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Abstract 
The purpose of the study was to summarize the literature about geographic information 

systems (GIS) and its applications in childhood cancer research. The main focus was to 

examine how GIS has been contributing to the research of childhood leukemia and its 

etiology. Since this is one of the diseases that can be connected to a public health issue, a 

thorough exploration of different areas outside the childhood cancer area had to be 

considered. Areas such as epidemiology and environmental health were two of the most 

relevant sources of literature. The etiology behind childhood leukemia has been studied for 

several decades, but the risk factors that cause this disease still remain largely unknown, and 

the results have been inconsistent. Since the 1990's, one of the methods to identify potential 

spatial clusters of childhood leukemia has been the use of GIS. This software has the ability to 

layer multiple risk factors in relation to the diagnosed children and thereafter visualize 

potential clusters on a map. The evaluation of the literature resulted in five topics which 

included most of the studies that has utilized GIS in their research of childhood leukemia. 

These five topics with its connected risk factors were: electromagnetic fields, ionizing 

radiation, air pollution, agricultural pesticides and hazardous waste sites. Even though few of 

the studies showed statistic significant clusters when connecting a potential risk factor with 

childhood leukemia, a majority of them didn't present any evidence about a causal 

relationship, which indicates a need of further research.    
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1 Inledning 
Geografiska informationssystem, GIS, används idag i en allt större utsträckning inom ett 

flertal områden. Ett av dessa områden är folkhälsa. Ett vitt begrepp och ett vitt område som 

innefattar bland annat epidemiologi och miljö- och hälsoskydd. Områden som har en tydlig 

koppling till spatiala förhållanden vad gäller etiologin bakom olika sjukdomar. En av dessa 

sjukdomar är barnleukemi, den vanligaste formen av barncancer. En sjukdom vars etiologi 

förblivit ofullständigt utredd, trots årtionden av forskning. En av metoderna i denna 

forskning har varit att tillämpa GIS för att upptäcka kluster av barnleukemi, som en del i ett 

försök att utreda de etiologiska miljöfaktorerna bakom denna sjukdom. De första studierna 

som använt GIS i samband med folkhälsa går att härleda till början av 1990-talet, men har 

under de senaste tio åren tillämpats alltmer. Dock anses tekniken fortfarande utnyttjas i en 

alltför liten omfattning. Det finns ett flertal svårigheter och begränsningar med GIS kopplat 

till folkhälsofrågor, men även en hel del möjligheter och utvecklingspotential.       

 

GIS kan kort beskrivas som ett datasystem uppbyggt av maskinvara och programvara som 

skapar, lagrar, behandlar och analyserar rumsliga data som integrerats i en specifik miljö, 

detta för att slutligen kunna redovisas i bland annat kartform. Det mest framträdande 

kännetecknet för GIS är förmågan att genom geografiskt refererade data, till exempel 

demografiska, socioekonomiska och medicinska egenskaper hos en befolkning, kunna lägga 

dessa olika lager på varandra, eller var för sig, för att på så vis skapa en kartbild (Mullner 

m.fl. 2004). Den analytiska komplexiteten hos GIS har en stor räckvidd, allt från enkel 

visualisering till högt utvecklade statistiska metoder som kan användas till analyser av 

rumslig fördelning (Hjalmars och Gustafsson 1999). Vissa forskare anser att GIS enbart är ett 

redskap, medan andra, till exempel USA:s geologiska undersökning, anser att det numera är 

en delkomponent i den mer omfattande geografiska informationsvetenskapen. En vetenskap 

som utöver GIS inkluderar geografi, kartografi, geodesi och fjärranalys (Mullner m.fl. 2004). 

Den snabbt ökande tillväxten av GIS innebär att tillämpningarna av dessa system har använts 

alltmer av människor i discipliner utanför det geografiska området (Jerrett m.fl. 2010). 

Eftersom GIS erbjuder ett vetenskapligt och problemlösande tillvägagångssätt för att möta 

samhällsrelaterade problem, har GIS och analyser som baseras på GIS blivit både en 

nödvändig och väsentlig del av arbetet och forskningen inom folkhälsa (Maheswaran och 

Craglia 2004).  

 

Enligt World Health Organization (WHO) definieras folkhälsa som både offentliga och 

privata organiserade åtgärder som syftar till att förebygga sjukdom, främja hälsa och förlänga 

livet hos befolkningen som helhet. Verksamheten skall alltså inte fokusera på enskilda 

individer eller en viss sjukdom. Folkhälsans tre viktigaste funktioner är; att utvärdera och 

följa upp hälsan hos samhällen och befolkningar som ligger i riskzonen, detta för att kunna 

identifiera hälsoproblem och prioriteringar, att utforma offentliga strategier för att lösa 

lokala och nationella hälsoproblem och prioriteringar, samt att all befolkning får tillgång till 

en lämplig och kostnadseffektiv vård som inkluderar hälsofrämjande och sjukdoms-

förebyggande tjänster. Med andra ord handlar folkhälsoarbetet till största delen om att 

arbeta preventivt för befolkningens hälsa och välstånd (WHO 2011).  

 

Folkhälsoinstitutets (FHI) elva målområden kan förtydliga bilden av vilken bredd som 

innefattas av begreppet folkhälsa. Dessa målområden är; delaktighet och inflytande i 

samhället, ekonomiska och sociala förutsättningar, barns och ungas uppväxtvillkor, hälsa i 

arbetslivet, miljöer och produkter, hälsofrämjande hälso- och sjukvård, skydd mot 

http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/1-Delaktighet-och-inflytande-i-samhallet/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/1-Delaktighet-och-inflytande-i-samhallet/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/2-Ekonomiska-och-sociala-forutsattningar/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/3-Barns-och-ungas-uppvaxtvillkor/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/4-Halsa-i-arbetslivet/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/4-Halsa-i-arbetslivet/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/5-Miljoer-och-produkter/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/6-Halsoframjande-halso--och-sjukvard/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/7-Skydd-mot-smittspridning/
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smittspridning, sexualitet och reproduktiv hälsa, fysisk aktivitet, matvanor och livsmedel, 

tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel (FHI 2011 A). Det målområde som behandlar 

miljöer omfattar ett brett spektrum av miljöer och exponeringssituationer, med andra ord 

hela vår fysiska omgivning. Luft, mark, vatten, men också den bebyggda miljön. Andra 

faktorer som också påverkar hälsan uppstår från boende, transporter, samt produktion och 

konsumtion av varor (FHI 2011 B).  

 

Målområdet kring miljöer innebär också att området miljö- och hälsoskydd är en väsentlig 

del av folkhälsan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har till uppgift att förhindra uppkomsten 

av och eliminera missförhållanden för människors hälsa, samt förebygga sjukdomar. 

Nämnden medverkar i samhällsplaneringen, men utövar även kontroll av miljö och hygienisk 

standard i till exempel dricksvatten, butiker och arbetsplatser. De ansvarar dessutom för 

myndighetstillsyn för viss verksamhet där tillstånd enligt miljöbalken inte fordras. Det gäller 

till exempel för utsläpp från mindre företag och från jordbruket (NE 2011 A).  

 

Forskare inom miljö- och hälsoskydd använder bland annat GIS för att utföra riskanalyser av 

den rumsliga utbredningen av luft- och vattenföroreningar. Utöver miljö- och 

hälsoskyddsområdet kan även ett flertal andra yrkesgrupper sammankopplas med 

folkhälsoarbete. Epidemiologer använder GIS för att till exempel utreda tänkbara etiologiska 

riskfaktorer av olika akuta och kroniska sjukdomar. Forskare inom folkhälsovetenskap 

använder sig av GIS bland annat för att studera skillnader i sjukdom och dödlighet mellan 

olika etniska grupper (Mullner m.fl. 2004).  

 

Även om GIS inte är den kompletta lösningen för att förstå sjukdomsspridning och andra 

problemområden inom folkhälsa, är GIS ett viktigt redskap för att belysa hur människor 

interagerar med sin omgivande miljö (Ricketts 2003). Ett av dessa problemområden är 

cancer och de miljöfaktorer som är relevanta för dess etiologi. Faktorer som oftast analyseras 

på individnivå kan till exempel vara rökning, matvanor och vissa infektioner. Yttre faktorer 

kan vara exponering av till exempel ultraviolett och joniserande strålning, samt luft- och 

vattenföroreningar. Analys av dessa yttre faktorer kräver ett geografiskt angreppssätt 

eftersom dess effekter är beroende av var människor bor och arbetar (Teppo 1998).  

 

Vad gäller sjukdomsrelaterad dödlighet hos barn är den främsta orsaken fortfarande 

barncancer. Överlevnadstalen har ökat dramatiskt för olika barncancerformer tack vare en 

förbättrad vård, men samtidigt förblir riskfaktorerna ofullständigt utredda (Amin 2010). I 

industrialiserade länder är barnleukemi den vanligaste formen av barncancer och står för 

cirka en tredjedel av alla barncancerfall (Hjalmars och Gustafsson 1999).  

 

Att drabbas av leukemi innebär att benmärgen börjar bilda leukemiceller, det vill säga ett 

stort antal sjuka vita blodkroppar. Dessa celler tränger i sin tur undan den friska 

blodbildningen i benmärgen och blodet. Leukemicellerna sprider sig sedan till andra organ 

såsom levern, mjälten eller det centrala nervsystemet. De två vanligaste typerna av leukemi 

hos barn är akut lymfatisk leukemi (ALL) och akut myeloisk leukemi (AML). Det är 

stamcellerna som benämns antingen myeloiska eller lymfatiska, stamceller som ska utvecklas 

till blodkroppar. ALL står för cirka 80 % av barnleukemifallen och de flesta blir bra efter 

avslutad behandling. Däremot är prognosen för AML sämre (1177 2011).   

 

http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/8-Sexualitet-och-reproduktiv-halsa/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/9-Fysisk-aktivitet/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/10-Matvanor-och-livsmedel/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/11-Tobak-alkohol-narkotika-dopning-och-spel/
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Det finns många teorier presenterade angående eventuella orsaker till barnleukemi, men 

etiologin har varit svår att säkert fastställa, trots årtionden av intensiva utredningar 

(Hjalmars och Gustafsson 1999). Denna litteraturstudie har som syfte att försöka ge en 

samlad bild av litteraturen kring användningen av GIS inom barncancerforskning, med fokus 

på hur GIS tillämpas i forskningen om barnleukemi och dess etiologi.      

 

 

2 Material och metoder 

Litteraturstudien inleddes med en omfattande litteratursökning av vetenskapliga artiklar via 

UB:s databaser. Största fokus var på GIS i samband barnleukemi, men dessa primära sökord 

förekom sällan i titeln. Därför krävdes en grundlig genomgång av träffarna och ytterligare en 

sökning av varje artikel för att utesluta de som inte fullt ut berörde det valda studieområdet. 

För en överblick av aktuella databaser och sökord, se tabell 1.     

 
Tabell 1. Databaser och sökord som användes vid litteratursökningen. 

 

 

 

Det fanns en väsentlig mängd artiklar inom området barnleukemi och dess etiologi kopplade 

till spatiala analyser. De flesta av dessa berörde dock främst rent statistiska metoder. 

Eftersom mitt syfte var att sammanställa tillämpningen av GIS i denna forskning blev ett 

flertal avgränsningar nödvändiga. Det främsta och uteslutande kriteriet var att endast 

artiklar där det tydligt framgick att GIS har använts i studier av folkhälsa och barnleukemi 

fick innefattas. En annan avgränsning gällande definitionen av folkhälsa innebar att även 

begreppet miljö- och hälsoskydd innefattades, detta eftersom begreppet ofta förekom i 

samband med just GIS och folkhälsa. Ytterligare en avgränsning var att de olika 

subgrupperna av begreppet barnleukemi (ALL, AML m.fl.) inkluderades som en enhet och ej 

analyserades individuellt. Även åldern på barnen behandlades som en enhet där alla barn 

inkluderades i analysen, även om studierna använt sig av olika åldersspann.  

