur) 

Förändringarna i befolkningen mellan 1997-2000 fördelat på ålder var små. 
Antalet män i länet var under alla år större än antalet kvinnor. Både kvinnorna 
och männen minskade i antal under år 1998 och ökade i antal under år 2000. 
Den största skillnaden fanns under år 1999 där männen ökade i antal och 
kvinnorna minskade. 
 
Från början fick vi en sjukfallsdatabas som inte var uppdelad på sjukskrivningar 
per år. Denna databas fördes över till en Accessdatabas där den delades upp så 
att alla individer som varit sjukskrivna under ett år samlades i en tabell. De 
moment som senare kommer att beskrivas genomfördes, det vill säga attribut 
matchades in som angav tillhörighet till kommun, vårdcentral och 
socioekonomi. Vidare lades ålderskategorier in. Det visade sig dock ganska 
snart att denna databas inte skulle vara användbar för studier där måttet antal 
sjukskrivningsdagar skulle undersökas. Antalet sjukskrivningsdagar kunde vara 
summor av hel- och deltid och löpa över år och därmed gick det inte att avgöra 
hur dessa var fördelade. Därför behölls den ursprungliga filen med data samlad 
för alla år och försäkringskassan gjorde fyra nya filer där individers 
sjukskrivningar var uppdelade per år. Detta gjorde att det gick att genomföra 
studier där olika gruppers sjukskrivningsdagar kunde studeras, och jämförelser 
mellan år kunde genomföras.   
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Försäkringskassans sjukfallsdata bestod därmed av fem filer. Utifrån dessa 
skapade vi två databaser; en för alla samlade data och en för den årsuppdelade. 
Irrelevanta attribut togs bort. Exempel på sådana var försäkringskasseområde, 
vilket var Östergötland, samt ett antal parametrar som angav ursprungskällorna 
för alla data. Resultatet blev tabeller som bestod av ett avidentifierat 
personnummer, kön, ålder, typ av ersättning, fråndatum, tilldatum, omfattning, 
lokalkontor, a-inkomst, b-inkomst, karensdag, antal sjukskrivningsdagar, antal 
sjukperioder, antal sjukpenningdagar, antal sjukpenningperioder, antal 
förebyggande dagar, antal förebyggande perioder, antal rehabiliteringsdagar och 
antal rehabiliteringsperioder.  
 

I sjukfallsdatabasen innehållande data för samtliga år lades, liksom i den 
demografiska databasen, attribut till för kommun, vårdcentral, socek samt 
ålderskategori. Även X- och Y-koordinatattribut för samtliga fyra årgångar 
skapades för att denna databas skulle kunna användas för longitudinella studier 
av sjukskrivningsmönster och individers geografiska förflyttningar i andra 
projekt. Därefter relaterades sjukfallsdatabasen till den demografiska databasen 
ett år i taget genom matchning av det avidentifierade personnumret (se Figur 
20). Värdena i attributen uppdaterades och sjukfallet fick de attributvärden 
respektive individ hade vid sjukfallets avslut. Detta eftersom värdet i attributet 
sjukskrivningsgrader alltid angav graden vid sjukskrivningens avslut, även om 
sjukskrivning på både hel- och deltid förekommit under sjukfallet. När det 
gällde X- och Y-koordinater innebar uppdateringen att en individs sjukfall 
kunde innehålla ett till fyra koordinatpar beroende på om individen flyttat inom 
och utom länet.  

 
Figur 20. Matchning av databaser från RFV, SCB och Lantmäteriet. Matchning gjordes 

iterativt för åren 1997-2000. (egen figur) 

Befolkningsregister 
Person-id    Mantalsskrivningsadress (fastighetsbeteckning) 

Fastighetsbeteckning    X-koordinat   Y-koordinat 
Fastighetsregister

Person-id    Sjukskrivningsdata
RFV-register 

Kön    Ålder    Sjukskrivningsdata  X-koordinat    Y-koordinat  
Resulterande databas 

Itererat för åren 
1997 till 2000 
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I den databas som innehöll data uppdelat år för år, lades alla attribut till liksom i 
ovanstående databas, dock endast en X- och Y-koordinat. Matchning och 
uppdatering genomfördes på samma sätt som ovan med skillnaden att endast 
årsdata i respektive databaser matchades (se Figur 21). Individer som flyttade till 
Östergötland under ett år var fortfarande registrerade på den försäkringskassa 
där de bott året innan. Detta medförde att det inte fanns koordinater för dessa 
individer eftersom SCB:s koordinatsättning baseras på fastighetskoordinater per 
den 31.12 innevarande år. Lösningen på detta problem blev att dessa individer 
togs bort. 1997 var antalet individer 345; 1998, 190 individer; 1999, 717 
individer och för 2000 var det 898 individer. Även de som var äldre än 64 år 
togs bort. Nedan beskrivs (se figur 21) denna process och databasens innehåll på 
ett generaliserat sätt över de fyra årgångarna.  

 
Figur 21. Bearbetningen av sjukfallsdatabasen beskriven på ett generellt sätt. (egen figur) 

Alla kartdata var redan överförda till ett filformat som ett GIS kan hantera. När 
det gällde vårdcentralsområdena var dock kartdatabasen över dessa i viss mån 
inaktuell vilket medförde att vi redigerade och uppdaterade denna fil. Sedan den 
hade skapats, 1996, hade ett par vårdcentraler bytt namn, exempelvis Åleryd till 
Berga och Kisa till Kinda. En vårdcentral, Linghem, hade tillkommit 1998 och 
fanns inom det vårdcentralsområde som Torkelberg hade haft som 
upptagningsområde tidigare. Genom att dels utgå ifrån de samhällen som fanns 
inom Linghems upptagningsområde samt den ungefärliga befolkningssiffra som 
skulle finnas inom detta område, delades polygonen för vårdcentralsområdet 
Torkelberg upp och därmed skapades en ny polygon för Linghem. Förutom detta 
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skapade vi en shapefil med punkter för vårdcentralernas placering vilken var 
tänkt att användas tillsammans med en vägnätsfil för nätverksanalys. En 
nätverksanalys innebär att avstånd mellan två punkter mäts upp utifrån 
exempelvis ett vägnät. Denna analys utfördes dock inte i projektet då 
programvara för detta saknades. Dessutom var den vägnätsfil som fanns 
tillgänglig inte tillräckligt detaljerad.  
 
Nästa moment var att skapa geodatabaser över sjukfallsdata samt demografi. 
Fördelen med en geodatabas var att alla data blev tillgängliga i både Access och 
ArcGIS. ArcGIS är en GIS-programvara där projekt kan skapas och analyser 
utföras med andra ord prototypverktyget i fallstudien. Det gick också att arbeta 
direkt mot geodatabaserna i ArcGIS, och även uppdatera databaserna därifrån. 
Den första tanken var att undvika all redundans, men då databaserna innehöll 
stora mängder data blev det inte hanterbart att planera databasen enligt gängse 
normer. Svarstiden på en utsökning kunde bli 30-60 minuter långa. Dessutom 
var de relationer som skapats i Access inte beständiga i ArcGIS. Det gick 
däremot att skapa relationer mellan tabeller för olika typer av filer i respektive 
geodatabas inom ett projekt i ArcGIS. Det var för att undvika de långa 
väntetiderna och allt för stora filerna som både sjukfallsdata och demografi hade 
samma innehåll gällande koordinater. Tanken fanns även att lösa detta problem 
genom att lägga till sjukfallsdata i en gemensam tabell. Detta ansågs dock inte 
som en bra lösning då individer kan ha flera sjukfall per år och denna 
information därmed skulle förloras. Nedan visar den färdiga filstrukturen i 
ArcGIS och de olika databaserna med deras innehåll. Anledningen till denna 
struktur var att databasen i framtiden eventuellt skulle användas för olika 
forskningsändamål där endast vissa filer skulle komma att användas. 
Exempelvis kan en studie gälla endast demografiska data för ett år och ett enda 
kartlager. Dessa kan då relativt enkelt hämtas ut ur filsystemet. En databas kan 
som synes bestå av olika typer av filer. På bilden (se figur 22) visas även 
databaserna för rutnätsanalys och statisk vilka beskrivs i nästkommande kapitel. 

 
I den prototyp som skapades i ArcGIS lades först de kartdata som tidigare 
beskrivits in. Justering avseende färger utfördes så att färgsättningen motsvarade 
utseendet för en allmän karta, det vill säga blå färg för vatten, grön för 
landområden och orange för tätort. Samma moment utfördes när det gällde 
socioekonomisk definition. Alla individer i den demografiska databasen 
visualiserades därefter som punkter på kartan och detsamma gällde de 
sjukskrivna. 
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Figur 22. De geografiska databasernas struktur. (egen figur) 

 

6.5.2 Analys med hjälp av GIS 
Här beskrivs de GIS-analysmetoder som använts för att skapa databaser och för 
att undersöka geografiska mönster. 

6.5.2.1 Overlayanalyser 
För att ge värden till attributen kommun, vårdcentral och socek genomfördes så 
kallad overlay-analys i ArcGIS (se Figur 23). Attributvärdena var numeriska och 
desamma som primärnycklarna i kartlagret för respektive område. Detta arbete 
utfördes genom att göra ett val på hela befolkningen och därefter använda 
metoden ”select by location” för varje område. Detta innebar exempelvis att 
samtliga invånare i en angiven kommun markerades. Därefter redigerades 
tabellen och primärnyckel för områdets attribut lades till som främmande nyckel 
i attributfältet för de invånare som markerats i tabellen. Detta moment 
genomfördes för samtliga invånare i länets 13 kommuner, 43 
vårdcentralsområden och de fem typerna av socek, för respektive år. Som 
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tidigare nämnts finns inte socioekonomi för hela Östergötland definierat. 
Resultatet blev att 3313 individer saknade socek år 1997; 3283 år 1998; 3290 år 
1999 och 3276 år 2000 i den demografiska databasen. Individer utan 
socioekonomisk definition gavs värdet 0 i databasen. Därefter relaterades 
respektive årstabell i den demografiska databasen till respektive årstabellerna i 
sjukfallsdatabasen och de nya attributfälten där uppdaterades genom matchning 
av det avidentifierade personnumret. Eftersom socioekonomisk definition 
saknades för ett antal individer i den demografiska databasen fanns det även 
sjukskrivna individer som saknade detta i sjukfallsdatabasen vilka också fick 
värdet 0. Antalet individer var 276 (1997), 378 (1998), 433 (1999) och 468 
(2000). Ett antal stickprov utfördes för att kontrollera att uppdateringarna skedde 
korrekt.  
 

Koordinatsystem (RT90) 
 
        Sjukfall 
 
               Befolkning 
 
                            NYKO
   el  t ex 
  Vårdcentrals- 
   område 

DATABASER Latitude 
(nord-koordinat) 

Longitude (ost-koordinat) 

Bakgrundskarta 

s.k. overlay-analys samlar information gemensam för alla skikten 

 

 
Figur 23. S.k. Overlay-analys i GIS. (egen figur) 

För att studera samband mellan tätort respektive landsbygdsområden och 
sjukskrivningar skapades en tabell innehållande individdata där totalt antal 
sjukskrivningsdagar summerades för år 2000. Kön och åldersgrupp samt socek 
fanns också med. Individerna visualiserades på kartan med samma metod som 
tidigare i form av punkter. Kartlagret med tätorter, i vilket det finns ett attribut 
som anger befolkningsstorleken, aktiverades och attributet användes för att 
klassificera vilken typ av område tätorten var. Uppdelningen utfördes på 
följande sätt: ort med befolkning större än 10000; ort med befolkning mellan 
5000-10000; ort med befolkning mellan 1000-4999; ort med befolkning mindre 
än 1000 och klassificerad som tätort av SCB. Övriga områden klassades som 
landsbygd. Samma typ av overlayanalys som ovan utfördes för utsökning av 
befolkningsgrupperna för respektive klassifiering. Här uppdaterades dock inga 



Från empiri till prototyp  
   

- 72 - 

attribut i databasen utan shapefiler skapades istället på urvalet. Shapefilernas 
tabeller överfördes därefter till en databas. Genom SQL-frågor på tabellerna i 
Access kunde generaliserade data tas fram som överfördes till Excel för 
statistisk bearbetning (se kapitel 6.5.3.2 ). 

6.5.2.2 Rutnätsanalys i GIS 
Geografiska mönster håller sig inte alltid inom administrativa gränser, vilket kan 
medföra att kartan inte alltid överensstämmer med verkligheten. Därför 
genomfördes en analys baserad på ett rutnät över länet. Nätet avsåg rutor 
(polygoner) om 5000 x 5000 m. Vi lade ner stor möda på att försöka finna en 
metod för att skapa denna typ av rutnät i ArcGIS men fann ingen. Därför fick vi 
hjälp med detta av FHVC:s representant som genomförde detta moment i 
MapInfo, vilket är en annan GIS-programvara. Rutnätet användes därefter av oss 
för att relatera (join) rutnätet till sjukfalls- och demografidatabaserna genom 
metoden ”länka data från ett annat skikt med hjälp av spatial placering”. I denna 
metod angavs även att summor för punktdata skulle skapas vilket resulterade i 
att individdata summerades i varje polygonruta i en ny fil. 
 
Den nya filen bearbetades genom att data i varje ruta visualiserades med hjälp 
av metoden ”symboler för kvantiteter” på attributet summa av befolkningen. 
Gränsvärden sattes till: 0; 1-10; 11-14; 15-20; 21-50; 51-100; 101-200 samt 
större än 200. På detta vis kunde områden med få individer identifieras. Då 
missvisande statistiska värden12 kunde uppstå användes metoden ”merge” 
(polygoner förenades) på rutor där få individer fanns. Rutor som var närliggande 
varandra och hade värdet 1-10 fördes samman. Solitärer (rutor med detta värde 
som inte hade rutor med samma värde bredvid) förenades med den angränsande 
ruta som hade det lägsta värdet. Därefter användes samma teknik för rutor med 
värdet 11-14, vilket medförde att ingen ruta hade färre än 15 individer. 
Shapefilen importerades därefter till en geodatabas (Rutnätsdatabasen) och 
värden för andel sjukskrivna och sjukskrivningsdagar per individ fördelat på 
hela befolkningen samt kön beräknades och uppdaterades i geodatabasen med 
hjälp av SQL-frågor. Samma förfaringssätt genomfördes på samtliga årgångar.  
 
De nya filerna kunde nu användas för att visa befolkning, samt siffror för sjuktal 
vad det gäller andel sjukskrivna och antal sjukskrivningsdagar per individ utan 
att data generaliserades inom administrativa gränser. Figur 24 visar ett exempel 
på rutnätsanalysen gällande sjukskrivningsdagar fördelat på befolkningen år 
2000 (samma analys gällande år 1997 finns i bilaga 2). Dessutom kunde 
användaren själv välja vilken klassificering som skulle användas. Filerna 
överfördes dessutom till rasterfiler genom tilläggsmodulen ”spatial analyst” 
vilka endast innehöll ett värde i varje ruta, exempelvis andel sjukskrivna. 
                                           
12 Exempelvis om det bodde en person i ett område och denne hade varit sjukskriven blev andelen 100 % av 
befolkningen sjukskrivna i polygonen. 
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Rasterfilerna har använts i projektet av de andra medlemmarna för olika typer av 
krieginganalyser som är en typ av geografiskt statistiska analyser, vilka dock 
inte redovisas i denna empiri. Vi har använt rasterfilerna för att utföra 
flerdimensionella analyser i 3D, vilka beskrivs i kommande kapitel.  

 
Figur 24. Rutnätsanalys av sjukskrivningsmönster i Östergötland, år 2000 med 

vårdcentralsområdena pålagda (ArcView layoutbild) 

Sjukskrivningsdagar i befolkningen per 5000 x 5000 m År 2000 
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6.5.2.3 3D-Analys 
I projektgruppen uppkom diskussioner om hur olika dimensioner i data skulle 
kunna visualiseras. I exempelvis kan ett rutnät visa dels kartdimensionen och 
andelen sjukskrivna för en specifik kategori och år. Ett annat rutnät kan visa 
kartdimensionen och antalet sjukskrivningsdagar per individ. Det är inte säkert 
att de rutor som har höga tal gällande andel sjukskrivna även har ett högt antal 
sjukskrivningsdagar. Det kan finnas områden med många sjukskrivna individer 
men med få sjukskrivningsdagar och tvärt om. Vi fick därför i uppdrag att 
försöka visualisera detta. I ArcGIS finns en tilläggsmodul för tredimensionella 
analyser; 3D-analyst. I detta verktyg skapades ett projekt där rutnätsrasterna som 
framställs i tidigare analyser lades in. För att exemplifiera detta visar 
nedanstående bild (se figur 25) rasterfilerna för hela befolkningen gällande andel 
sjukskrivna och sjukskrivningsdagar per individ 1997. Mörkare fält anger höga 
värden och ljusa fält anger låga värden. 

 
Figur 25. Två rasterfiler till 3D-analys- vänster visar andel sjukskrivna i befolkningen och 
höger antal sjukskrivningsdagar per individ i befolkningen, data gäller år 1997 (egen figur) 

Vi bestämde att basen i 3D analysen skulle utgöras av andelen sjukskrivna och 
att höjden skulle vara antal sjukskrivningsdagar per individ. Genom att i 
rasterfilen ”andel sjukskrivna” ange ”sjukskrivningsdagsfilen” som höjdmått 
och därefter be programmet bearbeta data till 3D relaterades filerna. Resultatet 
blev en tredimensionell bild (se Figur 26). I ett GIS-program kan användaren 
vända och vrida på bilden för att få en konceptuell förståelse för dess innehåll.  
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Figur 26. 3D- analys där de två rasterfilerna har förenats - färgfälten anger andel 
sjukskrivna och höjden anger antal sjukskrivningsdagar per individ. (egen figur) 

6.5.3 Generering av statistik med hjälp av GIS 
En stor del av arbetet bestod av beräkningar av statistik. På grund av den stora 
datamängd som skulle bearbetas var det inte alltid möjligt att hantera detta i 
ArcGIS som den ursprungliga avsikten var. De statistiska beräkningarna 
utfördes oftast snabbast och enklast i Excel eller Access för att sedan presenteras 
i ArcGIS som visas i kapitel 6.5.4. I vissa fall var det möjligt att arbeta direkt i 
ArcGIS som exempelvis i de fall då statistik för olika mindre områden skulle 
beräknas genom overlayanalys. Det innebar att först valdes den egenskap ut som 
var intressant, exempelvis kön. Därefter valdes det område som skulle granskas. 
Övrig statistik beräknade vi med ovan angivna program, vilket vanligtvis 
innebar att SQL-frågor exporterades till Excel där matriser skapades för de 13 
kommunområdena, de 43 vårdcentralsområdena samt socek. Matriserna 
överfördes i vissa fall till SPSS där mer avancerad statistik utfördes av de andra 
projektmedlemmarna. Till att börja med klassificerades alla individer 
åldermässigt i 5-årsintervall, men i vissa fall blev informationen onödigt 
detaljerad och därför gjordes även en klassificering i 10-årsintervall. 
 
Trots att vi i de flesta fall beräknat statistik på samtliga år och samtliga områden 
(län, kommun, socioekonomi och vårdcentral) kommer ett urval exemplifieras, 
och detta för att belysa vilken typ av information som kan genereras från 
geodatabaserna. En mer detaljerad redovisning återfinns i bilaga 3. De exempel 
som valts ut är delar av en detaljstudie av fem vårdcentraler och den ovan 
beskrivna tätortsanalysen. 



Från empiri till prototyp  
   

- 76 - 

6.5.3.1 Vårdcentralstudie 
Från vårdcentralsstudien redovisas resultaten från en vårdcentral. Det mått som 
beskrivs är sjukskrivningsdagar per individ i under åren 1997 och 2000. Åren 
valdes ut beroende på att 1997 var det år som uppvisade lägst andel sjukskrivna i 
länet och år 2000 den högsta. 
 

− Vårdcentralen kan betraktas som en central med en hög andel sjukskrivna. 
Befolkningen var år 2000 7566 individer fördelat på 3848 män och 3718 
kvinnor. Alla typer av socek finns inom vårdcentralsområdet. Figur 27 
visar hur åder och socek är fördelat i området.  

 
Figur 27. Vårdcentral- fördelning i socioekonomi respektive ålder år 2000 (egen figur) 

 
Vårdcentralen hade överskridande värden för männen. Under 1997 (se figur 28) 
återfanns de inom alla socek. I socek 1 var det de äldsta männen, i socek 2, 25-
44 åringarna och i socek 3 hade alla åldersgrupper utom 35-44-åringarna högre 
värden än länsgenomsnittet. I socek 4 gällde samma sak för åldersgrupperna 25-
34 samt 45-54 år. Alla åldersgrupper i socek 5 överskred länsgenomsnittet för 
respektive åldersgrupp. Under år 2000 (se figur 29) var andelen överskridande 
åldersgrupper ännu fler. Där låg endast män i socek 1, 25-54 år samt 16-24 och 
45-54-åringarna i socek 2 och 16-24-åringarna i socek 4 under länsgenomsnittet. 
Detta innebar att vårdcentralsområdet ökade antalet sjukskrivningsdagar med 
4,3 per man jämfört med länsgenomsnittsökningen. 
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Figur 28. En vårdcentral- skillnad sjukskrivningsdagar per invånare 1997 (egen figur) 

 
Bland kvinnor i vårdcentralsområdet fanns under 1997 (se figur 28), de vars 
sjukskrivningsdagar överskred länsgenomsnittet främst i socek 3-5. Endast 
åldersgruppen 25-24 i socek 3 och 55-64 i socek 4 och 5 hade värden som inte 
låg över länsgenomsnittet. I övriga socek hade åldersgruppen 25-34 i socek 1 
och 45-54 i socek 2 högre värden än genomsnittet. Under år 2000 (se figur 29) 
följde kvinnorna samma mönster som männen och endast ett fåtal åldersgrupper 
i de olika socek låg under länsgenomsnittet för kvinnor. De som låg under var 
16-24-åringarna i socek 1, 25-44 åringarna i socek 2, åldersgruppen 55-64 i 
socek 3 samt 45-54-åringarna i socek 4. Detta innebär att vårdcentralsområdet 
också ökade antalet sjukskrivningsdagar för kvinnor sedan 1997 (5,5 dagar per 
kvinna i befolkningen) jämfört med länsgenomsnittsökningen. 

Sjukskrivningsdagar i befolkningen jämfört med länsgenomsnittet, 
fördelat på ålder, kön och socek, år 1997 

Sjukskrivningsdagar i befolkningen jämfört med länsgenomsnittet, 
fördelat på ålder, kön och socek, år 1997 
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Figur 29. En vårdcentral- skillnad sjukskrivningsdagar per invånare 2000 (egen figur) 

6.5.3.2 Tätort – Landsbygd 
Befolkningsfördelningen inom tätortsområden var år 2000 enligt nedanstående 
figur (se figur 30). 

 
Figur 30. Befolkningsfördelning inom tätort- landsbygd. (egen figur) 

 

Sjukskrivningsdagar i befolkningen jämfört med 
länsgenomsnittet, fördelat på ålder, kön och socek, år 2000 
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Figur 31. Skillnad i sjukskrivningsdagar jämfört med länsgenomsnittet i landsbygd och tätort 

år 2000 (egen figur) 

På landsbygden hade alla män lägre värden än länsgenomsnittet när det gällde 
antal sjukskrivningsdagar. Bland kvinnorna hade åldersgruppen 45-64 år mycket 
högre värden medan de yngre åldersgrupperna hade lägre än länsgenomsnittet 
(se figur 31). 
 
På orter med färre än 1000 invånare, hade alla män, utom de i åldersgruppen 25-
44, färre sjukskrivningsdagar än länsgenomsnittet. Även kvinnorna i alla 
åldersgrupper utom 55-64-åringarna hade färre sjukskrivningsdagar än 
länsgenomsnittet. På denna typort återfanns de lägsta sjuktalen bland kvinnorna. 
 
På orter med 1000-4999 invånare låg män 25-34 år samt 55-64 år över 
länsgenomsnittet medan övriga åldersgrupper låg på eller under genomsnittet. 
Kvinnorna 25-44 år hade fler sjukskrivningsdagar än genomsnittet men de andra 
åldersgrupperna hade färre.  
 
På mellanstora orter, med 5000-10000 invånare, hade män i samtliga 
åldersgrupper utom 16-24, färre sjukskrivningsdagar än länsgenomsnittet. 
Kvinnorna hade en något mer olika fördelning där åldersgruppen 25-34 år samt 
55-64 år låg över genomsnittet. 

6.5.4 Presentation av statistik 
Aggregerad statistik innebär att enskilda individer inte kan urskiljas och där av 
kan denna typ av information vara tillgänglig för olika användare. Därför 
överförde vi den statistik som genererats till tabeller i olika databaser gällande 
län, kommun, socek samt vårdcentral. Det innebar att respektive databas kunde 
relateras till ett geografiskt kartlager (länsområde, kommunområde, socek samt 
vårdcentralsområde) i ett GIS. Följden blev att när exempelvis tabellen för 

Skillnad Landsbygd och Tätort sjukskrivningsdagar per individ 
jämfört med länsgenomsnittet, fördelat på ålder och kön  år 2000 
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sjukskrivningar i kommuner kopplades till kommunkartlagret kunde statistik 
visualiseras för de olika sjukskrivningsmönstren i kommunerna, totalt sett.    
 
I ArcGIS finns en funktion för att klicka på kartan och aktuell information 
avseende utvalt objekt visas i detta läge. Användaren kan därmed i viss mån 
värdera den information som finns där. Exportering av visualiseringarna till 
bildfilformat är också enkelt. Till en början visualiserades vi kartor med samma 
klassificering över samtliga fyra år vilket resulterade i 10-gradig skala beroende 
de stora differenser som fanns mellan årsperiod och kön. En färgskala från grönt 
till rött användes där gröna nyanser betecknade låga värden och röda höga 
värden. Efter möten med SSÖ ändrades färgskalan dock med tanke på färgblinda 
användare och den gröna nyansen ersattes med en gul. När denna information 
togs ut i svartvit skala blev kartorna svåra att analysera då det var svårt att skilja 
mellan de olika gråskalorna. Därför genomfördes samma procedur men med en 
5-gradig skala, där skalorna var olika för åren. Exempelvis användes en skala 
mellan 0-15 för 1997, då högsta värdet var nästan 15 dagar per individ, och 
mellan 0-27 för år 2000 då högsta värde var nästan 27. Nedanstående figur 
(Figur 32) visar ett exempel på hur antalet sjukskrivningsdagar per individ 1997 
kan presenteras med hjälp av en bildfil uttagen från ett GIS. (Bilaga 4 visar 
samma presentation för år 2000) I detta fall användes en 5-gradig skala. Figur 33 
visar hur samma information kan presenteras vid zoomning av kartan.  
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Figur 32. Visualisering av sjukskrivningsmönster i vårdcentralsområdena i Östergötland för 

år1997 (ArcView layoutbild) 

I Figur 32 avspeglas de siffror som togs fram i statistiken. Vårdcentraler i 
tätorter med liten yta som exempelvis Familjeläkarna och Såpkullen är svåra att 
visualisera i denna skala. Det krävs en zoomning på områdena. Detta visas i 
Figur 33, där Norrköping zoomas in. Här är det även möjligt att visualisera 
namn på vårdcentralerna.  

Vårdcentraler – sjukskrivningsdagar per individ år 1997 
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Figur 33. Zoomning av kartobjekten vid visualisering av vårdcentralerna i Östergötland 1997 

(ArcView layoutbild) 

 
Information av den typ som beskrivs ovan kan vara intressant för många 
användare vilket betyder att det kan finnas ett behov av att dela data. Därför 
överförde vi data till shapefilsformat där de tematiska kartorna innehöll 

Vårdcentraler – Norrköping, sjukskrivningsdagar per individ år 1997 
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tabellinformation angående sjukskrivningsdagar respektive andel sjukskrivna för 
alla fyra år. Fördelen med detta är att formatet blir relativt litet och att det 
exempelvis går att lägga ut dessa filer på en server. Användarna kunde sedan 
granska filerna genom en GIS-programvara (ArcExplorer) som tillhandahålls 
kostnadsfritt (Figur 34). I denna typ av program kan användaren zooma, klicka 
och få information samt flytta om de olika lagren och även aktivera och 
avaktivera lager.  

 
Figur 34. Shapefiler öppnade i ArcExplorer ( egen figur) 

 
Vi upplevde dock att det fanns begränsingar i denna programvara då det gällde 
möjligheter att välja mönster och färger samt typ av klassificering (se Figur 35). 
Vid klassificering gick det endast att välja antal klasser och gränser gick inte att 
definiera, vilket kan vara en nackdel om användare ska nyttja verktyget för 
analys. Däremot gick det att välja vilket attributs värde som skulle visualiseras. 
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Figur 35. Klassifieringsalternativ i ArcExplorer (egen figur) 
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7 Analys och diskussion 
Utifrån den teoretiska referensramen kommer vi här att analysera och diskutera 
vår empiri. Genom reflektion och jämförelse vill vi uppnå och förmedla en 
större förståelse för studieområdet. De två frågeställningarna behandlas var för 
sig. 

7.1 Utveckling av ett operationellt GIS 
Ett fullständigt GIS är något som, enligt Sivertun (2002), inte kan köpas in utan 
måste byggas upp och kompletteras med egna data och modeller vilket är 
resurskrävande. Vid uppbyggnaden av GIS-prototypen hämtades data från olika 
källor. Flera av dem, såsom kartdata och sjukfallsdata blev ganska snabbt 
tillgängliga medan andra datakällor, såsom socioekonomiska data på individnivå 
inte blev tillgänglig under projekttiden. Beroende på att det var kostsamt att 
köpa in externa data från exempelvis SCB, lades resurser också på samordning 
mellan olika användare av dessa datakällor. Som de deltagande observationerna 
visar handlade det om att samordna inköp med andra projekt inom IHS och 
skapa en gemensam begreppsapparat för SSÖ. SSÖ var ett pilotprojekt, där en 
exakt definition av vilka mönster i sjukskrivningar som skulle studeras inte var 
fastställt, vilket medförde att projektgruppen även fick avsätta tid till att 
diskutera detta. De beslut som fattades resulterade i att egna modeller skapades 
för exempelvis vilka mått som skulle användas. Det var även resurskrävande (i 
tid) att bearbeta alla individdata i databaserna för att de skulle vara överförbara 
till ett GIS och för att möjliggöra aggregering av data.  
 
Det finns vissa likheter med SSÖ och de svenska studier som beskrivs i denna 
uppsats. Bakgrunden till samtliga svenska studier berörde sjuk- och 
hälsovårdsaspekter i Östergötland. Två av dem (Kohli, Noorlind & Löfman, 
2000; Kohli et al, 1997) behandlade dock endast hur markradon i olika områden 
kan påverka människors hälsa medan det i SSÖ var andra faktorer som 
undersöktes, exempelvis var geografiskt, som sjukskrivna individer kunde finnas 
och om något mönster avseende utvalda grupper kunde urskiljas. En av de 
svenska studierna (Kohli et al, 1995) berörde geografiska avstånd till 
vårdcentralerna och hur dessa kunde påverka hur mycket vårdcentraler utnyttjas, 
vilket diskuterades men inte behandlades praktiskt i SSÖ. Det finns även 
likheter mellan SSÖ och de utländska studier som redovisas i den teoretiska 
referensramen. En av de utländska studierna (Pine & Diaz, 2000) berörde hur 
hälsoprofiler kunde skapas och granskas, och denna studie berörde, liksom SSÖ, 
socioekonomiska faktorer och deras påverkan på människors hälsa. Den sista 
utländska studien (Foley, 2002) behandlade indirekt sjukskrivna individer i en 
befolkning i syfte att kartlägga och planera hälso- och sjukvårdstjänster.  
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Det finns även likheter när det gäller fallstudiernas syfte. Samtliga studier 
syftade till att spatialt hitta olika grupper av människor som var utsatta för 
påverkan av något slag. Jämförs de tidigare fallstudierna mot SSÖ, var det dock 
i den senare intressant att hitta geografiska mönster, medan detta inte uttrycktes i 
någon av fallstudier som beskrivs i den teoretiska referensramen. Där var syftet 
främst att hitta olika utsatta grupper. I den GIS-prototyp som utvecklades kunde 
dock, förutom mönster, även utsatta grupper identifieras i och med att 
geografiskt knutna data kunde delas upp i ålder och kön.  
 