 

Det bör även nämnas att litteraturstudien inkluderade artiklar som använt sig av GIS i sin 

forskning om barncancer och dess etiologi, där barnleukemi delvis inkluderats eller sannolikt 

innefattas, med motiveringen att det är den vanligaste formen av barncancer i 

industrialiserade länder. Även artiklar som med ett heltäckande åldersspann studerat 

 
Databaser 

 
Sökord 

 
Ebsco 
PubMed 
Web of Science 
 
 
 

 
Geographic information systems 
Geographical information systems 
GIS 
 
and: 
public health 
environmental health 
cancer 
leukemia 
leukaemia 
childhood cancer 
childhood leukemia 
childhood leukaemia 
  
and: 
Rapid Inquiry Facility 
SatScan 
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etiologiska orsaker till leukemi med hjälp av GIS, utan ett specifikt fokus på barnleukemi, 

inkluderades. Övriga inkluderade artiklar var de som i samband med barnleukemi främst 

behandlade programvarorna Rapid Inquiry Facility och SaTScan, men som hade ett tydligt 

inslag av GIS i sina funktioner. Anledningen att resultatet avgränsades till fem olika 

etiologiska områden (elektromagnetisk strålning, joniserande strålning, luftföroreningar, 

jordbruksrelaterade bekämpningsmedel och avfallsanläggningar) var att det inom dessa 

områden visade sig finnas ett antal studier som använt sig av GIS.  

 

De tidskrifter som publicerat de aktuella artiklarna visade en relativt stor bredd vad gäller 

forskningsområde, till exempel epidemiologi, cancer, miljö- och hälsoskydd och 

hälsogeografi. Artiklarna täckte även in studieområden från ett flertal länder, till exempel 

USA, Sverige, Brasilien, Polen, Italien, Palestina, Iran och Finland. De allra flesta hade dock 

sitt ursprung i USA. Årtalen för de publicerade artiklarna håller sig till största delen inom 

2000-talets ramar, varav de allra flesta inte är äldre än fem år. För mer utförlig information 

kring tidskrifter och publiceringsår, se tabell 2. 

 
Tabell 2. De utvalda artiklarnas tidskrifter med tillhörande publiceringsår.   

 
 
Tidskrifter 

 
Publiceringsår                         

 
American Journal of Epidemiology 

 
2002                                

Annals of Epidemiology 2002 
Annual Review of Public Health 2003 
Bioelectromagnetics Supplement   2001 
British Journal of Cancer  1999 
British Medical Bulletin 1996 
Cancer Causes Control 2007, 2010 
Environmental Health 2008 
Environmental Health Perspectives  2004, 2010 
Environmental Research   2009 
Health & Place 2009 
Health Policy 2005 
Health Promotion Practice 2009 
International Journal of Cancer  2006, 2007, 2010 
International Journal of Environmental Research and Public Health 2010 
International Journal of Health Geographics  2006, 2007 (1), 2007 (2), 2008 
International Journal of Hygiene and Environmental Health   2002, 2007, 2009 
Journal of Environmental Health  2002, 2008 
Journal of Environmental Science and Health, Part C 2005 
Journal of Epidemiology and Community Health  2000 
Journal of Medical Systems 2004, 2006 
Pediatric Blood and Cancer   2010 
Revista de Saúde Pública  2010 (1), 2010 (2) 
Science of the Total Environment  2010, 2011 
Statistics in Medicine   1996 

 

Utöver de vetenskapliga artiklarna fanns även ett flertal böcker som behandlade ämnet GIS 

och folkhälsa, men de visade sig vara relativt otillgängliga. En av dessa blev dock tillgänglig 

via ett fjärrlån, medan två andra gick att komma åt elektroniskt. Ingen av de aktuella 

böckerna behandlade specifikt barnleukemi utan beskrev mer övergripande tillämpningar av 

GIS inom olika folkhälsoområden.  
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3 Resultat 

3.1 Analysmetoder, studiedesign och statistiska begrepp 
Artiklarna som litteraturstudien baseras på har ett flertal gemensamma tillvägagångssätt vad 

gäller analysmetoder, studiedesign och statistiska begrepp. Med hänsyn till detta inleds 

därför följande avsnitt med en sammanfattning av dessa. Förhoppningen är att texten på så 

sätt ska undvika upprepningar, bli mer lättläst och flytande i sin struktur, men också för att 

läsaren på ett enkelt och överskådligt sätt ska kunna finna dessa förklaringar.   

  
Den mest förekommande analysmetoden som användes i artiklarna utöver GIS, var 

programvaran SaTScan. Programvaran utvecklades av Martin Kulldorff och Information 

Management Inc. med ekonomiskt stöd från bland annat ett flertal National Cancer 

Institutes, Centers for Disease Control and Prevention och National Institute of Child Health 

and Development. SaTScan är en gratis och nedladdningsbar programvara som analyserar 

spatiala, temporala och space-time data, designad för följande syften; 

 

 Att övervaka sjukdomar geografiskt, upptäcka spatiala eller space-time kluster och 

undersöka om dessa är statistiskt signifikanta. 

 Att testa sjukdomars slumpmässiga spridning över platser och tid. 

 Att utvärdera alarm om sjukdomskluster och dess statistiska signifikans. 

 Att utföra upprepade sjukdomsövervakningar för att tidigt upptäcka utbrott av 

sjukdomar (SaTScan 2011). 

 

SaTScan analyserar antalet händelser inom ett geografiskt område och beräknar sedan dessa 

med en Poisson-fördelning, en fördelning av sannolikheten. Data kan sammanföras utifrån 

olika geografiska enheter, till exempel folkbokföringsområden, postnummerområden eller 

kommunnivå, men kan också baseras på specifika koordinater. SaTScan kan anpassas till en 

underliggande rumslig heterogenitet hos befolkningar, men kan också anpassas till 

tidsrelaterade trender, space-time kluster och avsaknad av data. En annan egenskap hos 

programvaran är dess förmåga att skanna flera datanivåer samtidigt för att på så vis upptäcka 

kluster som uppstått i en eller flera av dessa nivåer (SaTScan 2011).  

 

I praktiken använder sig SaTScan av ett cirkulärt skanningsfönster över kartan där 

mittpunkten av fönstret rör sig över studieområdet, vilket innebär att varje position som 

fönstret intar inkluderar olika administrativa områden. Radien från varje fönsters mittpunkt 

kan variera från noll till ett maximital som definieras av användaren. Det statistiska 

sannolikhetstalet maximeras över alla fönster för att på så sätt upptäcka de mest sannolika 

sjukdomsklustren. Fördelen med SaTScan är att den anses fungera bra när kluster består av 

relativt cirkulära kluster, men däremot är analysmetoden mindre lämplig vid linjära kluster 

som vid till exempel längs floder eller kraftledningar (Sabel och Löytönen 2004).  

 

En annan av analysmetoderna som använts i samband med GIS är Rapid Inquiry Facility 

(RIF). Detta hjälpmedel utvecklades av Small Area Health Statistics Unit (SAHSU) vid 

institutionen för Epidemiologi och Folkhälsa i London. RIF är en förlängning av 

funktionerna i ArcGIS och använder samma databas och teknologi som används av GIS. Dess 

syfte är att på ett snabbt sätt bemöta epidemiologiska och folkhälsofrågor genom att använda 

hälso- och befolkningsdata. RIF kan bland annat användas till att utföra riskanalyser kring 

miljöfarliga källor och områden, till att kartlägga sjukdomar, men också importera detaljerad 

exponeringsdata. Standardiserade tal och relativa risker kan beräknas för olika 
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hälsosammanhang, för olika geografiska områden och för specifika åldrar och tidsperioder. 

Styrkan med RIF är att den erbjuder användare med kunskaper inom epidemiologi och 

folkhälsa att dra fördel av GIS alla funktioner, utan krav på några specialkunskaper inom 

GIS. RIF kan dessutom överföra data för vidare analys till andra statistiska programvaror 

som till exempel SaTScan. Intresset i världen har ökat kring att utveckla miljö- och 

folkhälsorelaterade spårningssystem. RIF är ett väldigt användbart verktyg för att utvärdera 

rumsliga förhållanden mellan sjukdomar och miljörisker i sådana spårningssystem, med 

hänsyn till dess snabba förmåga att sammankoppla miljö- och hälsodatabaser (SAHSU 2011).  

 

Ytterligare en analysmetod bygger på den bayesiska teorin som utvecklades av Thomas 

Bayes. Detta är en statistisk teori som handlar om hur man bör dra slutsatser från empiriska 

studier, det vill säga från experiment och undersökningar. Innan en utförd undersökning 

finns oftast en subjektiv uppfattning om det okända värdet och hur stort detta är. Denna 

uppfattning bör ändras när man fått försöksresultatet, och först då kan man ange det mest 

troliga värdet. Bayes teori beräknar sannolikheten för om en hypotes är sann. Är hypotesen 

väldigt osannolik så beror det på de övriga omständigheterna om den kan försummas. En av 

fördelarna med teorin är att den tillåter en kombination av försök och beslut inom samma 

teori. Den bygger också på en trolighetsprincip som menar på att alla slutsatser från ett 

försök måste bygga på det som observerats, inte på det man kunde ha sett men inte såg (NE 

2011 B). Andra fördelar med den bayesiska metoden är dess förmåga att uppskatta risker. 

Dessa risker kan appliceras på lägre organisatoriska nivåer, som till exempel på individer 

(Thompson m.fl. 2008). Teorin anses dock vara alltför subjektiv, detta eftersom slutsatserna 

inte enbart beror på mätvärdena, utan också på bakgrundskunskapen hos försöksledaren 

(NE 2011 B).  

 

En av de vanligare förekommande statistiska analyserna i artiklarna är den logistiska 

regressionsanalysen. Denna analys används för att förutsäga sannolikheten av en viss 

händelse och använder ett flertal variabler, antingen numeriska eller kategoriska. Logistisk 

regression används främst inom medicinska och samhällsvetenskapliga områden (Wikipedia 

2011 A). 

 

Vad gäller studiedesign är de tre mest förekommande; fall-kontroll, kohort och ekologisk. 

Fall-kontrolldesign är en medicinsk-epidemiologisk studiedesign som fastställer om en viss 

exponering kan ha orsakat en sjukdom eller ett medicinskt problem. Personer med sjuk-

domen, falldeltagarna, jämförs med personer som inte har sjukdomen, kontrolldeltagarna. 

Grupperna måste matchas väl utifrån till exempel ålder, kön och socioekonomiska faktorer 

(NE 2011 C). 

Kohortdesign är en medicinsk-epidemiologisk studie som används framförallt för att studera 

långtidseffekter av en viss exponering. Den gemensamma faktorn för de personer som utgör 

en kohort är att de på samma sätt utsatts för en viss exponering. Ibland kan också 

undersökningen sträva efter en viss likhet i ålder, könssammansättning och socioekonomiska 

faktorer. En annan strävan kan vara att jämföra den exponerade kohorten med en 

oexponerad kohort (NE 2011 D). 

Ekologisk design är en epidemiologisk studie där studiedeltagarna som analyseras består av 

en befolkningsgrupp snarare än enskilda individer. Denna studie anses ofta vara 

underordnad fall-kontrollstudier och kohortstudier eftersom statistik som speglar en hel 

grupp inte nödvändigtvis speglar den enskilda individen (Wikipedia 2011 B).  
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I de statistiska analyserna som beskrivs i artiklarna förekommer ett flertal statistiska 

begrepp, begrepp vars förklaringar kortfattat åskådliggörs av tabell 3. Det mest 

återkommande begreppet är standard incidence ratio, vilket på svenska benämns som 

incidenstalet. Andra vanligt förekommande begrepp är relative risk och odds ratio. 

Tabell 3. Kortfattade förklaringar av statistiska begrepp som förekommer i litteraturstudien.  

 
Statistiskt begrepp 

 
Förklaring 

 
Standard incidence ratio (SIR) 

 
Mäter risken att utveckla en viss sjukdom. Utgår från antal registrerade fall 
per 100 000 personer under ett visst år (Absalon och Slesak 2010).       

 
Standard morbidity ratio (SMR) 

 
Mäter sjukligheten i en befolkning. Hänvisar antingen till incidence ratio (se 
ovan) eller till förekomsten av en sjukdom eller ett medicinskt tillstånd 
(Wikipedia 2011 C). 

 
Standard mortality ratio (SMR) 

 
Mäter antalet registrerade dödsfall i förhållande till förväntat antal dödsfall 
(Wikipedia 2011 D). 

 
Relative risk (RR) 

 
Mäter risken av en händelse eller risken att utveckla en sjukdom i samband 
med en viss exponering. RR är ett tal på sannolikheten att en händelse eller 
sjukdom uppstår hos en exponerad grupp i jämförelse med en oexponerad 
(Wikipedia 2011 E).   