En likhet med de svenska fallstudierna var att uppsatsens projekt behandlade 
befolkningen på individnivå. Det var en skillnad mot de utländska fallstudierna 
vars data inte baserades på enskilda individer utan använde aggregerade 
individdata på nyckelkodsområden. Det innebar att samtliga svenska studier 
inklusive SSÖ kunde utföras på ett mer noggrant sätt. De utländska studierna har 
dock försökt att avhjälpa alltför stor generalisering genom att utföra enkäter och 
intervjuer på utvalda grupper i befolkningen. Vid en jämförelse av utseendet 
gällande detaljnivå är naturligtvis högsta möjliga detaljnivå, som vid de svenska 
fallstudierna, att föredra. Att på individnivå kunna studera olika företeelser ser 
vi som något mycket värdefullt, men samtidigt något som kräver omdöme och 
ansvar av forskaren. Sjukskrivningar är ett stort samhällsproblem, som enligt vår 
åsikt, kräver åtgärder men samtidigt måste hänsyn visas för människors 
integritet. Därmed måste en avvägning göras mellan vad som motiverar denna 
typ av studie och vad som inte gör det. Förutom detta finns det i samband med 
studier som dessa, många säkerhetsaspekter att ta hänsyn till. Data av detta slag 
skulle vara mycket intressant för exempelvis ett försäkringsbolag men inget som 
vi som individer vill att de ska få tillgång till. 

7.1.1 Systemutvecklingsmetoder 
Andersen (1994) menar att systemutveckling omfattar både utveckling av adb-
systemet samt de arbetsuppgifter som inte låter sig automatiseras. I SSÖ fick 
inte denna aspekt så stort utrymme, då prototypen inte skulle implementeras hos 
några användare. Checkland & Holwell (1998) anser att utveckling av ett 
informationssystem innebär en förändring av den organisation som berörs, 
eftersom den har kraften att i olika grad förändra medarbetarnas kunskap, deras 
arbetssätt, hur organisationen styrs och vem som har makten. Även Sivertun 
(2002) påpekar vikten av att de som arbetar med informationssystemen har 
kunskap om hur de fungerar. Detta är något som har tydliggjorts i arbetet med 
GIS-prototypen där flera olika former av kunskap krävdes för att utveckla den. 
Kunskap som Sivertun (2002) nämner är hur kartor fungerar och hur de kan 
kopplas samman till databaser samt hur analys och presentation av kartor kan 
ske. Både analys och presentation blev en relativt tung bit, då våra 
statistikkunskaper inte var tillräckliga samt att i stort sett varje presentationsbilds 
färger och klassificering fick utvärderas inför varje slutlig version. SSÖ bestod 
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av deltagare vilka besatt olika sorters expertkunskaper. Det fanns en 
geomedicinare och en statistiker med som gav kompletterande kunskap inom 
respektive område. De deltagande observationerna visar på ett samarbete både 
när det gällde att dela kunskap och information. Denna förmåga att samarbeta är 
nödvändig vid utveckling och användning av nya datorsystem enligt Sivertun 
(2002). För att återknyta till en diskussion om denna typ av prototyp kan 
förändra en organisation så anser vi att den skulle kunna göra detta. En 
organisation kan påverkas genom att de analyser som utförs i prototypen 
resulterar i nya aktiviteter. Ett exempel kan vara ett stödprogram för en specifikt 
identifierad, svag grupp. Ett annat exempel kan vara att nya arbetssätt och 
rutiner införs för sjukskrivningar med ett speciellt tidsmönster. Ytterligare en 
påverkansfaktor kan vara att denna typ av verktyg börjar användas av allt fler i 
en organisation och att detta därmed påverkar kunskapsutveckling och 
arbetsrutiner.  
 
Andersen (1994), Jayaratna (1994) och Wedlund (1999) har en liknande syn på 
metoder och modeller. De ser förståelse av systemutvecklingskontexten, och 
förmågan att anpassa metoder och modeller efter denna som nödvändiga 
kunskaper för en systemutvecklare. Detta bygger, precis som Wedlund (1999) 
nämner, på erfarenhet. Kontexten kring SSÖ innebar nya, outforskade områden 
när det gällde sjukskrivningar och fakta kring detta. Samma sak gällde för hur en 
databas i GIS skulle utformas och hur sjukskrivningsmönster skulle kunna 
visualiseras i ett GIS. Detta innebar att tid fick läggas på att först förstå vilken 
kontext det handlade om. Flera nya begrepp som exempelvis vad ett sjukfall är, 
samt statistiska begrepp som exempelvis sjuktal och sjukpenningtal fick läras in. 
Då SSÖ:s medlemmar kom från olika organisationskulturer fanns det olika 
begreppsapparater, vilket också kunde observeras. I det observerade materialet 
framgår att under de möten som genomfördes handlade det ofta om att arbeta 
fram en gemensam begreppsapparat. Vi tror att det är mycket viktigt att skapa 
gemensamma begrepp för olika företeelser när flera grupper ska samarbeta.  
Begreppen fungerar både som ett sätt att skapa en gemensam bild av det som ska 
utföras och få medlemmarna i en grupp att arbeta i samma riktning. 
 
Vår erfarenhet av systemutveckling i GIS var, innan arbetet med GIS-
prototypen, relativt begränsad vilket har fått oss att tänka på vilka fördelar 
alternativt nackdelar denna kunskapsnivå hade. En nackdel kan ha varit att 
många moment inte utfördes lika effektivt och fokuserat som de kanske kunde 
ha gjorts med en högre kunskapsnivå. Som observationerna visar genomfördes 
många moment genom ”trial & error”. En fördel i detta sammanhang kan vara 
att olika metoder  provades utan förutfattade meningar vilket kan vara en styrka 
i studier som berör outforskade områden som detta. 
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Den modell som använts för att utveckla GIS-prototypen kan liknas vid Marbles 
(DeMers, 2000) systemutvecklingsmodell för prototyper i GIS, det vill säga en 
spiralmodell. Utifrån det samlade empiriska materialet kan arbetsprocessen ses 
som iterativ, där en prototyp har växt fram steg för steg, efter de olika 
semiformella och informella möten som projektgruppen haft. Detta gör att 
systemutvecklingen kan betraktas som experimentell (Andersen, 1994) då 
prototyping tillämpats.  

7.1.2 Analys utifrån Marbles perspektivmodell 
Marbles perspektivmodell (DeMers, 2000) kommer här att användas för att 
analysera utvecklingen av GIS-prototypen, trots att utvecklingen har varit 
iterativ. Motivet till detta är att få en mer strukturerad analysmodell än om 
spiralmodellen hade valts.  

7.1.2.1 Analys av det initiala perspektivet 
I det initiala perspektivet vid utvecklingen av GIS-prototypen skapades precis 
som i Marbles modell (DeMers, 2000), en uppfattning om vad systemet skulle 
kunna utföra. Förutom det fasta beslutet om framtagandet av sjukskrivnings-
mönster utifrån olika faktorer, var projektplanen ganska löst utformad. Det fanns 
i SSÖ många idéer, vilka framkom under de möten som hölls, om vad som 
uppfattades som intressant att granska, och gemensamt bestämdes vilka data 
som skulle användas. Som observationerna visar fördes diskussioner om vilka 
data som skulle anskaffas, som en iterativ process. Det fanns utrymme för 
ändringar och tillägg under hela denna fas och under större delen av hela arbetet, 
även om ändringar och tillägg efter hand mer kunde liknas vid finjusteringar. 
Vid de första mötena besvarades samtliga frågor som enligt Eklundh (2001) är 
viktiga för att en modellering av verksamheten ska kunna utföras. Exempel på 
frågor som observerades var hur åtkomst av information, reglerad genom aktuell 
lagstiftning skulle hanteras, samt hur åtkomsträttigheter bör styras av 
verksamhetens behov. Både Marble (DeMers, 2000) och Eklundh (2001) anser 
också att det är i detta steg som det bestäms vilken generell typ av data som ska 
ingå i systemet. I SSÖ och därmed också GIS-prototypen hanterades även stora 
datamängder, vilka innehöll känslig information. Detta innebar att projektet 
behövde godkännas och få tillstånd av myndigheter såsom Etiska rådet. 
Dessutom fanns krav på avidentifiering av personnummer. Då individdata 
överfördes till punktdata i ett GIS kunde enskilda individer boende i glesbygd, 
urskiljas vid granskning på detaljnivå. Detta medförde att hänsyn även var 
tvungen att iakttas när det gällde lagring av data. Det blir, enligt Sivertun (2002), 
allt vanligare att ett GIS läggs in som en resurs på ett intranät eller Internet men 
då data i GIS-prototypen var av känslig karaktär var inte detta lämpligt. I GIS-
prototypen går det dock att överföra aggregerade data till ett intranät, där många 
har tillgång till den. Detta var också syftet senare i SSÖ, när shapefiler som 
kunde visas i ArcExplorer skapades. Den etiska aspekten påverkade också valet 
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att summera individdata för områden som exempelvis kommun och vårdcentral. 
I senare faser påverkade denna aspekt också de metoder som användes, som 
exempelvis rutnätsanalysen.  
 
Enligt Eklund (2001) innebär verksamhetsmodellering det första steget för att 
realisera en databas och det gäller då att identifiera organisationens mål som ska 
kopplas till databasen. På grund av att målet för SSÖ till en början inte var helt 
fastslaget rådde en viss tveksamhet om vilka analyser GIS-prototypen skulle 
kunna utföra. Anledningen till att målen inte var klart definierade, var att det 
fanns få tidigare studier inom området och mallar saknades. Denna situation kan 
också ha medfört att nya krav uppkom kontinuerligt under utvecklingsprocessen. 
En vattenfallsmodell var därmed inte möjlig att använda då 
utvecklingsprocessen som tidigare nämnts, blev iterativ. Enligt DeMers (2000) 
är situationer av denna typ vanliga vid utveckling av GIS-system. Bernhardsen 
(1992) menar dock att vattenfallsmodellen skulle kunna användas vid 
pilotprojekt i liten skala men SSÖ kunde inte betraktas som ett småskaligt 
projekt då det hanterade stora mängder data som kan analyseras på nästan 
oändligt många sätt. Det kan dock betraktas som ett pilotprojekt i samma 
avseende som Löfman et al (1996) menar, genom att syftet är att testa olika 
arbetsrutiner, i detta fall olika former av analyser med hjälp av en GIS-prototyp.   

7.1.2.2 Analys av det konceptuella perspektivet 
DeMers (2000) menar att det är en fördel att inte använda den konceptuella 
bilden som en låst och hård struktur utan den ska istället utgöra en utgångspunkt 
från vilken frågor kan ställas som leder utvecklingsarbetet vidare. Beroende på 
det experimentella förhållningssättet i arbetet med GIS-prototypen kunde den 
konceptuella bilden under arbetets gång inte betraktas som låst. DeMers (2001) 
menar att det krävs att konceptet är tillräckligt flexibelt för att möta förändringar 
av mål, data, tillgänglighet samt personal- och ledningskrav. Med hjälp av det 
ER-diagram som löst skissades upp för GIS-prototypen kunde olika samband 
och relationer utskiljas och därmed kunde en uppfattning om de initiala kraven 
erhållas. Enligt DeMers (2001) ska underlaget för de första avgränsningarna 
skapas redan i denna fas. Då vi ännu inte hade tillgång till några data och inte 
hade någon exakt plan samt saknade erfarenhet av att arbeta i ArcGIS, var det 
svårt att i detta skede göra några avgränsningar. I den modell över verksamheten 
som växte fram genom bland annat ER-diagrammen syntes det dock tydligt 
vilka delar eller områden som var nödvändiga, men också vilka delar som vid 
behov skulle kunna tillkomma eller plockas bort. Exempelvis hade de 
sjukfallsdata som ingick vissa nödvändiga variabler vilka utgjorde grunden för 
den informationsmängd varpå SSÖ byggde. Då samtliga data hade naturliga 
relationer, det vill säga sjukfall kunde kopplas till befolkningen som i ett visst 
område hade en viss socioekonomi, framkom den konceptuella designen som en 
följd av detta. När det gällde flexibilitet gällande personal- och ledningskrav 
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samt förändring av mål som DeMers (2001) nämner, skulle det i GIS-prototypen 
i framtiden vara möjligt att lägga till nya relationer och nya databaser. Möjliga 
sätt att i framtiden möta dessa krav tydliggjordes genom ER-diagrammen.  
 
Som metod för utformningen av databaserna valdes relationsdatabaser som 
utvecklingsmodell. Då det sedan i de flesta fall inte gick att skapa 
relationsdatabaser enligt alla gällande regler fick modellen anpassas. Det är 
också något som DeMers (2000) nämner, då han anser att systemutveckling 
inom GIS idag inte handlar så mycket om att skapa nya mjukvaror utan om att få 
databaser att fungera i en specifik mjukvara som finns i en institutionell kontext. 
Vi tror att ett traditionellt ER-diagram kan tjäna som ett bra verktyg för att skapa 
en konceptuell bild av en verksamhet oavsett vilken systemutvecklingsmetod 
som används. Utveckling i GIS kan, enligt vår mening, inte ses som någon 
traditionell systemutveckling men likafullt måste verksamheten undersökas och 
visas för att utvecklaren ska få ett grepp om den. 

7.1.2.3 Analys av det detaljerade perspektivet 
Den ursprungliga tanken i GIS-prototypen var att samordna alla data som skulle 
finnas med, och dessa strukturerades därför upp, enligt förut nämnda ER-
diagram. Dokumentation av data i form av beskrivande listor över vilka 
kategorier och vilka attribut som fanns inom dessa, samt vilka relationer som de 
hade, upprättades. Från början fanns dock inte tillgång till alla data vilket 
innebar att varje datakälla till att börja med fick organiseras var och en för sig 
vartefter de blev tillgängliga. Den konceptuella modell som tidigare arbetats 
fram stämde därför inte helt med den som sedan tog form. Istället fanns 
sjukfallsdata respektive demografiska data i olika databaser. Men relationerna 
kunde ändå vara desamma i denna konceptuella modell. Detta innebär i 
praktiken att en konceptuell databasmodellering, enligt McFadden, Hoffer & 
Prescott (1999) genomfördes.  
 
Enligt DeMers (2000) kan den tekniska GIS-designen genomföras utifrån två 
olika angreppssätt. Det ena sättet är en datakravsmodell som är baserad på att 
tillgången till data, till stor del bestämmer vad som kan göras analytiskt medan 
den andra typen av tillvägagångssätt baseras på uppfattningen om att systemet 
styrs av den typ av analys som det ska kunna utföra. Under utvecklingen av 
databaserna uppstod vissa tveksamheter just när det gällde hur data skulle 
organiseras. De data som fanns, var som redan nämnts, tillräckliga för att utföra 
många olika sorters analyser, men det andra angreppssättet blev dock mer 
aktuellt då det var förutbestämt att det var sjukskrivningsmönster som skulle 
analyseras. Detta innebar dock inte någon fast fixerad analysform då många 
olika mönster i sjukskrivningar kundes sökas, som exempelvis mönster relaterat 
till tid och område samt sjukskrivningar, fördelat på socioekonomi. 
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De två angreppssätten som DeMers (2000) nämner, beskriver också en grundsyn 
på GIS som vi instämmer i. Enligt vår åsikt kan ett GIS inte betraktas som ett 
vanligt informationssystem utan är mer ett analyssystem där data av olika slag 
kan visas samtidigt på en gemensam bild – en karta. Dessa data kan då 
undersökas och analyseras på olika sätt och därefter kan eventuella beslut fattas 
angående dem. Vad som är viktigt i detta sammanhang, är en medvetenhet om 
vad som ska granskas och därefter hur det ska presenteras. 
 
Databaser i GIS kan, enligt Eklundh (2001) och Dahlén (2000) hanteras på olika 
sätt, genom interna eller externa hybridmodeller eller en integrerad modell. De 
databaser som skapades i GIS-prototypen kan betraktas som integrerad 
databashantering då både geometriska och egenskapsdata lagrades integrerat i så 
kallade geodatabaser. Databaser såsom statistikdatabasen i GIS-prototypen som 
bara innehåller egenskapsdata och inga geometriska data, kopplades samman 
med andra databaser genom ett relationsdatabasgränssnitt i GIS. Enligt 
McFadden, Hoffer & Prescott är det i detta perspektiv, i den fysiska 
databasdesignen, som det bestäms hur lagringen i databasen ska organiseras. 
Detta var också något som skedde i de databaser som byggdes upp i GIS-
prototypen. Då ingen tidigare erfarenhet av uppbyggnad av geodatabaser fanns, 
organiserades GIS-prototypens databaser enligt ett mappsystem där 
Worddokument beskrev innehållet i varje mapp. Enligt Sivertun (2002) är det 
även viktigt att i ett GIS ta hänsyn till hur systemförvaltningen ska ske. De data 
som kom att användas var inte några realtidsdata och således behövdes inte 
någon hänsyn tas till framtida uppdateringar. Tanken var dock att organisationen 
och lagringen av databasen skulle vara förberedd för framtida tillägg av data och 
även andra användare. Ett exempel på detta blev de socioekonomiska data, 
uppdelade på individnivå som beställts från SCB och som av tidsskäl inte hann 
komma med i projektet. Därmed fick denna del strykas ur den konceptuella och 
därmed också den logiska databasmodellen. Den kan dock läggas till i framtiden 
då den kan relateras till den demografiska databasen och sjukfallsdatabasen. 
 
När alla data skulle organiseras blev det tydligt att den logiska databasdesignen 
skulle komma att skilja sig från den konceptuella. Enligt McFadden, Hoffer & 
Prescott (1999) baseras denna process på att ett ER-diagram transformeras till 
normaliserade relationer. Detta visade sig omöjligt eftersom datorn inte hade 
kapacitet att hantera de stora datamängderna i databaserna för demografi och 
sjukfall. Det upplevdes först som en nackdel, men det var heller inget som vi var 
medvetna om från början och därför en del av den erfarenhet vi fick genom detta 
arbete. Med en kraftfullare dator hade vi kanske gjort på ett annat sätt, vilket 
dock är svårt att uttala sig om. Resultatet blev att alla tabeller tillhörande varje 
datakälla fanns i olika databaser och följaktligen blev den redundans som skulle 
ha avlägsnats med hjälp normalisering till viss del kvar. Men den var också 
nödvändig för att få fram data inom en tillfredställande tidsrymd.  
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Däremot normaliserades statistikdatabaserna, vilka var mindre i storlek, i GIS-
prototypen. Enligt Sivertun (2002) kräver GIS-program också stora 
systemresurser och möjligtvis hade en kraftfullare dator medfört att vi 
genomfört vår första tanke, nämligen att utforma en mer traditionell 
relationsdatabas, med samtliga data i en och samma databas.  
Att ha data som tillsynes skulle kunna relateras, men ändå behölls i varsin 
databas och därmed innehöll redundanta data var således en ny erfarenhet för 
oss, men efter bearbetning av dessa stora datamängder, inte så förvånande. Ett 
GIS såsom detta kan inte betraktas som ett adb-system i vanlig mening. Även 
om GIS-prototypen var ett pilotprojekt som skulle användas för 
exempelanalyser stod det klart att en framtida användning inte exakt kunde 
bestämmas i utformningsfasen. Att skapa ett GIS innebär att koppla ihop olika 
databaser och vi tror därför att det traditionella databastänkandet inte alltid är 
något att sträva efter. Dock anser vi att den som utvecklar ett GIS måste ha goda 
grundkunskaper i detta. En utvecklare med goda grundkunskaper om metoder 
kan även avgöra när metoderna inte är tillämpbara och därmed frångå dem. För 
oss var det en stor fördel att kunna hantera frågespråket SQL då vi kunde 
utnyttja detta för att få ut data på ett snabbare sätt där grunddata inte behövde så 
mycket bearbetning. Även om det inte gick att skapa relationsdatabaser fullt ut, 
var det ändå ett bra val att utforma dem som sådana. Det finns en logik i detta 
och det blir ett utbyggbart system. Det kändes inte som någon katastrof att flera 
databaser innehöll delar som egentligen var redundanta, utan helt enkelt som en 
anpassning efter den situation som var.  
 
I de svenska fallstudierna som beskrivs i den teoretiska referensramen har i 
princip samma metod använts som i GIS-prototypen, för att länka individdata till 
fastighetsregistret och de koordinater som individerna har i befolkningsregistret. 
Personnumret har även använts i dessa studier för utvinning av könstillhörighet 
och födelseår. Vad som skiljde SSÖ från de andra svenska fallstudierna, när det 
gällde personnumret, var att de efter ålders- och könsbestämning 
avidentifierades i SSÖ. Liksom för den tredje svenska studien (Kohli, Noorlind 
& Löfman, 2000) genomfördes ett urval i befolkningsregistret eftersom även 
GIS-prototypen avsåg en studie av ett specifikt åldersintervall (16-64 år). I den 
amerikanska studien (Pine & Diaz, 2000) som avsåg att skapa en hälsoprofil, 
genomfördes försök till studier på individnivå. Den information som användes 
var ett födelseregister. Där användes också generaliserad information som skulle 
kunna motsvara det som i GIS-prototypen definierades som socek. I den 
amerikanska studien användes kartlager som bland annat visar giftutsläpp. 
Denna typ av information var inte tillgänglig i GIS-prototypen men skulle kunna 
läggas in där som ett kartlager för att studera sjukskrivningsmönster inom den 
typen av områden. 
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7.1.2.4 Analys av implementationsperspektivet 
Ganska tidigt bestämdes det att programvaran ArcGIS med ett antal tillhörande 
moduler för analyser, skulle användas i GIS-prototypen. Detta val kom att 
begränsa analysmöjligheterna. Bland annat fanns inte en modul för 
nätverksanalys tillgänglig, vilket medförde att den shapefil som visade 
vårdcentralers placering inte kunde utnyttjas. Att begränsningar beroende på 
programval av detta slag kan uppstå är också något som DeMers (2000) 
påpekar. Han menar även att det är viktigt att kartlägga exempelvis analytiska 
behov innan inköp. I GIS-prototypen var detta dock inte möjligt eftersom det i 
inledningsskedet inte var fastslagit vilka analyser som skulle utföras, och ingen i 
projektet hade tidigare erfarenheter av ArcGIS. Det fanns dock erfarenhet av en 
tidigare version, ArcView, och ArcGIS valdes för att den skulle vara en 
modernare och mer omfattande variant av ArcView.  
 
Vi frågar oss, om kunskap om olika verktyg i GIS hade funnits innan projektet 
påbörjade, hade påverkat oss, och om vi hade valt en annan programvara som 
exempelvis MapInfo. Förmodligen hade mer erfarenhet av olika verktyg medfört 
att det som verktygen var bäst på hade utnyttjats i respektive verktyg. I 
framtagningen av GIS-prototypen har huvudsakligen ett GIS-verktyg använts, 
ArcGIS. Totalt sett för hela projektet användes många olika verktyg och det var 
ibland mer effektivt att ta ut statistik från geodatabaserna genom Access, än att 
göra det direkt i GIS. Men en förutsättning för detta är att geografiskt knutna 
attribut skapats tidigare vilket är något som endast kan utföras i ett GIS.  
 
Enligt DeMers (2000) finns det ett antal faktorer som påverkar hur ett GIS kan 
utformas. Det är bland annat studieområde; skala, upplösning och detaljnivå 
samt klassifikation. Studieområdet var i SSÖ hela Östergötland och omfattade 
hela dess befolkning mellan 16-64 år. Detta innebar att studien först 
koncentrerades till att undersöka det som fanns på övergripande nivå, det vill 
säga län och kommun. När det gällde information på lägre nivå såsom 
vårdcentraler togs data fram för samtliga områden men den detaljerade studien 
omfattade endast fem vårdcentraler. Detta gör att denna typ av studie, liksom 
DeMers (2000) påpekar, kan ses som en prototyp för mer detaljerade studier. 
Det gäller även rutnätsanalysen i GIS, men i den användes istället ett stort 
rutmönster 5000 m * 5000 m för att visa resultatet av denna typ av studie. En 
mer detaljerad studie skulle kunna vara att applicera samma teknik på 
tätbebyggda områden men att använda ett mindre rutnät. Enligt DeMers (2000) 
ger en mindre skala mer fel och generaliserar innehållet. För en rutnätsanalys 
innebär detta ett större rutnät vilket inte ger en tillräckligt detaljerad bild av 
verkligheten i tätbebyggda områden. Samtidigt innebär en mer detaljerad 
information att individer kan identifieras i glesbebyggda områden. DeMers 
(2000) menar att det är viktigt att ha kunskap om vilken storlek på cellerna som 
är acceptabelt. I GIS-prototypen var det viktigt att ingen cell innehöll färre 
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individer än 15 vilket föranledde att rutor förenades för att generalisera och 
avidentifiera individdata.  
 
Klassifikation och aggregering av data i GIS-prototypen gjorde, precis som 
DeMers (2000) också nämner, att stora datamängder kunde skapas och att 
tematiska kartor i en databas kunde jämföras på en liten detaljnivå. I SSÖ 
diskuterades klassifikationer och indelningar relativt mycket i inledningsskedet. 
Ålder klassificerades först i femårsintervall, eftersom 10-årsintervall kan delas 
upp på olika sätt upp (exempelvis 16-24 år alternativt 20-29 år). I och med detta 
skulle de framtida användarna av databaserna kunna summera ihop intervall och 
använda det 10-års intervall som var lämpligt vid tillfället. I ett senare skede i 
SSÖ upptäcktes också att de data som genererats med 5-årsintervall i vissa fall 
var för detaljerade och dessa data därmed blev svåra att visualisera på ett 
konceptuellt begripligt sätt. Detta föranledde att åldersdata summerades i dessa 
10-årsintervall. Om denna diskussion uppkommit tidigare hade detta varit 
arbetsbesparande. Att undersöka data och bestämma klassifikation i förväg är 
enligt DeMers (2000) ett fördelaktigt tillvägagångssätt. Samtidigt var SSÖ ett 
pilotprojekt vilket medförde ett experimentellt förhållningssätt även när det 
gällde hur statistik skulle presenteras. Ytterligare en faktor som kom att påverka 
val av metoder i GIS-prototypen var vetskapen om att kartor uppdelade i 
administrativa områden inte alltid ger en rättvisande bild av de data som finns 
inom området då mönster inte behöver finns inom det. Kulldorff (1999) menar 
att en teknik för att lösa detta är att använda spatiala filter. Denna teknik 
användes inte då Östergötland är ett mycket stort område, istället genomfördes 
den rutnätsanalys som beskrivs i empirin. 
 
Både i de svenska studierna och i GIS-prototypen användes digitaliserade kartor 
över Östergötland som hade sitt ursprung från Lantmäteriverket. Geografisk 
sammanslagning mellan dessa kartlager och befolkningskartlagret samt 
sjukfallskartlagret genomfördes med en liknade metod som i de två svenska 
radonstudierna (Kohli, Sahlén, Sivertun, Löfman, Tell & Wigertz, 1997 och 
Kohli, Noorlind & Löfman, 2000). Vad som skiljer de teoretiska fallstudierna 
mot GIS-prototypen är den teknik som sedan användes. I de svenska 
fallstudierna skapades databaser där individdata var uppdelade i exempelvis 
kommuner, med andra ord en tabell för varje kommun. Denna teknik användes i 
GIS-prototypen för att skapa aggregerad statistik gällande tätorts- och 
landsbygdsanalysen. I resterande fall uppdaterades istället databasens attribut 
(demografiska eller sjukfall) med primärnyckeln för aktuellt kartobjekt 
(exempelvis kommunnummer). Hade flertalet tabeller skapats, som i de svenska 
studierna, för exempelvis vårdcentralerna skulle detta ha resulterat i en databas 
med 43 tabeller per år (4 år). Dessutom hade en fördelning av vårdcentralerna 
baserat på socioekonomi försvårats. Nu kunde en databas användas för analyser 
på samtliga nivåer och önskad information kunde utvinnas genom SQL-satser. 
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Nackdelen med detta förfaringssätt är dock att den som ska utvinna 
informationen behöver ha kunskap om hur den kan utvinnas i en 
relationsdatabas. Det vill säga kunskap om att skriva SQL-kod. 
 
Vägen till en realiserad databas i GIS kan kanske emellanåt verka enkel men 
faktum var att många av de moment som utfördes tog lång tid, dels för att stora 
informationsmängder skulle bearbetas vid varje tillfälle och dels för att många 
moment genomfördes ett stort antal gånger. Detta gällde exempelvis utsökningar 
som syftade till att uppdatera databasen i GIS där det exempelvis för 
vårdcentralsområdena i den demografiska databasen krävdes 172 utsökningar 
(43 vårdcentraler * 4 år) som tog ca 5-6 minuter vardera. Vi utförde dessutom 
dessa moment två gånger (eftersom den första filen från försäkringskassan inte 
gick att använda för att studera antal sjukskrivningsdagar fördelat på år) vilket 
innebär att denna typ av arbete kan ses som mycket resurskrävande. För att 
minska risken för denna typ av misstag kan det vara fördelaktigt att kritiskt 
granska de data som finns och diskutera hur de ska användas innan 
resurskrävande moment utförs.  
 
I SSÖ användes inte ArcGIS till alla moment. För utsökning och uppdatering av 
värden i databasen var ArcGIS det mest effektiva. Dock var det inte lika 
effektivt för att generera aggregerade data. I ett GIS skulle en aggregering av 
exempelvis individernas sjukskrivningar i kommunerna för ett år kräva att ett 
moment utfördes 13 gånger, medan samma information kan utvinnas genom en 
enkel SQL-fråga i en Accessdatabas. Det kan därför vara mer effektivt att arbeta 
med en geografisk databas i ett databasverktyg och ställa de frågor som är 
aktuella där. Detta förutsätter dock att relationer genom nycklar skapats mellan 
kartlager som ska ingå i en kombinerad fråga.  
 
I det GIS som användes i SSÖ saknades även avancerade metoder för att 
generera diagram. Detta medförde att ett tredje verktyg, i detta fall Excel, 
användes i SSÖ.  

7.2 Visualisering av geografiska mönster i GIS 
Visualisering av geografiska mönster analyseras utifrån tre faktorer: geografiska 
objekt, interna modeller och externalisering. 

7.2.1 Geografiska objekt 
I de GIS-kartdatabaser som skapades i GIS-prototypen bestod den interna 
strukturen av både yttopologier och linjetopologier. Vad som påtalas av Sivertun 
(2002) och som också kom att påverka analyserna och bearbetningen var 
kartdatabasernas interna struktur. I analyserna användes yttopologier (olika 
polygonområden) för utsökningar och sjuk- och befolkningsdata aggregerades i 
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dessa områden. Den linjetopologi som användes i systemet var kustlinjen. Det 
fanns även möjlighet att lägga in ett vägnätskartlager för att kunna utföra 
nätverksanalys. Dock var det kartlager som fanns inte tillräckligt detaljerat och  
dessutom saknades programvara för denna typ av analys. Förutom att, som 
Sivertun (2002) nämner, exempelvis kunna räkna ut kortaste vägen i ett vägnät 
kan ett sådant kartlager ändå användas för att få en konceptuell förståelse för 
kartan och skapa interna modeller. Detta är något som även Spence (2001) 
framhåller som viktigt för att få en bättre förståelse för det som data refererar 
till.  
 