 
Hazard ratio (HR) 

 
Mäter risken av en händelse. HR anses vara en uppskattning av RR (se ovan) 
(Wikipedia 2011 F). 

 
Odds ratio (OR) 
 

 
Mäter storleken av en effekt och beskriver styrkan av sambandet mellan 
binära data (kan endast ha två möjliga värden). OR spelar en stor roll i den 
logistiska regressionsanalysen  (Wikipedia 2011 G). 

 
Kovariansen 

 
Mäter hur mycket två variabler förändras i förhållande till varandra 
(Wikipedia 2011 H). 

  

3.2 GIS och kluster av barnleukemi 
Litteraturen som behandlar GIS i förhållande till forskningen om barnleukemi, lägger sitt 

största fokus på att identifiera potentiella sjukdomskluster. Följande avsnitt innehåller bland 

annat en definition av begreppet kluster, men även definitioner av hur dessa kan uppstå. 

Utöver detta finns också en generell beskrivning av kluster i samband med barnleukemi och 

hur man kan förhålla sig till dessa kluster. Avsnittet kluster av barnleukemi åtföljs av 

exempel på studier som är utförda i olika delar av världen, studier som utan en specifik 

riskfaktor utrett eventuella kluster av barnleukemi med hjälp av GIS. De länder som 

behandlas är Sverige, Iran, USA och Västbanken, Palestina.     

 

3.2.1 Kluster av barnleukemi 

Barnleukemi har ett relativt stort incidenstal i jämförelse med andra barncancersjukdomar. 

Det finns även en tendens att barnleukemi uppstår som kluster (Wheeler 2007). En 

definition av begreppet kluster i hälsosammanhang är att det handlar om ett ovanligt högt 

incidenstal, det vill säga antalet nya insjuknanden, antingen inom en befolkning, inom ett 

avgränsat geografiskt område, eller inom en viss tidsperiod (Amin m.fl. 2010). De flesta 

studier kring kluster av barncancer är relaterat till just barnleukemi (Mosavi-Jarrahi m.fl. 

2007). Den ökade oron och medvetenheten som finns in i dagens samhälle angående 

miljöfarlig verksamhet och dess potentiella kopplingar till olika sjukdomar, har i sin tur 

bidragit till en ökad rapportering från människor i områden där det uppkommit misstankar 

om sjukdomskluster (Sabel och Löytönen 2004). Denna oro har varit påtaglig i befolkningar 
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där incidensen av barnleukemi varit lokalt förhöjd (Wheeler 2007). En av de tidigaste 

studierna kring kluster av barnleukemi som uppstod ur denna oro publicerades år 1993 och 

baserades på området kring platsen för upparbetning av kärnbränsle i Sellafield, norra 

England (Sabel och Löytönen 2004). Detta efter en uppmärksammad nyhetssändning från 

området 10 år tidigare (Heinävaara m.fl. 2010). 

 

Definitionen av hur kluster uppstår i hälsosammanhang har dock visat sig vara en 

kontroversiell fråga och ett flertal distinktioner går att finna i litteraturen. En av dessa är att 

kluster av sjukdomsfall kan uppstå slumpmässigt och oberoende av varandra, men också 

beroende av varandra, till exempel på grund av genetisk mottagbarhet eller 

infektionsspridning (Sabel och Löytönen 2004). 

 

Ett tydligt problem som uppkommer vid försök att upptäcka kluster, är att skilja mellan 

naturligt uppkomna kluster som enbart beror på tillfälligheter, till skillnad från de som har 

en bakomliggande rumslig riskfaktor (Hjalmars m.fl. 1996). Ett av begreppen som används 

för att beskriva detta fenomen av kluster är spatial variation in risk, vilket innebär att 

sjukdomsfall kan uppstå som en konsekvens av miljöfaktorer (Sabel och Löytönen 2004). 

 

Ytterligare ett perspektiv som bör beaktas, är att om en studie erhåller icke statistiskt 

signifikanta resultat, är det viktigt att kunna avgöra den statistiska styrkan av testet som 

använts. Om ett test har en liten styrka, kan detta i sin tur leda till att inga kluster kan 

identifieras, även om de finns där (Hjalmars m.fl. 1996).  

 
3.2.2 Sverige 
En studie baserad i Sverige har haft som syfte att genom ett stort antal barnleukemifall 

upptäcka geografiskt relaterade kluster. Den generella incidensen av barnleukemi är 

jämförelsevis hög i Sverige, till och med bland de högsta i världen. Det årliga incidenstalet för 

barnleukemi är i Sverige 4,3 fall/100 000 barn under 15 år. Denna studie innefattade 1523 

barn i åldrarna 0-15 år som diagnostiserats med ALL eller AML under åren 1973-1993. 

Materialet kommer från Svenska Barnleukemigruppen som gör årliga undersökningar av alla 

sjukhus som behandlar barnleukemier. Den statistiska metoden som användes var SaTScan. 

Till analysen användes GIS och det geografiska material som användes var digitala kartor 

från lantmäteriet. Geometriska polygoner utgjorde de administrativa gränserna för de då 24 

landskapen, 284 kommunerna och cirka 2600 församlingarna. Barnleukemifallen 

markerades med exakta koordinater på de digitala kartorna utifrån plats för födelse och plats 

för bostad vid diagnostillfället. Dessa koordinater sammanfördes sedan till geografiskt 

indelade församlingar och klusteranalysen baserades på mittpunkterna av dessa församlingar 

(Hjalmars m.fl. 1996). 

 

Resultatet visade på tre potentiella kluster, men ingen av dem var statistiskt signifikanta, 

med p-värden på 0.702, 0.520 och 0.554. De mest troliga klustren visade sig vara i Okome, 

Halland och i Magnskog, Värmland. Det fanns dock ingen anledning för några alarm 

angående rumsliga kluster av barnleukemier i Sverige, men trots detta kan det fortfarande 

finnas anledningar att titta närmare på de mest troliga klustren i detalj. Det kan också vara så 

att sjukdomen är kopplad till en mer specifik eller lokal riskfaktor, till exempel kraftledningar 

eller bakgrundsstrålning. Om detta är fallet behövs koordinater som är kopplade till 

hushållsnivå och inte sammanslagna till församlingar eller kommuner. Styrkan i denna 

studie ansågs vara det stora antalet barnleukemifall, den detaljerade befolknings-



9 
 

informationen och den exakta geografiska kartläggningen. Dessutom ansågs den statistiska 

metoden SatScan besitta en relativt god statistisk styrka (Hjalmars m.fl. 1996).  

 

Ytterligare en studie baserad i Sverige har under åren 1974-1994 analyserat fall av 

barnleukemi med hjälp av GIS, detta för att undersöka den rumsliga fördelningen av leukemi 

i förhållande till befolkningstäthet. Antalet studiedeltagare under denna period var 1593 fall 

av barnleukemi hos barn i åldrarna 0-15 år. Dessa deltagare fanns att tillgå från det svenska 

cancerregistret som uppdateras årligen. Dessutom fanns detaljerad information som berörde 

1.7 miljoner barn i åldrarna 0-15 utan leukemidiagnos att tillgå. Under åren 1978, 1982 och 

1988 lägesbestämdes alla bostäder med geografiska koordinater som befolkades av barn i 

ovan nämnda åldersspann, både med och utan diagnos (Hjalmars och Gustafsson 1999).  

 

Med hjälp av GIS kunde de olika informationslagren läggas ovanpå varandra, koordinaterna 

för både leukemifallen och den övriga befolkningen, samt gränser för olika tätorter. Studien 

använde tre olika angreppssätt för att jämföra risken för leukemi för barn i områden med 

varierande befolkningstäthet. Inledningsvis jämfördes incidensen i tätorter med incidensen 

för resten av Sverige. Det gjordes även jämförelser mellan församlingar med olika typer av 

befolkningsräkning. Dessa delades in i tre grupper; <400, 400-<800 och ≥800 barn per km2. 

Dessutom jämfördes antalet leukemifall mellan tre olika kommunkoder; urbana, semiurbana 

eller rurala. Odds ratios (OR) beräknades statistiskt för att jämföra risken för leukemier i 

tätorter jämfört med övriga Sverige. Denna jämförelse visade på en statistisk signifikant 

skillnad av incidenstal mellan tätorter och övriga Sverige för ALL, men inte för AML. 

Jämförelsen av risken för ALL mellan församlingar med olika befolkningstäthet (<400, 400-

<800 och ≥800 barn per km2), visade en ökad incidens kopplat till en högre 

befolkningstäthet, men denna skillnad var ej statistisk signifikant. Även jämförelsen av risken 

för ALL mellan de olika kommunkoderna (urbana, semiurbana och rurala), visade sig vara 

icke statistiskt signifikant (Hjalmars och Gustafsson 1999). 

 

Den vanligaste ålder att drabbas av ALL är mellan 2-3 år, vilket skulle kunna bero på 

exponering för miljörisker under fostertiden eller som nyfödd. En av dessa miljörisker 

misstänks vara av infektiös karaktär. Då kopplat till geografiska områden som genomgått 

kraftiga befolkningsblandningar. Även om det finns vissa bevis för infektioner som en 

etiologisk faktor, är fortfarande de bakomliggande miljöriskerna för spridningen av dessa 

oidentifierade. Under den tid som studien genomfördes genomgick inte Sverige någon 

ovanligt hög befolkningsblandning. Den ökade risken som uppmättes för ALL i tätorter skulle 

dock kunna förklaras med att barn i tätorter blir mer utsatta för virusinfektioner. Detta  

eftersom de befinner sig i förskoleverksamhet i en större omfattning och virusinfektioner är 

betydligt vanligare bland barn i förskoleverksamhet (Hjalmars och Gustafsson 1999). 

 
3.2.3 Iran 
En GIS-baserad analys i Teherans innerstad hade som syfte att i varierande miljöer av 

innerstaden kartlägga incidenstalet av barncancer, barnleukemi inkluderat, för att på så sätt 

upptäcka eventuella kluster. Ingen studie har tidigare gjorts i Teheran angående incidensen 

av barncancer (Mosavi-Jarrahi m.fl. 2007). 

 

Teheran består av cirka sju miljoner invånare, där mer än 50 procent är under 25 år. För 

gruppen barn 0-15 år står cancer för 15 procent av den totala dödligheten. Befolkningen 

exponeras bland annat för miljörisker från en närliggande färgningsfabrik, men även från 

förorenad luft innehållande bly och bensen. Faktorer som eventuellt kan vara bakomliggande 
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orsaker till cancer. Alla cancerfall inom det ovan nämnda åldersspannet inkluderades i 

studien, under förutsättningen att de varit bosatta i någon av Teherans 22 distrikt. Denna typ 

av data inkom från tre olika källor; Tehran Population-based Cancer Registry (TPBCR), 

välgörenhetsorganisationen Mahak, samt Teheran kommuns dödsfallsdatabas. 

Informationen från dessa behandlade åren 1998-2002. Efter att patienter av olika skäl 

uteslutits från studien, återstod endast 1133 av de 3016 ursprungliga registrerade 

patienterna. Studien visade bland annat att Teheran har ett relativt lågt årligt genomsnittligt 

incidenstal på 176.3 fall/1,000,000 barn under 15 år, i jämförelse med till exempel Yukon, 

Kanada som har ett genomsnittligt incidenstal på 300 fall/1 000 000 barn under 15 år 

(Mosavi-Jarrahi m.fl. 2007).   

 

I varje enskilt cancerfall bestämdes platsen för bostaden geografiskt med hjälp av koordinater 

och skickades därefter till kontoret för TGIS (Teheran geografiska informationssystem). Där 

fick sedan två personer uppdraget att på Teherans karta, lokalisera och utveckla 

koordinaterna för varje fall. Dataanalysen var både beskrivande och analytisk. Den 

beskrivande nivån innebar att incidenstalen beräknades för de 22 distrikten och på den 

analytiska nivån testades möjligheten av ett kluster genom SaTScan. För att denna 

programvara ska kunna upptäcka kluster behövs den geografiska koordinatinformationen 

som utvecklats av TGIS. Denna information utformades sedan för att möta SaTScans behov 

(Mosavi-Jarrahi m.fl. 2007).   