De båda representationssätt som enligt Eklundh (2001) finns för geografiska 
objekt: rasterstrukturer och vektorstrukturer användes i GIS-prototypen. 
Samtliga filer var från början vektorstrukturer. Transformering till 
rasterstrukturer genomfördes av de shapefiler som utvanns vid rutnätsanalysen. 
Det finns dock en nackdel när omvandling av rasterstrukturer utförs och det är 
att de endast lagrar ett värde för varje ruta. Det går dock att relatera en tabell till 
strukturen och därmed föra på ytterligare värden. Fördelen med att ha 
rasterstrukturer är dock att så kallade tredimensionella visualiseringar kan 
utföras. 
 
De rumsliga datastrukturer som användes i SSÖ var punkter, linjer och 
polygoner. Kontinuerliga ytor så som Eklundh (2001) beskriver dem användes 
inte i GIS-prototypen. Detta då denna typ av ytor skapas från punktmätningar 
och i GIS-prototypen skulle de endast tjäna som en beskrivning av befolknings- 
eller sjukfallsdensitet. Dock genomfördes tester av detta i tilläggsmodulen 
”Spatial Analyst”. Det kan tyckas att sjukfallsdensitet är ett intressant kartlager 
men dessa hade i stor utsträckning samma utseende som befolknings-
densitetskartan eftersom det förekommer många sjukfall där det bor många 
människor. Tredimensionella objekt (Bernhardsen, 1992) var ytterligare en typ 
av rumslig datastruktur som testades i GIS-prototypen. Denna typ av struktur 
användes för att både visa andel sjukskrivna och antal sjukskrivningsdagar per 
individ i ett område. Dock lämpar sig inte denna typ av tredimensionella bilder 
att analyseras utifrån ett papper utan kräver dator och speciell programvara för 
detta. 

7.2.2 Interna modeller 
Statistiken som genererades utifrån GIS-prototypen var omfattande och krävde 
mycket av den person som skulle tolka siffrorna. Externalisering (Spence, 2001) 
av statistik i form av diagram underlättade för oss att analysera resultatet. Det 
upplevdes dock ännu lättare att utföra denna analys när aggregerade data 
överförts till olika typer av polygonområden i GIS. Spence (2001) anger ett antal 
tekniker för att visualisera information GIS och skapa interna modeller. De 
tekniker som användes för visuella presentationer var storlek, längd och höjd, 
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rumsliga objekt, samt mönster och färg. Höjd utnyttjades främst vid 3D-
analyserna där detta värde angav det genomsnittliga antalet sjukskrivningsdagar 
för aktuell ruta och en färgskala angav andel sjukskrivna. Flerdimensionell 
information av denna typ kan vara svår att tolka utifrån olika diagram eller 
numeriska matriser, dock kunde detta omedelbart avläsas i GIS. Rumsliga kända 
objekt såsom hav och sjöar och tätorter hade till syfte att hjälpa användaren att 
skapa interna modeller och lättare förstå de administrativa områden som finns i 
Östergötland. För en användare som har tidigare kännedom om områdena kan 
dessa var självklara men för en användare som inte är lika bekant med det 
geografiska området kan detta vara svårt. För att stödja interna modeller 
utnyttjades även möjligheten att visa rubriker på de geografiska objekten. 
Rubrikerna visades dock inte i alla kartskalor. Exempelvis övertäckte 
vårdcentralsrubrikerna varandra i skala 1: 1200 000 (vilken var en skala där hela 
Östergötland var synlig) och snarare försvårade för användaren att tolka kartan. 
När rubrikerna visualiserades först vid skala 1: 600 000 hjälpte det däremot till 
att skapa förståelse för det som visualiserades. Detta innebar att 
informationsmängden som visades på kartan blev mer detaljerad ju mindre 
område som visades, något som även Eklundh (2001) påtalar. 

7.2.3 Externalisering 
Mönster och färg kom att bli viktiga visualiseringstekniker i GIS-prototypen och 
i ett GIS är det relativt enkelt att ändra nyanser och färger. I de första 
visualiseringarna användes röd färg för att symbolisera områden med höga 
värden och grönt låga värden. Den gröna färgen togs senare bort och ersattes av 
en gul ton. Detta för att, liksom Schoenig & Gendron (2000) påtalar, ta hänsyn 
till färgblinda användare. Vid visualisering av statistik över alla de fyra åren var 
det önskvärt att använda samma klassificering vilket skulle innebära att en färg 
eller nyans representerar samma värde i alla kartor över alla år. På detta vis 
skulle användaren lättare kunna jämföra de olika åren. Men eftersom de olika 
värdena hade stora skillnader (mycket lågt för männen år 1997 och mycket högt 
för kvinnorna 2000) krävdes 10 klasser för att visualisera detta. Kartobjekten 
gick att analysera när olika färger och mönster användes men i svartvitt tryck 
var de i princip oläsbara. Därför ersattes färgerna med nyanser som också blev 
oläsbara. Detta resultat överensstämmer väl med Schoenigs & Gendrons (2000) 
forskning som påtalar att det mänskliga ögat endast kan uppfatta 12 färger eller 
sju-åtta nyanser av en färg i en grafisk bild. När en klassificering med fem färger 
eller nyanser påfördes blev kartobjekten lättare att läsa även om informationen 
därmed också blev mer generaliserad. Liksom McLafferty & Cromley (1999) 
föreslår, användes ljusa toner för låga värden och mörkare för höga. När det 
gäller generaliseringar såsom Eklundh (2001) beskriver dem, användes främst 
klassificeringar. Som tidigare nämnts klassificerades alla individer med attribut 
för kön och åldersgrupptillhörighet i databasen. De 10 klasserna fungerade bra 
vid visualisering av grafer då bara ett kön i taget visades men graferna blev dock 
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svårtydda när statistik för båda könen skulle visualiseras. Därför summerades 
dessa data, och statistik visualiserades med 10-årsintervall, vilket upplevdes 
konceptuellt mer lätt att förstå. Dessutom användes både enfärgade ytor och 
olika mönster vilket precis som Spence (2001) också nämner, gjorde att vi som 
betraktare enklare kunde dra slutsatser om de data som representerades, samt hur 
den förändrades över åren. 
 
Ett resonemang som uppkommit under denna analys är hur viktigt det är att de 
färg- och nyansval som görs sker med eftertanke. Detta då dessa är förknippade 
med kulturellt betingade signaler. Exempelvis kan det utnyttjas genom använda 
rött eller mörkt för fara, och ljust eller blått alternativt grönt för något som är 
bra. En visualisering av sjukfall där rött betecknar höga sjuktal skickar ut 
signaler om värderingar – i detta fall att det inte är bra. Det är därför viktigt att 
de val som görs ligger så nära den allmänna konceptuella bilden som möjligt. 
När det gäller sjukfall kan det i ett undersökningsområde vara mycket höga tal, 
men om en skala med blått och rött används kan polygonområden som är blå 
(trots att de har höga värden) betraktas av den som ska tolka informationen som 
ett icke-problemområde. För att undvika dessa problem är det enligt McLafferty 
& Cromley (1999) bra att testa visualiseringarna med de framtida användarna. 
De visualiseringar som utfördes i GIS-prototypen samt de diagram som 
skapades diskuterades och värderas under de möten som höll i SSÖ. Detta 
innebar att en viss revidering av visualiseringarna utfördes, dock hade det 
naturligtvis varit intressant att få dessa kommenterade av andra än 
medlemmarna i SSÖ.  
 
I GIS-prototypen förelåg inget problem med förenklingar såsom Eklundh (2001) 
beskriver just därför att presentationer i GIS har en glidande skala. Det gick 
dock inte att genomföra en konceptuellt förståelig analys av exempelvis 
vårdcentralerna, utan att visa kartobjektet både i större och mindre skala 
beroende på objektens olika storlek. Vårdcentraler utanför de stora tätorterna 
Norrköping, Linköping och Motala består av stora geografiska områden vilka 
går att analysera i en skala där hela Östergötland är synligt. När det gäller 
vårdcentralerna i tätorterna krävs zoomning till en mindre skala för att visa 
dessa. Det kan därför också underlätta skapandet av interna modeller om inte allt 
för många klassificeringar används. Interpolering det vill säga skattning av 
värden är något som är vanligt i GIS-sammanhang (Eklundh, 2001). I GIS-
prototypen genomfördes dock ingen interpolering beroende på att hela 
befolkningen och alla sjukfall (16-64 år som hade koordinater) fanns med i 
databasen. Hade däremot grunddata bestått av ett urval av denna befolkning 
hade skattningar kunnat genomföras med den modul som kallas Spatial Analyst 
i ArcGIS.  
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Klassifikationer när det gäller visualiseringar i GIS var en svårighet i GIS-
prototypen. Korrekta klassifikationer är enligt DeMers (2000) viktigt när det 
gäller jämförelser av olika värden och effekter på kartan. I GIS-prototypen 
skulle data gällande sjukfall under en fyraårsperiod visualiseras. Data var även 
uppdelad efter kön. Det fanns mycket stora skillnader mellan årtal och kön. 
Detta medförde att det var svårt att hitta visuellt tillfredställande 
klassificeringsgränser gällande samtliga år. På grund av detta tvingades vi att 
kompromissa och fick använda lägsta respektive högsta värde för åren. Detta 
medförde en större generaliseringsgrad än om data kunnat klassificeras utifrån 
ett år. Vinsten var dock konceptuellt mer lättolkade kartor.  
 
Det fördes en kontinuerlig diskussion i SSÖ om vad som var användbart av alla 
de analyser som kunde utföras. Det finns många funktioner i ArcGIS som kan ge 
visuella effekter. Fokus låg dock på användbarhet och varje analys ifrågasattes 
utifrån vilken nytta den ansågs kunna ge. Det är, enligt vår åsikt, viktigt att inse 
att slutanvändare av GIS inte kommer att ha tid eller kunskap för att testa olika 
specialeffekter. Vi anser därför att det är viktigt att så tidigt som möjligt tänka 
över vad som ska analyseras och hur det sedan ska visas. Det gäller alltifrån att 
välja vilka klassificeringar som ska användas, till att bestämma beräkningsmått 
och presentationsteknik. För att en slutanvändare ska ha möjlighet att fatta 
riktiga beslut ser vi det som en nödvändighet att de kan baseras på rättvisande 
statistiska bilder.  
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8 Slutsatser 
Här presenteras våra slutsatser utifrån de frågeställningar som ställt upp. 

8.1 Hur ett operationellt GIS kan utvecklas 
Utvecklingen av ett operationellt GIS är ett komplext arbete, vilket innebär att 
hänsyn måste tas till flera olika faktorer. De viktigaste slutsatserna som vi har 
dragit utifrån vårt arbete är således flera.  
 

- Ett GIS ska ofta brukas av flera användare, och det är viktigt att alla 
berörda samarbetar för att de resurser som satsas ska komma till nytta. 
Det innebär en besparing både då systemet utvecklas och när det sedan är 
i bruk.  

 
- Det är av betydelse att de som utvecklar systemet, tillsammans med dem 

som sedan ska använda det, utarbetar en gemensam begreppsapparat.  
 

- Systemutveckling i GIS är fortfarande ett nytt område och går därför inte 
alltid att angripa på ett traditionellt sätt. För den som ska utveckla ett GIS 
är dock kunskaper om allmänt vedertagna metoder nödvändiga då det ger 
en överblick när det gäller vilka tillvägagångssätt som ska väljas och 
eventuellt väljas bort i vissa situationer.  

 
- Ett experimentellt tillvägagångssätt kan ibland vara nödvändigt, speciellt 

då det finns många nya faktorer att ta hänsyn till i utvecklingsarbetet. Det 
kan vara faktorer som nya ämnesområden, nya verktyg och en ny typ av 
system, i detta fall ett GIS. 

 
- Verksamhetsmodellering med hjälp av ER-diagram är användbart för att 

fånga problembilden i ett tidigt skede. En annan traditionell och 
användbar utvecklingsmodell i detta sammanhang är relationsdatabaser. 
Trots att de kanske inte kan utformas enligt gängse normer ger denna 
modell en god grund och är en bra utgångspunkt.  

 
- Det är fördelaktigt att lagra alla olika data i en organiserad mappstruktur 

eftersom data i ett GIS ofta hämtas från många olika områden och i olika 
filformat. Då ett GIS ofta har många olika användare är det viktigt att 
lagring sker på ett strukturerat och lättbegripligt sätt. Det är viktigt att 
påpeka att detta även påverkar systemförvaltningen, med en 
välstrukturerad datalagring blir det enklare för nya användare att 
exempelvis lägga till nya data i framtiden. 
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- Den GIS-prototyp som utvecklats ser vi främst som ett system för 
analyser och presentation av dessa. Kunskaper i statistik tillsammans med 
kunskaper i de ämnen som aktuella för analyserna, i vårt fall sjukfalls- 
respektive socioekonomi, är avgörande för ett gott slutresultat som ska bli 
användbart.  

 
- Ett GIS är ett nödvändigt verktyg för att skapa en databas som innehåller 

individinformation kopplad till olika spatiala data. Däremot kan det vara 
mer effektivt att använda ett vanligt databasverktyg när komplexa 
frågeställningar ställs som ska resultera i aggregerade data.  

 
- Vid analys av data är det inte alltid lämpligt att endast använda ett GIS. 

Det kan vara mer effektivt att genomföra statistiska bearbetningar av data 
som hämtas från ett GIS, i ett statistikprogram (exempelvis går det inte att 
standardisera i ett GIS eller göra avancerade grafer). 

8.2 Hur geografiska mönster kan visualiseras i 
ett GIS 

Även visualiseringen av olika sjukskrivningsmönster innebär beaktande av olika 
aspekter. De viktigaste slutsatserna sammanfattas här. 
 

- De bakgrundskartdatalager som exempelvis innehåller sjöar och vägnät är 
viktiga att visa för att användaren ska få en konceptuell bild av det som 
ska analyseras. Det ger bland annat en bättre förståelse för var och i vilken 
omfattning olika fenomen kan finnas. 

 
- Det är viktigt att bestämma vad som ska analyseras och sedan prova hur 

det bäst kan visualiseras. Vissa data som kan refereras, kanske bäst 
visualiseras i en tredimensionell bild då det ger användaren det rätta 
sammanhanget i en och samma bild. 

 
- Genom att information visas i ett geografiskt sammanhang underlättar 

detta konceptuell förståelse av dessa företeelser. 
 

- Färger och mönster samt klassificering bör användas med omsorg för att 
ge den bästa analysbilden. 

 
- Det är effektivt att utnyttja möjligheten att visa objekt i olika skalor. 

Större områden ska inte vara så detaljerade medan mindre områden kan 
zoomas in och därmed innehålla mycket och detaljerad information. 
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- GIS kan vara ett nödvändigt hjälpmedel vid undersökningar av företeelser 
som berör spatiala mönster.  

 
- GIS styrka är att det går att visualisera komplex aggregerad information 

som, exempelvis 3D-bilder, vilket kan underlätta analyser av denna typ av 
material. 
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9 Egna reflektioner och förslag till fortsatta 
studier  

Det är alltid lätt att vara efterklok och vi kan nu i slutskedet av arbetet konstatera 
att vi angripit ett omfattande område. Det har dock varit mycket intressant och 
motiverande att arbeta med ett område som känns vikigt att belysa både ur 
personlig synvinkel liksom ur samhällssynpunkt. Ju djupare nivåer som 
studerats desto intressantare har det blivit. Vi har hela tiden känt att vi har velat 
veta mer och eftersom det för oss varit relativt enkelt att aggregera data ur 
databaserna har stora mängder även utvunnits. Trots detta avsåg inte studien att 
ta fram ett exakt resultat vad det gäller sjukfall i Östergötland utan endast att ge 
exempel på hur detta kan ske. Det är nu upp till andra att använda materialet för 
djupare studier. Några förslag är att studera vårdcentralsområden och 
sjukskrivningar inom dessa, eller att göra en djupstudie av tidsmönster i 
sjukskrivningar. Ytterligare en studie skulle kunna behandla en fördjupad studie 
om landsbygd kontra tätort. Varför är äldre kvinnor i landsbygd så sjukskrivna i 
så hög grad? I samtliga ovanstående förslagna studier skulle naturligtvis de data 
som inte blev tillgängliga, nämligen socioekonomiska data från SCB, utgöra ett 
mycket intressant komplement. Ur informationsteknologiskt perspektiv skulle 
det vara intressant att undersöka hur ett system baserat på aggregerade data 
skulle kunna utformas för en daglig användning hos exempelvis en organisation 
som försäkringskassan. 
 