 

I de centrala distrikten av Teheran är befolkningstätheten högre och luftföroreningarna mer 

påtagliga. Den största bidragande faktorn till luftföroreningarna är bilavgaser. Även om dessa 

områdesrelaterade miljörisker kunde påvisa skillnader i incidenstal och ge en viss indikation 

för kluster i dessa centrala delar, fanns inga statistiska bevis för kluster. I syftet att upptäcka 

kluster grupperades fallen i fem kategorier av cancer, en av dessa var leukemier. Kategorin 

leukemi visade sig ha en relativ risk (RR) på 1.7, vilket talade för ett sannolikt kluster. 

Däremot låg p-värdet på 0,906 och var därmed icke signifikant. Det var endast kategorin 

leukemi och kategorin retinoblastom (cancer i näthinnan) som uppvisade ett sannolikt 

kluster. Bristen på statistisk signifikans för kluster av dessa två kategorier visar både på 

studiens svaghet och behovet att använda sig av mer utförliga metoder utöver SaTScan och 

GIS. Att SaTScan använder sig av ett cirkulärt fönster med syfte att upptäcka kluster, kan 

innebära en risk att viss information går förlorad. Kluster kan sammankopplas med olika 

miljörisker, men detta betyder inte att riskerna nödvändigtvis har en cirkulär utformning. 

Dessutom kan det låga studiedeltagandet ha påverkat resultatet negativt. Även det 

begränsade antalet distrikt och dess oregelbundna former kan ha bidragit till en bristande 

statistisk styrka (Mosavi-Jarrahi m.fl. 2007). 

 
3.2.4 USA 
I Texas är en studie gjord i syftet att utvärdera kovariansen av spatiala förhållanden och olika 

typer av barncancer. En studie vars resultat kan bli värdefullt för att i framtiden kunna välja 

lämpliga modeller som kan utveckla mer specifika etiologiska studier kring barncancer och 

bakomliggande miljöfaktorer. Studiedeltagarna bestod av barn bosatta i Texas mellan 0-14 år 

som diagnostiserats med cancer mellan 1990-1998. Diagnosen skulle dessutom vara 

rapporterad till Texas Cancer Registry. Data angående totalt 3984 fall fanns tillgängliga för 

studien. De olika cancerformerna delades in i 12 typer, två av dessa var ALL och AML 

(Thompson m.fl. 2007).   
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En viktig del i resursfördelningen för att förebygga och vårda cancer, men också för att 

fastställa etiologin när det finns ett rumsligt mönster, är tillämpningen av olika geografiska 

modeller. För de etiologiska studierna passar hierarkiska modeller in på ett bra sätt för att 

utreda lägesspecifika effekter av en viss exponering. En tillämpning som blivit väletablerad i 

kartläggningen av sjukdomar är den hierarkiska bayesiska modellen (Thompson m.fl. 2007).  

 

Ett hinder med att utreda miljörelaterade mönster bakom ovanliga sjukdomar som till 

exempel barncancer, har varit brister i riskvärderingen. Detta kan bero på att det 

standardiserade sjukdomstalet (SMR) ofta får ett extremt värde vid specifika lägen när 

kartläggningar av ovanliga sjukdomar utförs. De extrema värdena karaktäriseras dock ofta av 

en väldigt låg precision. Ett förslag till att öka denna precision i riskvärderingen är att 

använda hierarkiska och multivariabla analyser med två källor av kovarians, i detta fall av 

spatial fördelning och typ av barncancer (Thompson m.fl. 2007).  

 

I denna studie användes GIS för att kartlägga och visuellt jämföra olika geografiska mönster 

av SMR. Resultatet uppvisade tre versioner av kartor för de olika typerna av barncancer, en 

första modell som innefattade ett gemensamt SMR, en andra modell som uteslöt kovariansen 

av barncancertyper och en tredje modell som uteslöt den spatiala kovariansen. De olika 

modellerna erbjöd ett åskådliggörande av eventuella förändringar i risk för cancer. Modellen 

som uteslöt kovariansen av barncancertyper visade en tydlig minskning av SMR gentemot 

den allmänna förväntningen. Modellen som uteslöt kovariansen av spatiala förhållanden   

visade på mer extrema värden och en mindre minskning av SMR än vad som förväntats.  

De geografiska mönster som uppstod visade till största del små förändringar i risk över stora 

landområden (Thompson m.fl. 2007).  

 

Tidigare epidemiologiska studier har till skillnad från denna använt sig av bredare 

definitioner och slagit samman större grupper av barncancertyper. Resultatet i denna studie 

visar dock på dilemmat med att sammanföra olika cancertyper och dess undergrupper. Det är 

troligt att denna sammanslagning av olikartade sjukdomar, leder till en missklassificering 

som gör sjukdomarna svåra att särskilja. Leukemier anses vara en grupp av olikartade 

sjukdomar som bör studeras utifrån de olika undergrupperna. Oavsett om dessa 

undergrupper har gemensamma orsakande faktorer eller inte, kan detta i båda fallen 

redovisas i en studie som denna. Likaså kan det bli missvisande att inte sammanföra olika 

cancertyper som delar gemensamma miljöfaktorer, något som kan leda till en onödig förlust 

av precision (Thompson m.fl. 2007).  

 

Något som visat sig lovande med denna studie är att den bayesiska modellen kan möjliggöra 

upptäckter av potentiella korrelationer mellan olika barncancertyper. Om två sjukdomar är 

svagt korrelerade kommer även detta visa sig i det slutliga resultatet, med en riskvärdering 

som liknar riskvärderingen som beräknats för vardera sjukdom. Ett exempel från denna 

studie var att den svaga korrelationen mellan ALL och osteosarkom, resulterade i två olika 

kartor för SMR (Thompson m.fl. 2007).     

 

Det finns de som föreslår att större geografiska regioner skulle kunna öka precisionen av den 

områdesbestämda riskvärderingen. Denna sammanslagning av områden skulle dock kunna 

resultera i en minskad upplösning av GIS-lagret för risker och dessutom ändra förhållandet 

med GIS-lagret för exponering. De problem som eventuellt uppstår i samband med detta, kan 

bero på att de sammanslagna områdena har helt skilda riskvärderingar. Att använda större 
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geografiska områden kan alltså skapa problem både med upplösning och sammanslagning, 

något som brukar benämnas Modifiable Areal Unit Problem (MAUP) (Thompson m.fl. 2007).    

 
I Ohio finns en studie utförd med syftet att undersöka om det finns eller saknas statistiskt 

signifikanta globala och lokala kluster av barnleukemifall. Ett globalt kluster innebär att hela 

området analyseras, i detta fall Ohio, utan att ange ett specifikt läge, vilket är det lokala 

klustrets uppgift. Studien uppstod ur en allmän oro hos befolkningen som upplevt en ökad 

cancerrisk bland barn i olika områden av Ohio. De olika metoder som användes för att 

upptäcka kluster var; k-funktionen, kernel intensity function, Cuzick och Edwards metod 

samt SaTScan. Data erhölls av Ohio Cancer Incidence Surveillance System och baserades på 

barn mellan 0-14 år under perioden 1996-2003. Detta är den första omfattande och 

systematiska rumsliga analys av potentiella kluster av barnleukemi som utförts i Ohio 

(Wheeler 2007).  

 

Studien som var av fall-kontrolldesign, använde inte sammanslagna befolkningsdata 

eftersom det fanns tillgång till individuell data från både fall- och kontrolldeltagare. Detta för 

att undvika regionala värden som orsakats av få antal fall och en liten befolkning, men också 

för att undvika MAUP som uppstår vid en tillämpning av politiska gränser som inte 

nödvändigtvis har en koppling till folkhälsoproblem. Forskare inom folkhälsa använder sig 

vanligtvis av mycket mindre områden än en hel delstat när de utreder eventuella kluster. 

(Wheeler 2007).  

 

Antalet leukemifall i Ohio mellan åren 1996-2993 var 420 fall/1 000 000. Av de 

diagnostiserade fallen, använde sig studien av 738 av dessa fall. För att geografiskt koda 

fallen på gatunivå användes GIS. Därefter gjordes ett slumpmässigt urval av 21 906 

födelseregister som på samma vis kodades med GIS. Dessa ordnades enligt longitud och 

latitud och med detta gjort valdes var tredje slumpmässigt ut, vilket slutligen resulterade i 

7302 kontrolldeltagare. Genom kartan som producerades med GIS kunde inga tydliga globala 

kluster urskiljas, detta efter att hänsyn tagits till befolkningsfördelningen som 

representerades av kontrolldeltagarna (Wheeler 2007). 

 

Ingen av metoderna för att upptäcka globala kluster uppvisade några statistiskt signifikanta 

resultat. Något som inte ansågs vara förvånande med tanke på det stora och varierande 

studieområdet Ohio. Det förväntades däremot att det mer sannolikt skulle uppstå regionala 

eller lokala kluster, vilket också var av större intresse att utreda. Resultaten av de lokala 

klustren enligt de olika metoderna var inte samstämmiga. Analysen enligt SaTScan 

uppvisade inga statistiskt signifikanta kluster, medan metoden kernel intensity function 

uppvisade statistiskt signifikanta kluster i centrala, södra och östra delarna av Ohio. Det bör 

dock nämnas att de mest troliga kluster enligt SaTScan gick att finna i samma områden. 

Däremot går det inte att avgöra vilken av metoderna som är mest tillförlitlig i detta 

sammanhang, vilket gör det svårt att nå en slutgiltig slutsats av de lokala klustren (Wheeler 

2007).    

 

I Florida har en studie utförts med syfte att identifiera och fastställa eventuella kluster av 

barncancer och dess undergrupper. Kluster ur ett rumsligt perspektiv, men också ur ett 

space-time perspektiv. Data erhölls från Florida Association of Pediatric Tumor Programs 

(FAPTP) och analyserades med SaTScan. Studiedeltagarna bestod av alla barn i Florida, med 

eller utan cancerdiagnos, i åldrarna 0-19 år som registrerades under perioden 2000-2007. 
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Under denna tidsperiod diagnostiserades 4591 barncancerfall, varav den största andelen (27 

%) bestod av leukemifall. Studien identifierade 67 olika län och 972 postnummerområden 

och för att kunna genomföra den statistiska analysen krävdes geografisk information av varje 

postnummerområde vilket representerades av områdets mittpunkt. ArcGIS användes för att 

avgöra områdets mittpunkt samt framställa kartor som innehöll information om eventuella 

kluster (Amin m.fl. 2010). 

 

Den rumsliga analysen som genomfördes med SaTScan uppvisade två signifikanta kluster i 

Florida, ett i de södra delarna och ett i de nordöstra delarma. I de södra delarna var RR 1.36, 

vilket indikerade en 36 procents ökad risk för barncancer i detta område. Klustret i de 

nordöstra delarna hade en RR på 1.30 och visade en liknande ökning. Området var mindre 

rent storleksmässigt, men var mer tätbefolkat. Ytterligare ett kluster identifierades i ett 

mindre område i de centrala delarna av Florida. Här låg RR på 2.82, vilket innebär att barnen 

i detta område löper nästintill tre gånger större risk att drabbas av cancer. Eftersom den rent 

rumsliga analysen inte indikerar när ett kluster uppträtt, utfördes även en space-time analys 

med SaTScan. I de södra delarna identifierades ett signifikant kluster som hade en förhöjd 

risk under åren 2006-2007, med en RR på 1.52. I de nordöstra delarna upptäcktes en förhöjd 

risk under åren 2001-2004, med en RR på 1.59. Denna temporära ökning var dock inte 

statistiskt signifikant. I likhet med de kluster som identifierades för alla cancertyper, 

upptäcktes även två rumsligt kopplade kluster för barnleukemi. Ett statistiskt signifikant 

kluster i de södra delarna av Florida, med en RR på 1.53, och ett signifikant kluster i de norra 

centrala delarna, med en RR på 1.45. Även en space-time analys visar ett statistiskt 

signifikant kluster i de södra delarna, med en förhöjd risk under åren 2000-2002 (Amin m.fl. 

2010). 