När vi frågar oss vad som kunde ha genomförts annorlunda går det att konstatera 
att teorier om projektledning och planeringsmetoder kanske hade underlättat 
arbetet. En större grundkunskap vad det gäller verktyget ArcGIS och 
utformandet av geodatabaser hade också underlättat arbetet och kanske 
resulterat i att databasen utformats på ett annat sätt. Våra statistikkunskaper var 
också begränsade vad det gäller hälso- och geostatistik. Kunskaper inom detta 
område hade kanske underlättat och effektiviserat arbetet. Samtidigt har vår 
personliga kunskapsnivå höjts inom flera områden.  
 
Våra val av metoder är något som diskuterats genom hela arbetet. Det är mycket 
svårt att observera sig själv och vara säker på att företeelser uppfattas på rätt 
sätt. Samtidigt finns det inte så stor valfrihet i metodvalet när det gäller studier 
av denna typ. Intervjuer hade kanske fångat verksamhetsdata och allmänna 
åsikter om GIS men de hade inte fångat själva processen eller ”vägen till ett 
GIS”.  
 
De svårigheter som vi mötte när prototypen skulle utformas är förmodligen inte 
unika när det gäller arbeten som utförs i GIS. Området är fortfarande under 
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utveckling vilket gör att det finns få direktiv hur arbetet ska utföras. Här handlar 
det ofta om att hitta nya metoder och arbetssätt genom trial and error. 
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Att mäta sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaro kan mätas och beskrivas på många sätt. Det vanligaste sättet att 
mäta sjukfrånvaro inom näringslivet är att jämföra antalet sjukfrånvarotimmar 
med ordinarie arbetstid, och då uttrycks sjukfrånvaron ofta i procent av 
arbetstid. En sådan beskrivning ger en grov sammanfattning av sjukfrånvarons 
omfattning relaterad till arbetad tid under en specifik mätperiod. (Goine, 
Söderberg, Marnetoft, 2003)  
 
Inom socialförsäkringsadministrationen är det vanligaste sättet att mäta 
sjukfrånvaro att dividera antalet sjukskrivningsdagar med antalet 
sjukpenningförsäkrade. Sjukskrivning uttrycks i det så kallade sjuktalet vilket 
avser antalet för året ersatta dagar med hel eller partiell sjukpenning per 
sjukpenningförsäkrad och dagar med sjuklön är inte inräknade. Antalet för året 
ersatta sjukpenningdagar sätts i relation till antalet sjukpenningförsäkrade vid 
årets utgång. Ett annat mått som har använts under senare tid är sjukpenningtal 
vilket avser antalet dagar per försäkrad med sjukpenning, men i denna beräkning 
är dagar med partiell ersättning omräknade till heldagar, vilket också innebär 
skillnaden mellan dessa två mått. (Riksförsäkringsverket, 2002c) 
 
Såväl sjuktal som sjukpenningtal är exempel på medelvärden. Eftersom sjuktal 
och sjukpenningtal inte är normalfördelade variabler finns vissa problem med 
vad de egentligen beskriver. Som regel är det ett mindre antal individer som 
bidrar med extremt många dagar och en stor grupp som bidrar med några få 
dagar samt en ännu större grupp som inte har några sjukskrivningsdagar alls. 
Det traditionella sättet att mäta sjukskrivningar innebär att samtliga ersatta 
sjukskrivningsdagar under ett år fördelas på samtliga individer. Detta mått visar 
då inte hur sjukfrånvaron ser ut bland dem som faktiskt är sjukskrivna och inte 
heller hur fördelningen mellan kort- och långvarig sjukskrivning ser ut. Vid 
sådan beräkning av sjukfrånvaro framkommer inte heller att varje sjukfall kan 
bestå av flera sjukskrivningsperioder, var och en med olika diagnoser, grad och 
längd. (Goine, Söderberg, Marnetoft, 2003)  
 
Ett annat mått som används i den officiella statistiken är det så kallade 
ohälsotalet som avser antalet ersatta dagar med sjukpenning, 
arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringssjukpenning, sjukersättning vid 
arbetsmarknadsutbildning samt förtidspension eller sjukbidrag ställt i relation till 
antalet sjukpenningförsäkrade och försäkrade med hel förtidspension eller helt 
sjukbidrag. Dagar med partiell ersättning är omräknade till heldagar. 
(Riksförsäkringsverket, 2002c) Detta mått tar hänsyn till både tillfälliga och 
bestående förtidspensioneringar vilket är en fördel då sjukpenningförsäkringen 
och förtidspensioneringen fungerar som kommunicerande kärl. När de långa 
sjukskrivningarna övergår i förtidspension minskar sjuktalet och 
sjukpenningtalet men inte ohälsotalet. (Goine, Söderberg, Marnetoft, 2003)  
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Beskrivning av RFV:s databas 
I databasen som Försäkringskassan bearbetat skapades sjukfall för individer, 
vilka benämns som sjukfallsdata. Ett sjukfall består av en sammanhängande 
period, oberoende av typ av ersättning och nivå. Om ett uppehåll i perioden är 
mer än fem dagar avslutas fallet. Fallets längd är summan av antalet dagar i 
varje enskild period. Antalet sjukfall för perioden 1997-01-01 t.o.m. 2000-12-31 
var sammanlagt 120 715 stycken och omfattade totalt 13 118 385 
sjukskrivningsdagar. För att inte förlora information som exempelvis olika 
sjukskrivningsgrader (heltid eller deltid), och typer av ersättning avseende ett 
sjukfall skapades åtta variabler vid bearbetningen: 
 
Sjukfallslängd är summan av antalet dagar mellan varje enskild period där två 
halvdagar har beräknats till en hel dag. 
1. Antal perioder som varje sjukfall består av oberoende av typ av ersättning 
2. Antal sjukpenningdagar 
3. Antal sjukpenningperioder 
4. Antal rehabiliteringsdagar 
5. Antal rehabiliteringsperioder 
6. Antal förebyggande sjukpenningdagar 
7. Antal perioder med förebyggande sjukpenningdagar 
 
Sjukskrivningsstatistik för Östergötland  
Den ovannämnda databasen har använts för att utvinna statistik gällande 
sjukskrivningar inom Östergötlands län bland sjukpenningförsäkrade. Nedan 
redovisas delar av denna statistik, uppdelad på män och kvinnor.  
 
Tabell 1 visar sjuktalet i Östergötland under 1997-2000. Sjuktalet ökade under 
perioden och var genomgående högre för kvinnor. Största ökningen hade 
kvinnor mellan år 1999-2000. Tabell 2 visar sjukpenningtalet under samma 
period, vilket också ökade. 
 

Tabell 1. Sjuktalen för 1997-2000 uppdelat på 
män och kvinnor. (Goine, Söderberg, 
Marnetoft, 2003) 

Tabell 2. Sjukpenningtalet för 1997-2000, 
uppdelat på män och kvinnor. (Goine, 
Söderberg, Marnetoft, 2003) 

 

Sjuktal  
År Kvinnor Män 

1997 15,9 9,3 
1998 18,7 10,7 
1999 23,8 13,1 
2000 30,4 15,7 
Skillnad % 
1999 – 2000  

27,7 19,8 

Sjukpenningtal  
År Kvinnor Män 

1997 13,6 8,3 
1998 16 9,6 
1999 23,3 11,7 
2000 25,8 13,9 
Skillnad % 
1999 – 2000  

10,7 18,8 
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Tabell 3 illustrerar ohälsotalet i Östergötland som även det ökade i länet och var 
genomgående högre för kvinnor än för män under samtliga år. Tabell 4 visar 
medelantal sjukskrivningsdagar per sjukskriven mellan åren 1997-2000 i länet. 
Medeltalet sjukskrivningsdagar per sjukskriven individ minskade från 1997 till 
1998 för att därefter öka för åren 1999 och 2000. Medeltalet sjukskrivningsdagar 
var högre för män 1997, och i slutet av undersökningsperioden var medeltalet 
högre för kvinnor.  
 

 
Tabell 3. Ohälsotalen uppdelat på män och 
kvinnor. (Goine, Söderberg, Marnetoft, 2003) 

Tabell 4. Medelantal sjukskrivningsdagar per 
sjukskrivning för 1997-2000, uppdelat på män 
och kvinnor. (Goine, Söderberg, Marnetoft, 
2003) 

 

Ohälsotal  
År Kvinnor Män 

1997 48,3 32,1 
1998 51,5 33,5 
1999 56,1 35,3 
2000 62,1 37,7 
Skillnad % 
1999 – 2000  

10,7 6,8 

Sjukskrivningslängd  
År Kvinnor Män 

1997 97 102 
1998 91 93 
1999 99 98 
2000 111 103 
Skillnad % 
1999 – 2000  

12,1 5,1 
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Rutnät 5000 x5000 m med värdet antal sjukskrivningsdagar per individ år 1997 fördelat på 
kön (egen figur) 

Sjukskrivningsdagar i befolkningen per 5000 x 5000 m År 1997 Sjukskrivningsdagar i befolkningen per 5000 x 5000 m År 1997 
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Statistik för Östergötland på fyra olika nivåer 
 
Länsnivå 
Andelen sjukskrivna i Östergötland ökade över åren 1997-2000 för samtliga 
åldersgrupper. Förändringen var minst i åldersgruppen 16-24 och störst i 
åldersgrupperna 35-44 och 45-54 år. Andelen sjukskrivna kvinnor var generellt 
sett större i alla ålderskategorier med toppvärden i åldersgruppen 45-54. 
Skillnaden var dock relativt liten bland 16-24-åringarna där andelen sjukskrivna 
låg under 5 %. Störst skillnad mellan männen och kvinnorna (ca 9 %) var det i 
åldersgrupperna 25-34 år. När det gällde kön ökade andelen sjukskrivna med 
stigande ålder för männen medan kvinnorna i gruppen 55-64 år hade en 
minskande andel sjukskrivna. 

 
Andel sjukskrivna i länet 1997-2000 fördelat på kön och ålder (egen figur) 

 
Antalet sjukdagar per individ ökade för både män och kvinnor mellan åren 
1997-2000. Minsta antalet sjukskrivningsdagar hade de yngsta, där 
könsskillnaderna var små. Största antalet sjukskrivningsdagar totalt sett under 
åren hade kvinnor i åldern 45-54 år. Bland kvinnor 55-64 år fanns även en trend 
under senare år med svagt stigande siffror. Under år 2000 var det dessa kvinnor 
som stod för det största antalet sjukskrivningsdagar per individ. Bland männen 
ökade antalet sjukskrivningsdagar med ökande ålder och det största antalet 
sjukskrivningsdagar per individ återfanns i åldersgruppen 55-64 år. Den största 
skillnaden mellan könen fanns i ålderskategorin 45-54 år, med ett genomsnitt på 
drygt 8 sjukskrivningsdagar per individ. 
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Antal sjukskrivningsdagar per individ i länet 1997-2000 fördelat på kön och ålder (egenfigur) 
 
Kommunnivå 
Ödeshög var den kommun som 1997 stod för den högsta andelen sjukskrivna, 
följt av Kinda, Valdemarsvik och Boxholm. Den lägsta andelen hade Linköping 
både år 1997 och 2000. Högst andel sjukskrivna under 2000 hade Boxholms 
kommun, följt av Motala och Mjölby. Under 1997 kunde Motala betraktas som 
en medelkommun men kommunens sjukskrivningar ökade således kraftigt till år 
2000. Samma förändring men åt andra hållet skedde för Ödeshög som år 2000 
kunde betecknas som en medelkommun.  
 
Andelen sjukskrivna fördelat på kön under 1997 visade att kvinnorna i Ödeshög 
stod för den högsta andelen sjukskrivna. Hög andel sjukskrivna kvinnor hade 
även Söderköping, Valdemarsvik och Kinda. Även männen i Ödeshög stod för 
den högsta andelen tillsammans med Boxholm. Lägsta andelen sjukskrivna vad 
det gäller kvinnor återfanns i Linköping, vilket även gällde männen. För år 2000 
hade Linköping fortfarande de bland lägsta siffrorna för båda könen. Kvinnorna 
i Ydre hade dock en något lägre andel. Medelkommun under 1997 var Motala 
för båda könen. År 2000 hade detta förändrats och Söderköping, Ödeshög och 
Kinda kunde betecknas som medelkommuner när det gällde andel 
sjukskrivningar bland kvinnorna. För männen var det Ödeshög och Norrköping.  

 

Antal sjukskrivningsdagar per individ i länet 1997-2000, fördelat på 
kön och ålder 
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Andel sjukskrivna i kommunerna 1997 och 2000 fördelat på kön (egen figur) 

 
När det gäller antalet sjukskrivningsdagar per individ för kommunerna avspeglar 
dessa siffror i princip samma mönster som andelen sjukskrivna. 
 
Nedan redovisas andelen sjukskrivna fördelat på kön och ålder. Fyra kommuner 
valdes utifrån kriterierna minsta, största samt medelkommun vars andel 
förändrats kraftigt över tiden (exempelvis från medel till hög). Kommunerna var 
Linköping, Motala, Ödeshög och Valdemarsvik. Bland båda könen, under år 
1997, stod åldersgruppen 16-24 år för den lägsta andelen sjukskrivna i samtliga 
kommuner. Under år 1997 hade kvinnor i åldern 25-34 den högsta andelen 
sjukskrivningar därefter sjönk andelen i ålder 35-44 men ökade något mellan 45 
och 54, och sjönk därefter åter. Den kommun som inte riktigt följde detta 
mönster var Ödeshög där andelen låg relativt konstant för kvinnor 25-54 år och 
föll för 55-64-åringarna. För samtliga män under 1997 ökade andelen 
sjukskrivna med ökad ålder. I två kommuner, Motala och Valdemarsvik, sjönk 
dock andelen sjukskrivna män i åldern 55-64 år.  

Andel sjukskrivna individer i kommunerna 1997och 2000, fördelat på kön 
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Andel sjukskrivna i fyra kommuner 1997, jämfört med länsgenomsnittet fördelat på kön och 

ålder (egen figur) 
 

 
 

Andel sjukskrivna i fyra kommuner 2000, jämfört med länsgenomsnittet, fördelat på kön och 
ålder (egen figur) 

 
Under år 2000 hade kvinnor i Valdemarsvik, i åldern 25-34 år den högsta 
andelen sjukskrivningar bland de utvalda kommunerna. Denna åldersgrupp hade 
även höga värden i Ödeshög. I övriga kommuner fortsatte andelen sjukskrivna 
kvinnor att öka även i åldersgruppen 35-44 år. I Linköping ökade andelen 
sjukskrivna kvinnor med ökande ålder och detsamma gällde männen. Männen i 
åldern 25-34 år i Valdemarsvik och Motala stod för en markant ökning jämfört 

Andel sjukskrivna individer i fyra kommuner år 1997 jämfört med 
länsgenomsnittet, fördelat på kön och ålder 

Andel sjukskrivna individer i fyra kommuner år 2000 jämfört med 
länsgenomsnittet, fördelat på kön och ålder 



Bilaga 3 – Statistik för Östergötland 
   

- 5- 

med år 1997. I Motala ökade fortfarande andelen sjukskrivna med stigande ålder 
medan nivån i Valdemarsvik snarare låg konstant från 25-64 år.  
 
De mönster som beskrivs under andelen sjukskrivna i kommunerna 
återspeglades även i antalet sjukskrivningsdagar per individ. Samma kommuner 
hade höga respektive låga siffror även när det gällde sjukskrivningsdagar. En 
kommun skiljde sig dock åt, Motala, där antalet sjukskrivningsdagar per individ 
var högt både år 1997 och 2000. Detta betyder att Motala under 1997 hade färre 
individer med många sjukskrivningsdagar och under 2000 fler individer med 
fortsatt många sjukskrivningsdagar. Sjukfrånvaron verkade därmed ha ökat 
betydligt. 
 