 

Generellt begränsas denna studie av en låg statistisk styrka och det finns flera metodologiska 

problem med att upptäcka och bekräfta kluster, speciellt vad gäller leukemi. De kluster som 

identifierats kan mycket väl vara drivna av faktorer såsom definitionen av de geografiska 

gränserna, men också av en slumpmässig variation. Det finns en risk att resultatet visat sig 

vara falskt positivt, med tanke på att ett flertal jämförelser gjorts under en relativt kort 

tidsperiod. Andra inverkande faktorer som också gör resultatet mer svårtolkat är till exempel 

befolkningstäthet, ålder, kön, migration och etnicitet. Däremot var en styrka i studien det 

stora antalet studiedeltagare (Amin m.fl. 2010). 

 

De områden som uppvisat kluster är relativt stora områden rent geografiskt, och det finns en 

möjlighet att bakomliggande faktorer kan vara baserade på en överföring person till person,  

till exempel spridning av bakteriella infektioner eller virusinfektioner. Eftersom faktorerna 

bakom dessa cancerkluster kan ha en etiologisk förklaring, krävs vidare utredning för att 

fastställa de eventuella orsakerna (Amin m.fl. 2010).  

 
3.2.5 Västbanken, Palestina 
En studie baserad i Västbanken, Palestina, har undersökt potentialen av GIS för att bättre 

förstå mönster av barncancer, detta trots ett antal hinder som uppstår vid 

sjukdomsregistrering. Hinder som ofta uppstår i låg- och medelinkomstländer på grund av 

bland annat bristfälliga sjukvårdssystem och politisk eller ekonomisk instabilitet. Det finns 

endast ett fåtal studier gjorda i utvecklingsländer som använt sig av GIS i samband med 

cancerregistrering. Ingen studie har tidigare genomförts angående incidenstal av barncancer 

i Västbanken, vilket innebär att förutom att vara den första barncancerbaserade studien, är 

detta också den första GIS-baserade studien (Bailony m.fl. 2010).   
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 De data som använts i analysen kommer från Västbankens cancerregister. Ett databaserat 

register som uppkom 1996 och har haft förmågan att fungera trots det senaste årtiondet av 

ekonomisk och politisk instabilitet. Registret täcker hela Västbanken med en befolkning som 

är uppdelade i 11 governorate, en term oftast använd i arabländerna för att beskriva en 

administrativ enhet som leds av en guvernör. Governoraten består av städer, samhällen, byar 

och flyktingläger. Var och en av dessa benämns en lokalitet. Utifrån dessa lokaliteter har 

befolkningen beräknats mellan åren 1997-2007. Eftersom det har skett förändringar av de 

geografiska gränserna för dessa lokaliteter under denna 10-årsperiod, har klusteranalysen 

baserats på barn 0-4, 5-9 och 10-14år i de 464 lokaliteter under 2007 års definition. Studien 

baserades mellan åren 1998-2007 och hade 794 registrerade barncancerfall. Det blev dock 

nödvändigt att utesluta Jerusalem eftersom flera av stadens distrikt inte kan kontrolleras av 

de palestinska myndigheterna, vilket innebar ett bortfall av 27 barncancerfall (Bailony m.fl. 

2010).   

 

Eftersom folkbokförings- och registerdata erhölls av varje lokalitet, aggregerades denna 

information och representerades därefter var för sig med en geografisk koordinat. För att 

sedan fastställa den geografiska mittpunkten av varje lokalitet, användes GIS och två olika 

kartprogram, StreetMap och ArcGIS. Inga märkbara skillnader gick att urskilja mellan de två 

kartorna. Dataanalysen genomfördes med SaTScan och delades in i ett temporalt, spatialt 

och time-space perspektiv, med vardera hög respektive låg frekvens av barncancerfall. 

Resultatet för den temporala analysen visade enbart statistisk signifikans för leukemier, både 

för de höga och låga frekvenserna. Temporala kluster av den höga frekvensen av incidenser 

gick att finna under åren 1999-2002, samt under 2006. Det temporala klustret under 2006 

har troligtvis sin förklaring i att personer som tidigare diagnostiserats återvände till 

Västbanken efter att det politiska läget stabiliserats. För de låga frekvenserna fanns 

signifikanta kluster av barnleukemi under åren 2003-2005. Den spatiala analysen av den 

höga frekvensen uppvisade inga signifikanta kluster för leukemier, däremot fanns ett 

signifikant område av låg frekvens i södra delarna av Hebron. Space-time analysen för de 

höga frekvenserna uppvisade, till skillnad från den spatiala analysen, ett signifikant kluster 

av leukemier i Ramallah och Al-Bireh som ligger i de centrala delarna av Västbanken. För de 

låga frekvenserna fanns inga signifikanta kluster av leukemier (Bailony m.fl. 2010). 

 

Det årliga genomsnittet av barncancer i Västbanken mellan åren 1998-2007 var 100,28 fall/  

1 000 000 barn, vilket är en relativt låg siffra i jämförelse med närliggande befolkning; 

israeliska judar (133,3), israeliska araber (119,9), Jordan (114,8) och Egypten (130,9). Detta 

föreslår en eventuell underregistrering av fallen inom det palestinska territoriet, vilket kan ha 

sin grund i den politiska instabiliteten, den fragmenterade vården och de begränsade 

sjukvårdsresurserna (Bailony m.fl. 2010). 

 

Ytterligare en upptäckt som var svårtolkad var den temporala avvikelsen gällande leukemier. 

Antal incidenser skiljde sig från 41 fall/1 000 000 mellan 1998-2002, till 20 fall/1 000 000 

mellan 2003-2005, för att sedan starkt stiga till 59 fall/1 000 000 år 2006. Detta resultat kan 

dock spegla vilken påverkan den andra intifadan hade på cancerregistreringen i Västbanken. 

Att resultatet blev extra känsligt för registreringen av just leukemier kan ha sin grund i att 

dessa sjukdomar behandlades mer självständigt på främst två pediatriska avdelningar. 

Avdelningar som tillhörde sjukhus som hade en kapacitet långt under den normala under de 

turbulenta åren 2001-2005 (Bailony m.fl. 2010). 
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Det höga antalet cancerfall som rapporterats i områden med närliggande specialitetssjukhus, 

oavsett signifikanta kluster eller inte, anses främst spegla den opreciserade lokalitetskoden. 

Denna missvisande faktor har sin grund i att största delen av Västbanken inte har några 

gatuadresser, utan patienter som söker vård uppger släktingar eller vänners adresser i 

området som ligger nära dessa sjukhus. Ytterligare en faktor som kan ha överdrivit de 

spatiala klustren kring dessa statligt drivna sjukhus, är att den demografiska informationen 

var betydligt mer detaljerade från dessa sjukhus än från de icke statligt ägda sjukhusen 

(Bailony m.fl. 2010). 

 

En annan viktig aspekt i studien de mönster som uppvisade en underregistrering av 

barncancerfall. Den rumsliga analysen framhöll främst de norra distrikten Jenin och 

Tulkarm med att ha signifikant låga frekvenser av barncancer. I dessa områden var de 

registrerade incidenstalen cirka hälften jämfört med övriga Västbanken. Något som med stor 

sannolikhet innebär att en stor andel av barnen i dessa områden inte får vare sig rätt diagnos 

eller vård (Bailony m.fl. 2010). 

 

Analysen som gjordes med SaTScan visade sig vara en av begränsningarna i studien, 

eftersom tekniken ansågs återge en lägre geografisk variabilitet än andra klusterupptäckande 

tekniker. Olika metoder har olika styrka att upptäcka sjukdomskluster, därför borde fler 

metoder ha använts, till exempel Morans test. Ytterligare en begränsning var de geografiska 

enheterna och avsaknaden av gatuadresser. Hade dessa varit mer tillgängliga hade också en 

mer utvecklad GIS-analys varit möjlig. Även den bristande kvalitén på dödscertifikaten för 

barncancer var en begränsande faktor. Dessa ska fyllas i innan begravningen, vilket sker i 

bristfällig mån. I samband med detta bör det tilläggas att många familjer inte rapporterar 

dödsfall av barn, främst av små barn. En trolig orsak till denna brist i rapportering är att det 

råder en stigmatiserande anda kring barncancer, vilket i sin tur påverkar underregistreringen 

av barncancer i Västbanken (Bailony m.fl. 2010). 

 

3.3 GIS och barnleukemi – etiologi 

Trots många år av epidemiologiska utredningar är orsakerna till barncancer fortfarande till 

största delen okända. Faktorer som på olika sätt är miljörelaterade kan spela en betydande 

roll i etiologin kring barncancer och dessa faktorer kan uppvisas i form av kluster. Några av 

de faktorer som i viss utsträckning har sammankopplats med barncancer är genetiska anlag, 

exponering för; kemoterapi, joniserande strålning, infektioner och miljögifter, föräldrars 

exponering för strålning och kemikalier på arbetsplatsen, medicinska förhållanden hos 

föräldrarna under graviditet eller före befruktning, samt moderns kostvanor under graviditet 

(Amin m.fl. 2010). Andra faktorer som också misstänks vara bakomliggande orsaker till 

barncancer är bensen, bekämpningsmedel, mark-, vatten- och luftföroreningar, moderns 

alkohol- och cigarettkonsumtion, socioekonomisk status och befolkningsblandningar 

(tillströmning av urban befolkning till ett glest befolkat område) (Wheeler 2007). Ett flertal 

av dessa riskfaktorer har kopplats samman med barnleukemi, men inte alla har använt sig av 

GIS i sin forskning. Följande avsnitt behandlar fem etiologiska delområden där GIS 

tillämpats på olika sätt. Dessa områden är elektromagnetisk strålning, joniserande strålning, 

luftföroreningar, jordbruksrelaterade bekämpningsmedel och avfallsanläggningar.  

 
 
 
 



16 
 

3.3.1 Elektromagnetisk strålning 
Under senare år har den allmänna oron stigit angående eventuella hälsoskadliga effekter av 

exponering för mikrovågor och radiofrekvenser, detta i samband med den ökade tillväxten av 

telekommunikationssystem. För att undvika de negativa termiska effekterna har 

internationella riktlinjer antagits vad gäller exponering för radiofrekvenser. Det finns dock 

inga riktlinjer utöver den termiska energins effekter, vilket beror på att inga andra negativa 

effekter har dokumenterats. Även om det inte finns några samstämmiga bevis på kopplingen 

mellan radiofrekvens och cancer, finns det ändå en ökad allmän oro av dess 

cancerframkallande effekter. Denna oro har bland annat gett upphov till ett antal 

epidemiologiska studier som indikerar ett visst samband mellan olika blodcancertyper och 

bostadsrelaterad exponering för högfrekventa elektromagnetiska fält (100 kHz - 300 GHz). 

En av dessa studier utgår från de radiofrekvenser som sänds ut från Vatikanstatens 

radiostation. Radiostationen är belägen i de nordvästra delarna av Rom och är en väldigt 

kraftfull station som har sändningar världen över. Syftet med studien var att utvärdera 

dödligheten bland vuxna och incidensen av barnleukemi hos befolkningen som bor i olika 

avstånd till radiostationen, detta med hjälp av en geografisk analys (Michelozzi m.fl. 2002).  

 

Vatikanstatens radiostation grundades 1957 och sänder program både nationellt och 

internationellt vid olika tillfällen på dygnet. Stationen har ett flertal olika sändare med olika 

riktningar, olika styrkor på sändningarna (5 - 600 kW) samt olika frekvensnivåer. Eftersom 

Vatikanstaten ligger utanför det italienska rättskipningsområdet finns inga 

elektromagnetiska mätningar tillgängliga inom området för radiostationen. Däremot har 

regionala och nationella miljörättsorganisationer utfört ett antal mätningskampanjer i 

närheten av muren mellan 1998-2001. Mätningarna gjordes både inom- och utomhus, med 

olika avstånd till muren. De flesta mätningarna skedde inom 1 kilometers avstånd till 

radiostationen, vilket visade på värden som överskred de lagliga gränserna för både inom- 

och utomhusvärdena. Även värden på 4 kilometers avstånd visade sig vara höga. Dock finns 

ett flertal begränsningar med dessa värden. En av dem är att mätningarna har utförts i syfte 

att upptäcka om de elektromagnetiska fälten överskrider de lagliga gränserna, därmed inte 

lämpliga för att utvärdera den exponering befolkningen utsätts för. Ett annat problem med 

mätningarna var att de utfördes under korta tidsintervaller olika timmar på dygnet, något 

som inte ansågs vara representativt eftersom Vatikanradion inte försåg någon utifrån med 

exakta schematider eller riktning på sändarna. Detta innebar att information om 

dygnsvariationen av det elektromagnetiska fältet gick förlorad (Michelozzi m.fl. 2002). 