 
Differens antal sjukskrivningsdagar per individ mot länsgenomsnittet i 4 kommuner1997 
fördelat på kön och ålder (egen figur) 

 
Antalet sjukskrivningsdagar fördelat på kön följde också mönstren för andel 
sjukskrivna i kommunerna. Det som skiljde mönstren något var att Ydre bytt 
plats med Linköping och därmed stod för det längsta antalet sjukskrivningsdagar 
både när det gällde kvinnor och män. 
 
Antalet sjukskrivningsdagar per individ fördelat på kön och ålder visade att 
männens sjukskrivningsdagar i princip ökade konstant med stigande ålder. 
Trenden fanns under båda åren. Kvinnorna 1997 visade samma mönster dock 
sjönk eller ökade antalet dagar måttligt i åldersgruppen 55-64 år. Valdemarsviks 
kvinnor hade dock inte riktigt samma mönster utan sjukskrivningsdagarna sjönk 

Antal sjukskrivningsdagar per individ i fyra kommuner år 1997 
jämfört med länsgenomsnittet, fördelat på kön och ålder 
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i åldern 35-44 men steg därefter åter i efterföljande ålderskategorier. Antalet 
dagar för denna åldersgrupp sjönk dock inte under år 2000 utan steg istället. 

 
 

Differens antal sjukskrivningsdagar per individ mot länsgenomsnittet i 4 kommuner2000 
fördelat på kön och ålder (egen figur) 

Socioekonomisk nivå 
Största andelen av sjukskrivna återfanns i socioekonomiområdena nr 3 och 4, 
såväl 1997 som 2000. Andel sjukskrivna fördelat på kön visade att kvinnorna i 
samtliga socioekonomiska områden stod för högsta andelen sjukskrivningar. 
Mellan 1997 och 2000 var det kvinnorna i område 1 som ökade mest följt 
område 3. Minst ökning bland kvinnorna var det i område 5, vilket även gällde 
männen. Bland männen var det område 3 och 4 som ökade mest. 
 
Vid beräkning av andelen sjukskrivna visade att generellt ökade skillnaderna 
mellan länsgenomsnitten för respektive åldrar mer, ju högre område de 
sjukskrivna bodde i. Område 1 och 2 befann sig under genomsnitten, medan 3, 4 
och 5 låg högre. I område 3 hade åldersgrupperna 45-64 den högsta andelen 
sjukskrivna bland männen totalt. I område 5 var det främst männen i 
åldersgrupperna 35-54 som hade den högsta andelen medan de äldsta männen 
hade en längre andel än länsgenomsnittet. Kvinnorna uppvisade i stort sett en 
liknande bild med skillnad för åldersgruppen 25-34 i område 3 som stod för den 
näst högsta andelen totalt sett bland kvinnorna.  

Antal sjukskrivningsdagar per individ i fyra kommuner år 2000 
jämfört med länsgenomsnittet, fördelat på kön och ålder 
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Andel sjukskrivna i socioekonomiska områden 1997 och 2000 fördelat på kön (egen figur) 

 
Vid beräkning av andelen sjukskrivna visade att generellt ökade skillnaderna 
mellan länsgenomsnitten för respektive åldrar mer, ju högre område de 
sjukskrivna bodde i. Område 1 och 2 befann sig under genomsnitten, medan 3, 4 
och 5 låg högre. I område 3 hade åldersgrupperna 45-64 den högsta andelen 
sjukskrivna bland männen totalt. I område 5 var det främst männen i 
åldersgrupperna 35-54 som hade den högsta andelen medan de äldsta männen 
hade en längre andel än länsgenomsnittet. Kvinnorna uppvisade i stort sett en 
liknande bild med skillnad för åldersgruppen 25-34 i område 3 som stod för den 
näst högsta andelen totalt sett bland kvinnorna.  
 

 
 

Andel sjukskrivna i socioekonomiska områden år 1997 fördelat på kön och ålder (egen figur) 

Andel sjukskrivna individer i socioekonomiska områden år 1997 
jämfört med länsgenomsnittet, fördelat på kön och ålder 

Andel sjukskrivna individer år 1997 och 2000i socioekonomiska 
områden fördelat på kön 
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Andel sjukskrivna i socioekonomiska områden år 2000 fördelat på kön och ålder (egen figur) 

 
Fördelning för andel sjukskrivna bland män under år 2000 var i stort sett den 
samma. Det fanns dock skillnader i två åldersgrupper, dels när det gällde unga 
män i åldern 16-24 boende i område 1. De hade en större andel sjukskrivna än 
länsgenomsnittet. De motsatta siffrorna återfanns för samma åldersgrupp i 
område 5, där skillnaderna mot länsgenomssnittet planats ut.  
 
För kvinnorna hade skillnader uppstått mellan 1997 till 2000. Område 1 och 2 
låg fortfarande under länsgenomsnittet samma år. Samtliga åldersgrupper i 
område 3 och 4 låg över länsgenomsnittet men i område 5 sjönk samtliga under 
snittet. De högsta värdena fanns i område 3 och åldersgruppen 25-34. 
 
Antalet sjukskrivningsdagar per individ följde i princip samma mönster som 
andelen sjukskrivna både vad det gällde totalt, som fördelning mellan könen, 
och variation mellan åren 1997 och 2000. Fördelning vad det gällde ålder och 
kön följde också i princip samma mönster som för andelen sjukskrivna under 
samma år. 

Andel sjukskrivna individer i socioekonomiska områden år 2000 
jämfört med länsgenomsnittet, fördelat på kön och ålder 
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Skillnad i antal sjukskrivningsdagar per individ jämfört med länsgenomsnittet i 

socioekonomiska områden fördelat på kön och ålder 1997 (egen figur) 
 

 
Skillnad i antal sjukskrivningsdagar per individ mot länsgenomsnittet i socioekonomiska 

områden år 2000 fördelat på kön och ålder (egen figur) 
 

Sammanfattning av resultat gällande socioekonomiska områden, kön och 
ålderskategori.  
I nedanstående graf visas i vilka socioekonomiska områden som män och 
kvinnor, i olika åldersgrupper är sjukskrivna mer än 20 dagar under år 2000 i 
hela Östergötland. Det går att konstatera att när det gäller män är det endast 
åldersgruppen 55-64 år och med 3 som socioekonomisk definition, som har mer 
än 20 sjukskrivningsdagar per år. Äldre kvinnor är däremot mer sjukskrivna och 

Antal sjukskrivningsdagar per individ i socioekonomiska områden år 
1997 jämfört med länsgenomsnittet, fördelat på kön och ålder 

Antal sjukskrivningsdagar per individ i socioekonomiska områden år 
2000 jämfört med länsgenomsnittet, fördelat på kön och ålder 
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det gäller främst kvinnor i åldrarna 45-64, där kvinnor i samtliga 
socioekonomiska områden är sjukskrivna i mer än 20 dagar. 
 

 
Socioekonomisk fördelning på individer som är sjukskrivna mer än 20 dagar, fördelat på 

åldersgrupper och kön. 
 

Även kvinnor i ålderskategori 35-44 är en utsatt grupp med sjukskrivningsdagar 
som överskrider antalet 20, men där är det endast kvinnor inom de 
socioekonomiska områdena 3 till 5 som återfinns inom denna grupp. 
 

 
Socioekonomisk fördelning på individer som är sjukskrivna mer än 20 %, fördelat på 

åldersgrupper och kön 
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Ovanstående graf visar ålder, kön samt socioekonomisk tillhörighet där andel 
sjukskrivna individer överstiger 20 procent under år 2000. Här finns inga män 
representerade alls, utan det är ganska enkelt att konstatera att det är främst 
bland kvinnor i åldern 35-54 år, tillhörande socioekonomiskt område 3 och 4, 
som andelen sjukskrivna är mer än 20 procent under år 2000. Även kvinnor 25-
34 i socioekonomiskt område 3 överstiger 20 procent när det gäller andel 
sjukskrivna. 
 
Vårdcentralsnivå 
Urvalet av de fem vårdcentraler som skulle detaljstuderas genomfördes efter en 
analys av statistiken från år 2000. I analysen listades vårdcentralerna efter andel 
av befolkningen som varit sjukskrivna enligt nedanstående två diagram.
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Andel sjukskrivna i vårdcentralerna år 2000 (egen figur) 

Andel sjukskrivna individer i vårdcentralsområdena år 2000 
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Antal sjukskrivningsdagar per individ i vårdcentralerna år 2000 (egen figur)

Antal sjukskrivningsdagar per individ i vårdcentralsområdena år 2000 
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Efter rangordningen av vårdcentralerna valdes fem vårdcentraler ut. Det som 
uppfattades som intressant var vårdcentraler inom offentlig och privat sektor, i 

storstad respektive landsbygd, höga sjuktal respektive låga samt 
vårdcentralsområden som omfattade alla socek. De som valdes ut var: 

 
− Boxholms vårdcentral som tillhör landstinget och omfattar både stad och 

till stora delar landsbygd då den har hela kommunområdet som 
upptagningsområde. Vårdcentralen hade bland den högsta andelen 
sjukskrivna under år 2000. Befolkningen var år 2000 3225 individer 
fördelat på 1706 män och 1519 kvinnor. Det finns tre typer av socek med 
4 % av befolkningen boende i socek 2; 68 % i socek 3 och 28 % i socek 4. 
Åldersfördelningen under 2000 inom vårdcentralen var 15 % 16-24 år; 18 
% 25-34 år; 21 % 35-44 år; 25 % 45-54 år och 22 % 55-64 år. 

 
− Familjeläkarna i Linköping som är en centralt belägen, privat vårdcentral 

hade år 2000 en befolkning på 5430 individer fördelat på 2813 män och 
2617 kvinnor. Andelen sjukskrivna inom vårdcentralen var bland de 
lägsta i länet. Det fanns fyra typer av socek med 21 % i socek 1; 61 % i 
socek 2; 0,2 % i socek 3 och 17 % i socek 4. Åldersfördelningen under 
2000 inom vårdcentralen var 24 % 16-24 år; 34 % 25-34 år; 12 % 35-44 
år; 16 % 45-54 år och 14 % 55-64 år. 

 
− Finspångs vårdcentral som tillhör landstinget och berör både stad och 

landsbygd då den omfattar hela kommunområdet. Även denna vårdcentral 
hade en låg andel sjukskrivna. Befolkningen var år 2000 13958 individer 
fördelat på 7252 män och 6706 kvinnor. Alla typer av socek finns inom 
vårdcentralen. Dessutom finns ett antal individer som saknar 
socekdefinition (0). 2 % är odefinierade; 4 % i socek 1; 14 % av 
befolkningen bor i socek 2; 56 % i socek 3; 19 % i socek 4 och 6% i socek 
5. Åldersfördelningen under år 2000 inom vårdcentralen var 15 % 16-24 
år; 19 % 25-34 år; 20 % 35-44 år; 23 % 45-54 år och 23 % 55-64 år. 

 
− Mariebergs vårdcentral tillhör landstinget och ligger i Motala. 

Vårdcentralen hade en hög andel sjukskrivna. Befolkningen var år 2000 
7566 individer fördelat på 3848 män och 3718 kvinnor. Alla typer av 
socek finns inom vårdcentralen. 8 % i socek 1; 11 % i socek 2; 28 % i 
socek 3; 37 % i socek 4 och 17 % i socek 5. Åldersfördelningen under år 
2000 inom vårdcentralen var 17 % 16-24 år; 19 % 25-34 år; 20 % 35-44 
år; 22 % 45-54 år och 21 % 55-64 år. 

 
− Såpkullens vårdcentral tillhör landstinget och ligger i centrala 

Norrköping. Befolkningen var år 2000 6179 individer fördelat på 3064 
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män och 3115 kvinnor. Alla typer av socek finns inom vårdcentralen. 3 % 
i socek 1; 31 % i socek 2; 1 % i socek 3; 57 % i socek 4 och 9 % i socek 
5. Åldersfördelningen under 2000 inom vårdcentralen var 23 % 16-24 år; 
26 % 25-34 år; 16 % 35-44 år; 19 % 45-54 år och 17 % 55-64 år. 

 
Statistik för respektive vårdcentral genererades för samtliga år med uppdelning 
på kön, ålder och socek. Generellt hade samtliga ett ökande antal 
sjukskrivningsdagar per befolkning under de fyra åren. Familjeläkarna var den 
vårdcentral som hade minst förändring och Marieberg den största.  
 

 
Antal sjukskrivningsdagar per individ 1997- 2000 i fem vårdcentraler (egen figur) 

 
Bland männen i Boxholm 1997 var det främst åldersgrupperna 45-54 år och 55-
64 år vilka bodde i socek 3 som stod för det verkligt höga antalet 
sjukskrivningsdagar. 55-64- åringarna hade nästan dubbelt så många 
sjukskrivningsdagar bland männen, (20,5) mot länsgenomsnittet (11,5). Även de 
i åldern 35-44 år i socek 3 samt 45-64 år i socek 4 överskred genomsnittet. Inom 
socek 2 var antalet sjukskrivningsdagar lågt vilket kunde bero på att 
vårdcentralen hade få individer boende i denna typ av område. Bland männen, år 
2000, låg samtliga åldersgrupper, utom 16-24 åringarna i socek 2 och 4 och 35-
44 i socek 2 över länsgenomsnittet för respektive åldersgrupp. I socek 4 stod 55-
64 åringarna för nästan dubbelt så många sjukskrivningsdagar (31,3) per man 
mot länsgenomsnittet (18,4). 55-64-åringarna i socek 3 hade också fortfarande 
ett mycket högt antal sjukskrivningsdagar (27,9). Vårdcentralen ökade därmed 
antalet sjukskrivningsdagar per man, med 2,4 dagar mer än 
länsgenomsnittsökningen. 

Antal sjukskrivningsdagar per individ i fem vårdcentralsområden år 1997 
och 2000 
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Differens antal sjukskrivningsdagar per individ i Boxholm mot länsgenomsnittet, år1997 

fördelat på kön och ålder (egen figur) 
Ett högt antal sjukskrivningsdagar per kvinna i Boxholm 1997 återfanns i 
åldersgrupperna 35-54 år i socek 2; 25-34 år i socek 4 och 55-64 år i socek 3 och 
4. År 2000 hade denna bild förändrats. I socek 2 och 4 var det kvinnorna i åldern 
16-34 år som överskred länsgenomsnittet för respektive åldersgrupp. Samtliga i 
socek 3 utom 45-54 åringarna, överskred länsgenomsnittet. Några av de högsta 
värdena, jämfört med övriga vårdcentraler och länsgenomsnittet (26,2), fanns 
bland 55-64 åringarna i socek 3 (39,4). Trots detta hamnade Boxholms kvinnor 
något under länsgenomsnittet totalt sett under år 2000. Detta innebar att antalet 
sjukskrivningsdagar per kvinna ökade (3 dagar) jämfört med 
länsgenomsnittsökningen. 

 
Differens antal sjukskrivningsdagar per individ i Boxholm mot länsgenomsnittet, år 2000 

fördelat på kön och ålder (egen figur) 

Boxholm - Antal sjukskrivningsdagar per individ år 
1997 jämfört med länsgenomsnittet, fördelat på kön och 

ålder

Boxholm - Antal sjukskrivningsdagar per individ år 
2000 jämfört med länsgenomsnittet, fördelat på kön och 

ålder 
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Familjeläkarnas vårdcentral bestod som tidigare nämnts av fyra socek, men 
eftersom socek 3 har så få invånare kommer inte den statistiken att tas upp här. 
De grupper som överskred länsgenomsnittet var 35-54-åringarna i socek 2 och 
16-24-åringarna i socek 4. Under år 2000 hade samtliga män utom 16-24- och 
55-64-åringarna i socek 1, ett lägre antal sjukskrivningsdagar per invånare än 
länsgenomsnittet. Vårdcentralen hade därmed minskat antalet 
sjukskrivningsdagar per man jämfört med länsgenomssnittsökningen (-2 dagar).  