 

I den aktuella studien användes globala positionssystem (GPS) för att mäta de geografiska 

koordinaterna vid olika punkter inom det inmurade området. Därefter uppskattades 

koordinaterna för varje sändare och efter ett beräknat medelvärde av dessa kunde en central 

punkt bland antennerna bestämmas. Denna punkt antogs vara en ungefärlig källa av 

utsändningarna. Studieområdet bestämdes till en 10 kilometers cirkel som hade sitt centrum 

på den centrala punkten. Området täckte 316 km2 och inkluderade kommunerna Anguillara, 

Formello och delar av Rom, vilket innefattade en befolkning på 49 656 personer. Av dessa var 

9723 barn i åldrarna 0-14 år. Incidensen av barnleukemi fanns tillgänglig genom en 

systematisk registrering i Lazio mellan åren 1987-1999. Det observerade antalet fall av 

barnleukemi inom studieområdet uppgick till 8, medan det förväntade talet var 6,5. Den 

geografiska enheten som användes i GIS var olika folkbokföringsområden, där sedan 

invånare med tillhörande demografisk data kodades och kartlades. Det gjordes sedan ett 

generellt test för kluster av barnleukemi i Rom, detta för att utreda eventuella spontana 
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kluster av sjukdomen, men inga bevis för kluster gick att finna. SaTScan användes mer 

specifikt för att identifiera potentiella kluster över de geografiskt indelade områdena. Denna 

metod fann två sannolika kluster, men de var båda utanför studieområdet. Däremot visade 

resultatet på en ökad incidens av barnleukemi inom en 2 kilometers radie till radiostationen, 

samt en minskad risk med ökat avstånd (Michelozzi m.fl. 2002).  

 

Inga definitiva slutsatser kan fastställas utifrån resultatet av studien med tanke på att 

sjukdomen är relativt ovanlig, exponeringen av de elektromagnetiska fälten är relativt ovanlig 

och studiedeltagandet var lågt, vilket sammantaget leder till att studiens styrka blir låg. Trots 

att undersökningen innefattat 13 år av observation är incidenstalen fortfarande låga. 

Däremot finns teorier om att barn är mer mottagliga för exponering av denna typ och deras 

immunsystem antas försämras av denna strålning. Även om den vetenskapliga kunskapen är 

begränsad inom detta område, kan en möjlig negativ effekt inte uteslutas med säkerhet. 

Därför bör befolkningen som bor i närheten av radiostationer som den i Vatikanstaten bli 

fortsatt bevakade för att få större klarhet om den eventuella effekten som 

radiofrekvensstrålning har på leukemier (Michelozzi m.fl. 2002). 

 

Panelen för International Agency for Cancer Research betecknade år 2002 elektromagnetisk 

strålning som en möjlig cancerframkallande faktor hos människor. Likaså har WHO 

uppmärksammat den allmänna oro som finns angående denna strålning och uppmanade 

därför år 1999 att fler epidemiologiska studier bör utföras i högexponerade områden. Japan 

tillhör ett av dessa högexponerade områden, med en hög befolkningstäthet och bostädernas 

närhet till kraftledningar. Här utfördes en studie med syfte att tillföra mer bevis och 

vetenskaplig kunskap kring exponering av elektromagnetisk strålning och ett eventuellt 

samband med barnleukemi. Detta var den första storskaliga fall-kontrollstudien som 

genomförts utanför Europa och USA och täckte ett område som innefattade 54 % av Japans 

barn. Med hänsyn till att flera områden är glest befolkade, inkluderades endast 5 

storstadsregioner, Tokyo, Nagoya, Kyoto, Osaka och Kitakyushu. Förfrågningar angående ett 

medverkande i studien skickades via brev till 781 barn med en leukemidiagnos. Av dessa 

tackade 381 familjer ja till att delta, men av olika skäl ledde ett ytterligare bortfall till att 

falldeltagarna slutligen bestod av 312 barn 0-15 år som nyligen fått diagnosen ALL eller AML 

under åren 1999-2001. Utöver dessa matchades 603 kontrolldeltagare enligt kön, ålder och 

bostadsområde. Till skillnad från tidigare utförda studier kännetecknades denna studie av 

mer exakta veckobaserade mätningar av exponering, men det var även kortare intervaller 

mellan diagnos och mätning. Dessa veckobaserade mätningar utfördes i barnens sovrum 

(Kabuto m.fl. 2006). 

 

Med tanke på det låga studiedeltagandet krävdes en utvärdering av eventuella missvisande 

faktorer. En av dessa var teorin om att de deltagande familjerna var mer misstänksamma mot 

den elektromagnetiska strålningens effekter och mer benägna att delta i studien om de bodde 

nära en kraftledning. Med detta i åtanke utvärderades skillnaderna mellan kontrolldeltagare i 

fördelning av distans till närmaste kraftledning. Till denna utvärdering tillhandahöll 10 

japanska elbolag kartor som visade deras kraftledningar. Utifrån dessa kartor kunde 

avståndet mellan deltagarens bostad och närmaste kraftledning beräknas med hjälp av GIS. 

Denna GIS-baserade utvärdering uppvisade inga skillnader mellan kontrolldeltagarna, 

oavsett avstånd till kraftledningarna. Tyvärr var inte denna utvärdering möjlig att utföra för 

falldeltagarna eftersom informationen om de fall som inte deltog i studien inte fanns att tillgå 

(Kabuto m.fl. 2006). 
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Med en logistisk regressionsanalys fann studien ett statistiskt signifikant samband mellan 

höga elektromagnetiska nivåer i bostaden, det vill säga över 0,4 µT (mikroteslas, enheten för 

magnetiska fält), och barnleukemi. Ett resultat som bidrar med ytterligare bevis att det finns 

ett samband mellan höga nivåer av elektromagnetisk strålning och barnleukemi, främst med 

ALL (Kabuto m.fl. 2006). 

 

Ytterligare en dimension vad gäller elektromagnetiska fält redovisas av en studie utförd i São 

Paulo. Utöver exponeringen av den elektromagnetiska strålningen, fokuserar den på sociala 

orättvisor som antas ha ett samband med denna exponering. Syftet med studien var därmed 

att uppskatta exponeringen av elektromagnetiska fält som genereras av kraftledningar för att 

sedan karaktärisera befolkningen som exponerats (Habermann m.fl. 2010). 

 

Elektromagnetiska fält mäts i Hertz (Hz) och är väldigt varierande beroende på vilka 

frekvenser som sänds ut. Denna elektricitet kan till största delen dämpas av de flesta material 

i byggnader. Den största oron kring elektromagnetiska fält gäller dock de magnetiska fält som 

mäts i µT, vilket kan tränga igenom många av dessa byggmaterial. Ett av de största 

problemen som rör studier av magnetiska fält och dess hälsoskadliga effekter, är den 

metodologiska svårigheten att fastställa exponeringsgraden. En lösning på detta problem kan 

vara att kategorisera ledningar med olika spänning och laddning i olika korridorer, där 

bredden på korridoren varierar i förhållande till kraftledningens olika egenskaper. För att 

märka ut dessa korridorer kan GIS vara en användbar metod (Habermann m.fl. 2010). 

 

Den aktuella studien tillhandahöll information om kraftledningarna från elbolag som deltog i 

projektet, information som sedan kartlades med GIS MapInfo och resulterade i olika 

korridorer för de magnetiska fälten. Utöver denna information lades ytterligare ett lager till 

GIS, information från folkbokföringsuppgifter enligt år 2000. Denna innehöll uppgifter 

såsom ålder, socioekonomiska förhållanden och utbildnings- och inkomstnivåer. För att 

sedan kunna utvärdera invånarnas exponering av de magnetiska fälten inom korridorernas 

gränser, definierades att ett magnetiskt fält på ≥ 0,3 µT vara exponerat. Gränsdragningen vid 

≥ 0,3 µT baserades på resultat från en studie där OR för barnleukemi uppskattades vara 1,7 

vid ≥ 0,3 µT, jämfört med en referensgrupp som exponerats för ≤ 0,1 µT (Habermann m.fl. 

2010). 

 

Resultatet visade att inom de identifierade korridorerna för magnetiska fält, var graden av 

exponering allra högst i den socioekonomiskt sårbara befolkningen, men också bland barn 

upp till 18 år. Däremot var de värden som uppmättes i denna studie betydligt lägre jämfört 

med värden från andra länder. En förklaring till detta kan vara att många av São Paulos 

kraftledningar går genom områden med lägre befolkningstäthet som till exempel industriella 

områden, rurala områden, skogsområden eller i närheten av flodbanker. Den låga 

förekomsten av exponering kan dock tolkas på två olika sätt, varav den ena positivt, att de 

magnetiska fälten har en relativt harmlös effekt på hälsan. En negativ tolkning är att den 

förhöjda förekomsten av magnetiska fält bland barn och ungdomar kan få konsekvensen av 

en ökad utveckling av barnleukemier och andra typer av barncancer (Habermann m.fl. 2010). 

 

3.3.2 Joniserande strålning 

Radon är en av de främsta källorna för den bakgrundsstrålning vi människor utsätts för. 

Sambandet mellan radon och lungcancer har studerats i stor utsträckning, däremot har 
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sambandet mellan radon och barnleukemi inte studerats i samma omfattning och resultaten 

har inte varit konsekventa. Den första storskaliga studien som utförts i Sverige inom detta 

område hade som syfte att utvärdera sambandet mellan exponering för olika nivåer av 

markradon och barnleukemi. Med tanke på den riskfaktor som finns med detta 

miljörelaterade fenomen var det viktigt att studien inte enbart analyserade den rumsliga 

fördelningen av människor i riskområden, utan att den även tog hänsyn till den tidsmässiga 

aspekten på problemet. Det vill säga, när exponeringen uppkom och under hur lång tid den 

varade, vilket var ett nog så viktigt perspektiv (Kohli m.fl. 2000). 

 

Studieområdet var Östergötland och baserades på åren 1979-1995. Studiedeltagarna bestod 

av 53 146 barn som under hela denna period varit bosatta i områden av Östergötland där 

radonmätning utförts. Digitala kartor över landskapet kom från Lantmäteriet och detaljerade 

papperskartor med utmätt klassifikation av den nationella radonrisken har nedtecknats av 

Sveriges Geologiska undersökning (SGU). Dessa kartor digitaliserades sedan av 

artikelförfattarna. Kartorna innehöll alla Östergötlands 13 kommuner, hela området i 7 av 

dem och de tätbefolkade områdena i de övriga 6 uppmättes (Kohli m.fl. 2000). För mer 

detaljerad information kring klassifikationen av radonrisken, se tabell 4.  

 
Tabell 4. Sveriges geologiska undersöknings klassifikation av radonrisk (Kohli m.fl 2000). 

 
 
 
Klassifikation 

 
Koncentration av radon (eller radondöttrar) i 
bequerel/m3 
 

 
Hög risk 
 
Möjligen hög risk 
 
 
 
Normal risk 
 
Låg risk 

 
50 000 
 
För otillräckliga mätningar att definitivt klassas som 
hög risk, men kan troligtvis klassas som hög risk 
(borderline) 
 
10 000-50 000 
 
< 10 000 

 

Uppgifter om studiedeltagarnas adresser hämtades från Statistiska centralbyrån, vilka senare 

sammankopplades med fastighetsregistret som innehöll fastighetens koordinater. Denna 

information lades sedan in i GIS och en fastighetskarta på deltagarna kunde framställas. 

Fastighetskartan kunde därefter läggas över de digitala kartorna för radonrisk med GIS 

MapInfo, vilket resulterade i en klassificering av radonrisk för varje fastighetsadress (Kohli 

m.fl. 2000).  

 

Totalt 90 barn diagnostiserades med leukemi under studieperioden och SMR för pojkar var 

markant högre än för flickor. Den största upptäckten som studien gjorde var att incidenstalet 

av ALL visade sig vara signifikant större för barn som föddes och fortsatte bo i ett område 

klassificerat som ett hög- eller normalriskområde, jämfört med barn som bodde i ett 

lågriskområde för bakgrundsstrålning. Studien fann inga liknande samband mellan andra 

elakartade sjukdomar och radon. Oavsett om andra faktorer kan ha spelat in i dessa resultat 

finns ett fortsatt behov av att mer detaljerat analysera sambandet mellan barnleukemi och 

radon. En annan viktig folkhälsofråga som uppkommit ur denna studie, handlar om den 

hänsyn som tas till klassifikationen för radonrisk vid byggnation. Byggnader som ligger på 

högriskområden måste enligt lag radonsäkras, vilket inte gäller för byggnader på 
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normalriskområden. Eftersom resultaten visade på en signifikant ökning av barnleukemi på 

dessa normalriskområden, bör också regelverket för radonsäkring av dessa byggnader bli 

gällande (Kohli m.fl. 2000).      

 
Epidemiologiska studier av förhållandet mellan terrestrisk gammastrålning (TGS, infraröd 

strålning som avges från jorden) och elakartade sjukdomar, har varit inkonsekventa i sina 

resultat. Något som kan ha sin förklaring i att tidigare studier endast använt sig av en 

ekologisk design. Det har varit och är fortfarande en oklar och kontroversiell fråga om låga 

doser av joniserande strålning har en cancerframkallande potential. En stor utmaning med 

att använda epidemiologiska metoder har varit de extremt låga doserna av TGS. En studie 

som på ett grundligt sätt undersökt detta förhållande baseras också på svenska förhållanden. 

Studieområdet var Kalmar och Östergötlands län och deltagarna bestod av en sluten kohort 

av 477 759 personer som följdes upp mellan åren 1973-2000. Antalet elakartade sjukdomar i 

denna kohort var 61 503 diagnostiserade fall. Enbart personer med en första elakartad 

sjukdom inkluderades, detta eftersom en sekundär sjukdom hos samma person inte med 

säkerhet kan fastställas ha uppstått oberoende av den första. Den andra typen kan till 

exempel ha orsakats av behandling med cytostatika eller strålning (Tondel m.fl. 2011). 

 

Geofysiska mätningar av luften utförs av SGU, vilket i sin tur samlas i en databas med 

tillhörande koordinater enligt det svenska referenssystemet RT90. Med en 

gammaspektrometer uppmättes nukliderna 40K (Kalium), 232Th (Torium) och 238U (Uran) och 

strålningen från dessa innefattas i ett rutnät på 200 m × 200 m. Efter att SGU utfört en 

konvertering av nukliderna kunde den totala TGS uttryckas i nanoGrey per timme (nGy/h). 

Med hjälp av GIS kunde sedan en årlig exponering för TGS fastställas för varje deltagare i 

kohorten. Då hade även hänsyn tagits till varje byte av adress under den 27-åriga 

studieperioden (Tondel m.fl. 2011).  

 

TGS delades in i olika nivåer av nGy/h (0-60, 61-75, 76-83, 84-91, 92-95 och 96-366). I 

förhållande till dessa nivåer kunde sedan ett risktal (HR, hazard ratio) beräknas för de olika 

maligna sjukdomarna. Resultatet visade att en signifikant ökning av leukemi endast var 

gällande vid nivån 84-91 nGy/h, med ett HR på 1,18 (Tondel m.fl. 2011). 

 

Syftet med valet av studiedesign var att upptäcka även svaga ökningar ur risksynpunkt. Detta 

genom att testa ett linjärt förhållande mellan exponering och effekt, men också genom att 

dela in exponeringen i olika nivåer, vilket möjliggjorde en mer detaljerad analys. Även 

styrkan av studien ansågs vara relativt hög med 61 503 diagnostiserade fall och 10 859 254 

personår, jämfört med uppföljningar av överlevande efter atombomben med 17 448 

cancerdödsfall och 2 764 730 personår. En av begränsningarna var att exponering från andra 

ställen, till exempel från arbetsplatser, inte inkluderades i studien. Samtidigt ansågs det inte 

troligt att tiden som spenderats utomhus skildes åt mellan personerna med eller utan 

diagnos. En annan aspekt som studien inte tog hänsyn till var att en del av TGS dämpas av 

vissa byggmaterial. Dämpningen i till exempel betonghus kan däremot uppvägas av den 

gammastrålning som betongmaterial avger. På landsbygden där de flesta hus består av trä, 

därmed också en lägre dämpande effekt, blir också resultaten av TGS inomhus mer 

tillförlitliga. Trots begränsningarna av studien anses denna studie av TGS vara unik i sitt slag, 

med de detaljerade kategorierna av exponeringsgrad samt kohortdesignen. En liknande 

design bör användas i framtida studier, detta för att uppnå maximal statistisk styrka ( Tondel 

m.fl. 2011).      
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I industrialiserade länder har barnleukemi ökat i incidens sedan slutet av 1970-talet och 

kluster har bland annat uppstått i närhet till kärnkraftverk. Barnleukemi är en sjukdom med 

många tänkbara faktorer, en av de få väletablerade faktorerna är joniserande strålning. I 

Finland har en studie utförts med syftet att utreda cancerincidens i närheten till finska 

kärnkraftverk. Främsta fokus har varit på leukemi hos barn, 0-14 år. Leukemi- och 

cancerfallen fanns tillgängliga genom Finska Cancerregistret och samlades in under åren 

1975-2004. De två kärnkraftverk som studien baserades på var Loviisa i södra delarna och 

Olkilouto i sydöstra delarna av Finland. Båda kärnkraftverken har producerat kärnkraft 

sedan slutet av 1970-talet har två reaktorer vardera. Ytterligare en är under uppbyggnad i 

Olkilouto och beräknas vara i produktion under 2012 (Heinävaara m.fl 2010).  

 

För att utreda det eventuella sambandet mellan strålning från kärnkraftverken och 

incidensen av cancerfall användes tre olika analyser, en ekologisk analys, en kohortanalys 

och en fall-kontrollanalys. Den ekologiska analysen jämförde den generella cancerincidensen 

i kommunerna som angränsade till kärnkraftverken med incidensen i övriga delar av Finland. 

Resultaten av denna analys visade att innan kärnkraftsproduktionen startat, var SIR i de sju 

närliggande kommunerna för barnleukemi en låg siffra på 0,34, vilket innebär att ett 

leukemifall observerats i förhållande till 2,9 fall som var det förväntade antalet. Under de 

producerande åren var däremot incidensen av leukemifall jämförbara med övriga landet med 

en SIR på 1,01, det vill säga 16 fall av leukemi i förhållande till 15,9 förväntade antal fall 

(Heinävaara m.fl 2010). 

 

Kohortanalysen baserades på kohorterna 1980 och 1990, där koordinaterna för bostäderna 

av människor boende i området kring kärnkraftverken insamlades. Kohorterna för 1980 

följdes upp från 1981-2000 och kohorterna för 1990 följdes upp från 1991-2000. Cancerfallen 

under dessa uppföljande perioder fanns tillgängliga genom det Finska Cancerregistret. 

Informationen som innehöll befolkningsdata, ålder, antal cancerfall och socioekonomisk 

status, sammanfördes till områden på 2 km × 2 km, baserat på bostadskoordinaterna. 

Därefter jämfördes incidensen av leukemifall i kohorterna boende inom en 15 km radie med 

en referensgrupp boende inom 15-50 km radie till kärnkraftverken, vilket möjliggjorde en 

beräkning av RR. Till denna analys användes Rapid Inquiry Facility (RIF). Resultatet visade 

att inom 15 km radien för 1980 års kohort var RR för barnleukemi 1,03 och 0,91 för 1990 års 

kohort. Detta resultat var jämförbart med området inom en 15-50 km radie till 

kärnkraftverken (Heinävaara m.fl 2010). 

 

I fall-kontrollanalysen matchades fyra kontrolldeltagare för varje leukemifall. Detta gjordes 

med hänsyn till kön, ålder, kommun och datum för diagnostillfälle. Totalt 16 leukemifall (8 i 

Loviisa och 8 i Olkilouto) och 64 kontrolldeltagare fanns tillgängliga för studien. 

Bakgrundshistorik angående föräldrars arbete inom kärnkraftverk insamlades för samtliga 

deltagare. Även avståndet från närmaste kärnkraftverk till bostäderna beräknades för varje 

deltagare. Det genomsnittliga avståndet för fallgruppen var 18,4 km och 19,3 km för 

kontrollgruppen. Endast en falldeltagare och fem kontrolldeltagare hade ett genomsnittligt 

avstånd på 5-9,9 km med en OR på 0,71, detta jämfört med referensgruppen (1,0) som hade 

ett genomsnittligt avstånd på ≥ 30 km. Ett resultat som inte kunde bevisa att genomsnittligt 

avstånd till kärnkraftverken hade något samband med barnleukemi. Det sammantagna 

resultatet för de tre olika analyserna indikerar ingen ökning av incidensen av barnleukemi i 
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förhållande till kärnkraftverkens angränsande områden. Däremot begränsar det låga 

studiedeltagandet styrkan av de slutsatser som gjorts (Heinävaara m.fl 2010). 

 

En aspekt som bör finnas i åtanke med hänsyn till de ovan nämnda resultaten, är den 

genomsnittliga dosen av joniserande strålning som den finska befolkningen årligen utsätts 

för. Denna strålning består bland annat av inomhusradon, medicinska undersökningar, 

terrestrisk gammastrålning, byggnadsmaterial och kosmisk strålning. Där skiljer sig studiens 

två kärnkraftverk åt, Olkiloutos omgivning har nämligen både lägre terrestrisk strålning och 

strålning från radon jämfört med omgivningen kring Loviisa (Heinävaara m.fl 2010). 

 

3.3.3 Luftföroreningar 

Den vetenskapliga debatt som förts kring sambandet mellan elektromagnetiska fält och 

barnleukemi har även fokuserat på andra riskfaktorer som skulle kunna vara 

sammankopplade med kraftledningar. Faktorer som närhet till trafiktäta områden och 

socioekonomisk status antas vara viktiga confounders. Anledningen att exponering för 

trafikutsläpp tros vara en potentiell confounder, är att kraftledningar tenderar att 

sammanfalla med bilvägar. Dessutom innebär trafikutsläppen, till skillnad från den 

elektromagnetiska strålningen, att biologiska mekanismer sannolikt framkallas av olika 

beståndsdelar i avgaser. En av dessa beståndsdelar är bensen, ett ämne som konstaterats 

vara en bidragande orsak till leukemier hos vuxna. För att fullständigt kunna utreda teorin 

om confounders till elektromagnetisk strålning och barnleukemi, krävs fristående studier 

kring trafik och socioekonomisk status. En av dessa studier var en pilotstudie som utfördes i 

San Diego, Kalifornien. Studien hade som syfte att använda GIS för att utvärdera sambandet 

mellan trafiktäthet och barnleukemi (Reynolds m.fl. 2001). 

 

Författarna hade tillgång till en ansenlig mängd information i GIS gällande studier av olika 

sjukdomar, gatulägen och trafiktäthet. Från Kaliforniens cancerregister fick de dessutom 

tillgång till information om 90 fall av barnleukemi i San Diego. De diagnostiserade fallen 

berörde barn i åldrarna 0-5 år och samlades in under perioden 1988-1994. För varje fall 

matchades fyra kontrolldeltagare av samma kön och samma födelsedatum. Moderns adress 

vid barnets födelse geokodades för både fall- och kontrolldeltagarna. Därefter genomgick 

adresserna ytterligare en geokodning gentemot ett gatureferenssystem grundat av San Diego 

Association of Governments (SANDAG). Därmed hade alla studiedeltagare tilldelats specifika 

latitud- och longitudkoordinater (Reynolds m.fl. 2001). 

 

SANDAG innehåller ett nätverk av gator kopplat till ett lager av den genomsnittliga dagliga 

trafiken (GDT). GDT-värden baseras på det genomsnittliga antalet bilar per dag under 

veckodagar. Detta beräknas av en trafikmätare på en särskilt utvald vägsträcka under minst 

48 timmar av en veckas trafikflöde. Eftersom inte alla gator i San Diego har ett uppmätt 

trafikflöde, ansågs det inte lämpligt att enbart basera GDT-värdet på fall- och 

kontrolldeltagarnas adresser. Därför användes två metoder för att utreda exponeringen av 

trafiken. Första metoden tillämpade en buffertzon i GIS, där ett avstånd på 165 meters radie 

beräknades runt varje deltagare. Inom denna zon identifierades sedan GDT för varje 

gatusegment med SANDAG-lagret. Till denna metod tillades även modellen Gaussians 

spridningskurva som antar att vinden är lika i alla riktningar med en hastighet på 1 m/s, men 

också att höjden på koncentrationen av luftföroreningar är 1 meter. Ytterligare ett antagande 

är att luftföroreningarna ligger på 4 % av deras maximala koncentration med ett avstånd på 

150 meter. Studien antog att koncentrationen av luftföroreningarna inte ändrades om 
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avståndet mellan bostaden och den trafikerade vägen var mindre än 20 meter. Den andra 

metoden identifierade gatusegmentet närmast bostaden och erhöll av GDT för dessa segment 

av SANDAG-lagret. De trafikmätningar som utförts beräknades sedan med en logistisk 

regressionsanalys och OR kunde fastställas (Reynolds m.fl. 2001). 