 
Differens antal sjukskrivningsdagar per individ i Familjeläkarna mot länsgenomsnittet år 
1997 fördelat på kön och ålder (egen figur) 

 
Differens antal sjukskrivningsdagar per individ i Familjeläkarna mot länsgenomsnittet år 
2000 fördelat på kön och ålder (egen figur) 
 

Familjeläkarna - Antal sjukskrivningsdagar per individ 
år 1997 jämfört med länsgenomsnittet, fördelat på kön 

och ålder

Familjeläkarna - Antal sjukskrivningsdagar per individ 
år 2000 jämfört med länsgenomsnittet, fördelat på kön 

och ålder
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Bland de kvinnor som bodde i upptagningsområdet för Familjeläkarna hade 
1997, 55-64 åringarna i samtliga socek värden över länsgenomsnittet. Detta 
gällde även för 35-44 åringarna i socek 2. År 2000 såg bilden bättre ut jämfört 
med genomsnittet. Åldersgrupperna 16-24 och 25-34 i socek 4 överskred 
genomsnittet. Vårdcentralen minskade därmed även antalet sjukskrivningsdagar 
per kvinna (-3,4) jämfört med länsgenomsnittsökningen. 
 
Åldersgrupper med stora antal sjukskrivningsdagar per man inom Finspångs 
vårdcentralsområde år 1997 var främst 55-64-åringarna boende i socek 3 och 5. 
I socek 5 hade samtliga åldersgrupper, utom 35-44 åringarna, högre antal 
sjukskrivningsdagar än länsgenomsnittet. Övriga soceks åldersgrupper som 
överskred genomsnittet för året var 35-44 i socek 2 och 45-54 i socek 4. Övriga 
befann sig under länsgenomsnittet för år 1997. År 2000 var det främst män i 
socek 1 som hade ett högt antal sjukskrivningsdagar där såväl 25-34, 45-54 och 
55-64-åringarna överskred länsgenomsnittet. I socek 5 var det fortfarande 16-34-
åringarna som överskred genomsnittet. Samma sak gällde 45-54-åringarna i 
socek 4. Övriga grupper hade minskat eller bibehållit sina skillnader mot 
länsgenomsnittet. Detta innebär att Finspång inte hade ökat 
sjukskrivningsdagarna enligt länsgenomsnittsökningen utan minskat dem med 
knappt 1 dag per invånare. 
 

 
Differens antal sjukskrivningsdagar per individ i Finspång mot länsgenomsnittet år 1997 
fördelat på kön och ålder (egen figur) 
 
För kvinnorna i Finspång 1997, uppvisade de som bodde i odefinierade socek 
och som var mellan 34-64 år högre värden än länsgenomsnittet. Kvinnor boende 
i socek 1, 2 och 3 befann sig i samtliga åldersgrupper, utom socek 1 och 
åldersgrupp 25-34 år, under genomsnittet. I socek 4 var det 25-54-åringarna som 
överskred genomsnittet, liksom samtliga åldersgrupper i socek 5. Under år 2000 
hade situationen förbättrats avsevärt. Bland kvinnorna i odefinierade socek var 

Finspång - Antal sjukskrivningsdagar per individ år 1997 jämfört med 
länsgenomsnittet, fördelat på kön och ålder 
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det endast åldersgruppen 34-44 år som överskred årets länsgenomsnitt. I socek 3 
var det 25-34-åringarna, i socek 4 årsgrupperna 16-24, 34-44 samt 45-54. Socek 
5 står för den största förbättringen genom att endast åldersgrupperna 35-44 och 
55-64 överskred genomsnittet. Den sistnämnda åldersgruppen stod dock för ett 
mycket högt antal sjukskrivningsdagar, hela 39,2 per kvinna jämfört med 
genomsnittet som var 26,2. Följden blev att Finspång även minskade antalet 
sjukskrivningsdagar per kvinna (-1) jämfört med länsgenomsnittsökningen. 

 
Differens antal sjukskrivningsdagar per individ i Finspång mot länsgenomsnittet år 2000 
fördelat på kön och ålder (egen figur) 
 
Marieberg är en vårdcentral där överskridande värden för männen under 1997 
återfanns inom alla socek. I socek 1 var det de äldsta männen, i socek 2, 25-44 
åringarna och i socek 3 hade alla åldersgrupper utom 35-44-åringarna högre 
värden än länsgenomsnittet. I socek 4 gällde samma sak för åldersgrupperna 25-
34 samt 45-54 år. Alla åldersgrupper i socek 5 överskred länsgenomsnittet för 
respektive åldersgrupp. Under år 2000 var andelen överskridande åldersgrupper 
ännu fler. Där låg endast män i socek 1, 25-54 år samt 16-24 och 45-54-
åringarna i socek 2 och 16-24-åringarna i socek 4 under länsgenomsnittet. Detta 
innebar att Marieberg ökade antalet sjukskrivningsdagar med 4,3 per man 
jämfört med länsgenomsnittsökningen. 

Finspång - Antal sjukskrivningsdagar per individ år 2000 
jämfört med länsgenomsnittet, fördelat på kön och ålder 
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Differens antal sjukskrivningsdagar per individ i Marieberg mot länsgenomsnittet år 1997 
fördelat på kön och ålder (egen figur) 
 
Bland Mariebergs kvinnor fanns under 1997, de vars sjukskrivningsdagar 
överskred länsgenomsnittet främst i socek 3-5. Endast åldersgruppen 25-24 i 
socek 3 och 55-64 i socek 4 och 5 hade värden som inte låg över 
länsgenomsnittet. I övriga socek hade åldersgruppen 25-34 i socek 1 och 45-54 i 
socek 2 högre värden än genomsnittet. Under år 2000 följde kvinnorna samma 
mönster som männen och endast ett fåtal åldersgrupper i de olika socek låg 
under länsgenomsnittet för kvinnor. De som låg under var 16-24-åringarna i 
socek 1, 25-44 åringarna i socek 2, åldersgruppen 55-64 i socek 3 samt 45-54-
åringarna i socek 4. Detta innebär att Marieberg också ökade antalet 
sjukskrivningsdagar för kvinnor sedan 1997 (5,5 dagar per kvinna i 
befolkningen) jämfört med länsgenomsnittsökningen. 

Marieberg - Antal sjukskrivningsdagar per individ år 1997 
jämfört med länsgenomsnittet, fördelat på kön och ålder 
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Differens antal sjukskrivningsdagar per individ i Marieberg mot länsgenomsnittet år 2000 
fördelat på kön och ålder (egen figur) 
 
Såpkullen liksom Familjeläkarna hade ett socek med få invånare, socek 3. 
Denna statistik kommer inte att beskrivas i text här. 1997 var det männen i socek 
2, i åldrarna 16-24 och 35-44 som överskred länsgenomsnittet. Bland de män 
som bodde i socek 4 överskred samtliga, utom 45-54-åringarna, genomsnittet. I 
socek 5 var det endast 55-64-åringarna som överskred genomsnittet. Under år 
2000 var det männen i socek 2 och 5 som hade det största antalet 
sjukskrivningsdagar. Detta gällde åldersgrupperna 16-34 och 45-54 i socek 2 
samt 35-54 i socek 5. I socek 4 bibehöll 25-34-åringarna antalet 
sjukskrivningsdagar och dessa sjönk därmed under länsgenomsnittet. 
Minskningen mellan åren jämfört med länsgenomsnittsökningen blev dock 
måttlig, 0,7 dagar per man.  

Marieberg - Antal sjukskrivningsdagar per individ år 2000 
jämfört med länsgenomsnittet, fördelat på kön och ålder 
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Differens antal sjukskrivningsdagar per individ i Såpkullen mot länsgenomsnittet år 1997 
fördelat på kön och ålder (egen figur) 
 
Nästan samtliga åldersgrupper bland kvinnorna i Såpkullens vårdcentral hade 
värden under länsgenomsnittet 1997. Endast åldersgruppen 45-54 i socek 4 och 
55-64 i socek 5 överskred genomsnittet. Under år 2000 var det dock fler, då 45-
64-åringarna i socek 2, 4 och 5 överskred länsgenomsnittet för respektive 
ålderskategori. I socek 5 överskred även 25-34-åringarna detta genomsnitt. Detta 
resulterar i att kvinnorna i vårdcentralen ökar antalet sjukskrivningsdagar med 
1,5 dagar jämfört med länsgenomsnittsökningen. 

 
Differens antal sjukskrivningsdagar per individ i Såpkullen mot länsgenomsnittet år 2000 
fördelat på kön och ålder (egen figur) 

Såpkullen - Antal sjukskrivningsdagar per individ år 1997 
jämfört med länsgenomsnittet, fördelat på kön och ålder 

Såpkullen - Antal sjukskrivningsdagar per individ år 2000 
jämfört med länsgenomsnittet, fördelat på kön och ålder 
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Sammanfattning av resultat gällande vårdcentralsstudie 

 
Vårdcentraler med socioekonomiska områden där antalet sjukskrivningsdagar överskrider 25 
dagar fördelat på åldersgrupper och kön. 
 
I denna typ av studie är det intressant att identifiera riskgrupper. Riskgrupper 
skulle kunna vara grupper som har fler än 20 dagar per individ. För männen i 
studien var det få åldersgrupper som hade 20 dagar. Riskgrupperna finns främst 
i Boxholm och Marieberg och då framförallt bland de äldre. Bland de yngre 
kvinnorna finns riskgrupperna också i Boxholm och Marieberg. De äldre 
kvinnorna finns riskgrupperna i alla vårdcentraler och i princip alla 
socioekonomier. 
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Vårdcentraler - antal sjukskrivningsdagar per individ år 2000 fördelat på kön (egen figur) Sjukskrivningsdagar i befolkningen per 5000 x 5000 m År 2000 
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Allmän beskrivning: 
Databas med Östergötlands befolkning 1997-2000 fördelat på år i ålder 16-64 år. 
Antal tabeller 33 varav 25 utgör geodatabasfiler som alltid finns med. 
Befolkning för varje år har två tabeller för varje år, en som lagrar shapeindex 
m.a.o. punktens position. Dessa beskrivs inte här.  
 
Senast uppdaterad: 2003-07-01 
 
Entitet Attribut Definition Värdeförråd Typ  Existens 
Befolk_X
år_urval 

ObjektID Räknare som 
länkar 
punktuppgifterna 
till shapeindex 
(positionen) 

12 tecken Tal Obligatoriskt 

 Shape Vilken typ av 
form objektet har. 
Tabellen måste 
bestå av en typ. 

 Active
X-
objekt 

Obligatoriskt 

 Pnr Ett avidentifierat 
personnummer 

21 tecken Tal  Obligatorisk  
Fast  

 Kon Avser kön. 1 = 
man, 2 = kvinna 

1 tecken Tal Obligatoriskt 
Fast  

 Fodd_ar Födelseår.  4 tecken Tal  Obligatoriskt 
Fast 

 X00 Anger X-
koordinat för 
aktuellt år 

7 tecken Tal Frivillig 

 Y00 Anger Y-
koordinat för 
aktuellt år 

7 tecken Tal Frivillig 

 Ålders_k
ategori 

Anger vilken 
ålderskategori 
individen tillhör 
vid 
sjukskrivningens 
avslut 

2 tecken Tal Obligatorisk  
Fast 

 Vardcentr
alID 

Anger vilken 
vårdcentral 
individen tillhör 
vid 
sjukskrivningen 
avslut se nedan 

4 tecken Tal Frivilligt 

 Nyko Anger vilken typ 1 tecken Tal Frivilligt 
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av nykomoråde 
individen bor i 
vid 
sjukskrivningens 
avslut Se nedan 

 Num Används som 
räknare vid raster 
och 
generaliseringspr
ocesser. Värde 1 

1 tecken Tal Frivilligt 

 
Lokalkontorsbeskrivning: 
 
Område Kod i 

kommundata 
Ödeshög 509 
Ydre 512 
Kinda 513 
Boxholm 560 
Åtvidaberg 561 
Finspång 562 
Valdemarsvik 563 
Linköping 580 
Norrköping 581 
Söderköping 582 
Motala 583 
Vadstena 584 
Mjölby 586 
 
Vårdcentralsbeskrivning 
 
VC_ID VÅRDCENTRA KOMMUNKODKOMMUNNAMN 

0 FINSPÅNG 562Finspång 
1 VADSTENA 584Vadstena 
2 SÖDERKÖPING 582Söderköping 
3 VALDEMARSVIK 563Valdemarsvik 
4 ÅTVIDABERG 561Åtvidaberg 
5 ÖDESHÖG 509Ödeshög 
6 BOXHOLM 560Boxholm 
7 KISA 513Kinda 
8 YDRE 512Ydre 
9 KNEIPPEN 581Norrköping 
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10 SÅPKULLEN 581Norrköping 
11 VÄVEN 581Norrköping 
13 HAGEBY 581Norrköping 
14 SKÄRBLACKA 581Norrköping 
15 KOLMÅRDEN 581Norrköping 
16 SKARPTORP 581Norrköping 
18 ÖSTERTULL 581Norrköping 
19 VIKBOLANDET 581Norrköping 
20 VILBERGEN 581Norrköping 
21 KUNGSGATAN NORRK 581Norrköping 
22 SANDBYHOV 581Norrköping 
23 ÅBY 581Norrköping 
24 FAMILJELÄKARNA 580Linköping 
25 RYD 580Linköping 
26 SKOGSFRID 580Linköping 
27 SKÄGGETORP 580Linköping 
28 LJUNGSBRO 580Linköping 
29 JOHANNELUND 580Linköping 
30 BERGA 580Linköping 
31 LAMBOHOV 580Linköping 
32 KUNGSGATAN LINK 580Linköping 
33 KÄRNA 580Linköping 
34 EKHOLMEN 580Linköping 
35 LYCKORNA 583Motala 
36 BRINKEN 583Motala 
37 MARIEBERG 583Motala 
38 BORENSBERG 583Motala 
39 MJÖLBY 586Mjölby 
40 MANTORP 586Mjölby 
41 SKÄNNINGE 586Mjölby 
42 LINGHEM 580Linköping 
43 TORKELBERG 580Linköping 

 
Nykområdesbeskrivning för socioekonomi: 
 
Nykokod Beskrivning 
1 Högsta nykoordning 
2 Näst högsta nykoordning 
3 Medel nyko ordning 
4 Näst lägsta nykoorning 
5 Lägsta nykoordning 
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Ålderskategoribeskrivning: 
 
Ålderskategorinr Beskrivning 
1 16-19 år 
2 20-24 år 
3 25-29 år 
4 30-34 år 
5 35-39 år 
6 40-44 år 
9 45-49 år 
8 50-54 år 
9 55-59 år 
10 60-64 år 
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I Sverige har sjukskrivningar och kostnader för dessa ökat under senare år. Därmed finns behov 
av att undersöka om det finns mönster i tid och rum, när det gäller sjukskrivningar. Geografiska 
informationssystem, är verktyg som kan användas visa olika mönster som visualiseras och 
presenteras på en karta. Uppsatsen är en kvalitativ studie med syftet att undersöka hur en 
prototyp för ett operationellt GIS kan utvecklas och användas för denna typ av mönster. 
Frågeställningarna var: Hur kan en prototyp i ett operationellt GIS utvecklas? Hur kan geografiska 
mönster visualiseras i ett GIS? Kunskapssynen i uppsatsen är hermeneutisk, med ett 
tillvägagångssätt som kan liknas vid abduktivt. De empiriska metoderna var dokumentation i 
form av systembeskrivningar, dagboks anteckningar samt deltagande observationer. Utifrån data 
gällande befolkning och sjukskrivningar utformades en prototyp för analyser av 
sjukskrivningsmönster. Slutsatser som dragits utifrån arbetet är att det viktigt att alla berörda 
samarbetar för att de resurser som satsas ska komma till nytta. De som utvecklar systemet bör, 
tillsammans med användarna, utarbeta en gemensam begreppsapparat. Systemutveckling i GIS är 
fortfarande ett nytt område vilket medför att ett experimentellt tillvägagångssätt ibland kan vara 
nödvändigt. Grundkunskaper om allmänt vedertagna metoder är dock nödvändiga, för att kunna 
välja det tillvägagångssätt som är lämpligt i en viss situation. Ett GIS är ett nödvändigt verktyg för 
att skapa en databas som innehåller individinformation kopplad till olika spatiala data. Färger och 
mönster samt klassificering bör användas med omsorg. GIS styrka är att det går att visualisera 
komplex information, vilket kan underlätta analyser av denna typ av material. 
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