 

En ökad trafiktäthet antas vara förknippad med lägre socioekonomisk status. För att utreda 

denna faktor delades deltagarna in i kvartersgrupper med en genomsnittlig befolkning på 

1000 personer. Utifrån dessa grupper beräknades sedan medianen av familjernas inkomst. 

Den socioekonomiska statusen, men även barnens etnicitet, inkluderades i den logistiska 

regressionsanalysen. Resultatet av trafiktäthet och risken för barnleukemi visade inga 

signifikanta skillnader mellan fall- och kontrollgruppen. Ett resultat som inte ändrades vare 

sig i förhållande till familjernas inkomst eller till barnens etnicitet (Reynolds m.fl. 2001). 

 

Det finns ett antal metodologiska förhållanden i denna studie som bör uppmärksammas. En 

av dessa är att studiedeltagarna begränsades till enbart barn under fem år. Något som kan 

påverka resultatet eftersom risken för leukemi är större i dessa yngre åldrar. Dessutom 

baserades studien på moderns adress vid födseln istället för adressen vid diagnostillfället. 

Kalifornien är en delstat som kännetecknas av en stor bostadsrörlighet, vilket speglades av 

det faktum att endast 45 % av studiedeltagarna fortfarande bodde kvar i samma bostad som 

vid födseln. Denna information gör det svårtolkat att avgöra vid vilken bostad barnet utsatts 

för den största exponeringen. En intressant aspekt i samband med detta vore att utreda hur 

barnen påverkats under den perinatala perioden (tiden som är närmast före, under och efter 

förlossningen), men det är okänt vilken tidsperiod som är mest relevant rent biologiskt. En 

styrka med studien var att både trafikdata och lägesbestämningen av studiedeltagarna 

baserades på gatureferenssystemet SANDAG. Detta minskade sannolikt den missvisande 

systemrelaterade effekt som ibland kan vara ett problem med GIS-baserade metoder 

(Reynolds m.fl. 2001). 

 

I likhet med studien som utfördes i San Diego har en studie i Los Angeles också fokuserat på 

sambandet mellan trafiktäthet och barnleukemi. Även detta var en fall-kontrollstudie. 

Studiegruppen bestod av 212 barnleukemifall och 202 kontrolldeltagare i åldrarna 0-10 år 

som insamlats under perioden 1978-1984. Adressen som barnet varit bosatt på under längst 

tid geokodades. Därefter användes GIS-metoder för att identifiera alla vägar, oavsett 

riktning, inom 1500 feet (457,2 meter) till varje bostad. Luftföroreningarna från 

motorfordonen kan variera på grund av olika faktorer, men studien valde ändå att definiera 

trafiktätheten utifrån antal bilar per dag på respektive väg, detta i förhållande till Gaussians 

spridningskurva. Med en logistisk regressionsanalys beräknades RR, vilket resulterade i ett 

icke statistiskt signifikant samband mellan trafiktäthet och barnleukemi. Denna brist på 

samband försvagar de bevis och antaganden om att detta samband är ett verkligt samband, 

något som återstår att bli fullständigt utrett (Langholz m.fl. 2002). 

 

En av begränsningarna med studien, vilket kan vara en möjlig förklaring till avsaknaden av 

ett bevisat samband, var en eventuell missklassificering av exponeringen. Detta skulle kunna 

bero på att de tidigaste trafikmätningarna fanns tillgängliga mellan 1990-1994, medan 

studien inkluderade diagnoser mellan 1978-1984. Med tanke på att den etiologiskt relevanta 

perioden är före diagnosen fastställts, innebär detta att trafikmätningen baseras på 10-20 år 

innan den relevanta perioden. En fördel med studien var att den hade ett betydligt större 
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antal barnleukemifall, men också en större variation i trafiktäthet i jämförelse med andra 

studier (Langholz m.fl. 2002). 

 

Till skillnad från de studier som undersökt luftföroreningar i samband med trafiktäthet, har 

en studie utförd i Polen undersökt vilken inverkan förändringarna av kadmium- och 

blyföroreningar under perioden 1990-2005 har haft i förhållande till incidensen av 

barncancer. Studien utfördes i regionen Silesia och baserades på barn 0-18 år som bott i 

området i minst fem år. Anledningen till denna avgränsning är att minimiperioden för att 

kunna härleda föroreningars inverkan på ett sjukdomstillstånd antas vara fem år. På grund 

av detta baserades data på åren 1990, 1995, 2000 och 2005, då förändringarna av 

föroreningshalterna i området analyserades (Absalon och Slesak 2010).  

 

Silesia är den region i Polen, och Europa, som genomgått den mest radikala omvandlingen 

vad gäller industrialisering, gruvverksamhet och urban utveckling. Dessa förändringar har 

resulterat i försämrade vatten-, luft-, mark- och vegetationsförhållanden, med bland annat 

ökade föroreningar i luft, vatten och mark, samt avskogning och förstörelse av återstående 

träd. I samband med dessa försämrade förhållanden av miljön, försämras också 

hälsosituationen med bland annat ökade cancertal. Trots ett antal studier som behandlat 

tungmetallerna kadmium och bly som cancerframkallande ämnen hos vuxna, är studier som 

fokuserat på barns känslighet för dessa ämnen fortfarande begränsat i antal (Absalon och 

Slesak 2010). 

 

Data angående kadmium- och blyrelaterade föroreningar, samt information om 

barncancerdiagnoser insamlades och bearbetades med en GIS-baserad analys. Efter att IR 

fastställts producerades kartor för cancerincidensen för perioden 1995-2004. Dessutom 

utvecklades tematiska kartor för nivå och typ av förorening baserade på åren 1990, 1995, 

2000 och 2005. Incidenskartorna och föroreningskartorna kunde tillsammans möjliggöra en 

analys av det tänkbara sambandet. Utöver detta gjordes även ett försök att utröna eventuella 

faktorer som kan ha bidragit till en ökad eller minskad halt av föroreningar inom ett givet 

område, faktorer som till exempel närhet till bilvägar och stora industrianläggningar. Detta 

försök resulterade i en indelning av hög- och lågriskområden med hänsyn till exponering av 

luftföroreningar. Kadmiumnivåerna visade sig vara väldigt höga i hela Silesia och uppvisade 

särskilt alarmerande nivåer i de centrala och norra distrikten. I högurbaniserade områden 

var blynivåerna högst vid mätningarna år 1990, med värden som översteg de godkända 

nivåerna med 50 %. Dessa nivåer minskade sedan systematisk vid mätningarna 1995-2005. 

Största delen av resultaten befann sig dock på en genomsnittlig nivå som inte översteg de 

godkända gränserna. Generellt avtog föroreningsnivåerna med ökat avstånd från regionens 

centrum och cancerincidensen var lägre i de rurala områden jämfört med urbana. Denna 

skillnad har dock minskats över tid. I de flesta fall uppvisades ett svagt samband mellan 

kadmium- och blyföroreningar och antalet fall av barncancer. Även om dessa faktorer anses 

ha en mindre inverkan på cancerincidens än livsstil, kost och genetiska faktorer, ansågs det 

ändå rimligt att tydliggöra förhållandet mellan kadmium- och blyföroreningar och 

barncancer, samtidigt som författarna uppmuntrar till framtida forskning i ämnet (Absalon 

och Slesak 2010).        

 

Barncancer har förknippats med ett flertal etiologiska faktorer, men många av dessa studier 

har inte varit tillräckligt beviskraftiga. De har inte heller varit konsekventa i avseendet att 

specificera olika cancertyper. Därför krävs fler utredningar som innehåller information om 
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högrisklägen eller geografiska riskmönster. Först när dessa lägen kan identifieras och 

karaktäriseras blir det möjligt att utveckla individuella riskmodeller. En studie som utförts i 

Texas tillämpade denna typ av utredning och utvärderade potentiella geografiska risklägen 

där de tog hänsyn till att olika barncancerformer eventuellt kan kopplas till liknande 

geografiska riskmönster. Ett av de områden som studien undersökte var hälsofarliga 

luftföroreningar, substanser som visat sig vara cancerframkallande. Resultat från tidigare 

studier har varit motsägande, men sammantaget finns inga tydliga bevis för en ökad risk av 

barncancer i förhållande till luftföroreningar. Ett undantag från dessa resultat är 

barnleukemi, där ett flertal studier har antytt en viss ökad risk i samband med 

luftföroreningar (Thompson m.fl. 2008). 

 

För den aktuella studien användes registrerade cancerfall från alla födslar i Texas mellan 

åren 1990-2002. Diagnoserna indelades sedan i 19 grupper baserat utifrån International 

Classification of Childhood Cancers (ICCC-3). Tre av dessa grupper bestod av ALL, AML och 

"andra leukemier". I de 19 grupperna fanns totalt 3718 cancerfall registrerade utav 3 805 745 

födslar. Data som behandlade kemikalieutsläpp från fyra typer av industrier i Texas fanns 

tillgängligt via Toxic Release Inventory (TRI). Dessa var oljeraffinaderier, oljeraffinering med 

tillhörande industrier, kemiska industrier och plastproduktion. De totala utsläppen 

summerades för att sedan identifiera högutsläpp för varje kommun och år, även kallat 

kommunår (county-year). Ett kommunår där utsläpp av 100 ton giftiga substanser ansågs 

vara högintensivt ur föroreningssynpunkt. Studien använde sig av en bayesisk riskmodell 

som förlängdes med hjälp av GIS för att erhålla de rumsliga värdena för Texas 254 

kommuner och de 3302 kommunåren. Den uppskattade risken för varje barn i detta 

studieområde definierades av moderns bostad vid födseln. Därför ansågs cancerformer som 

nådde sina toppsiffror under spädbarnsåren extra intressanta, i det avseendet att dessa 

individer mest troligt utsatts för en eventuell cancerframkallande exponering under 

fostertiden. ALL var en av de former som visade sig ha en ökad uppgång under 

spädbarnstiden, mer framträdande hos vita barn jämfört med svarta barn. Gruppen ”andra 

leukemier” hade en ökad uppgång under spädbarnstiden, men också en uppgång senare i 

barndomen (Thompson m.fl. 2008).  

 

Kartorna över luftföroreningarna visade att största delen av kommunåren hade utsläpp 

mindre än 50 ton, däremot hade 15,8 % av kommunåren mer än 100 ton utsläpp. När den 

geografiska risken kombinerades med de 19 cancerformerna, fann studien inga SMR över 1, 

det vill säga, inga områden speglade ett signifikant högre antal av barncancer (Thompson 

m.fl. 2008).   

 
3.3.4 Jordbruksrelaterade bekämpningsmedel 
Studien som behandlades ovan hade som syfte att utvärdera potentiella geografiska risklägen 

och ta hänsyn till att olika barncancerformer eventuellt kunde kopplas till liknande 

geografiska riskmönster. Utöver kopplingen mellan barncancer och luftföroreningar, 

undersöktes även en eventuell koppling mellan barncancer och jordbruksrelaterade 

bekämpningsmedel. Exponering för dessa bekämpningsmedel har under lång tid antagits 

vara en av orsakerna till barncancer. Ett flertal studier inom detta område har visat på 

inkonsekventa resultat och inga tydliga samband har påvisats. Även om resultaten kunde 

uppvisa starkare samband, bör skillnaderna mellan rurala och urbana områden beaktas. 

Skillnader i till exempel befolkningstäthet och industriella föroreningar. Med hänsyn till 

detta valde den aktuella studien att fokusera på högriskområden för att på så vis urskilja 

specifika exponeringar och specifika cancerformer (Thompson m.fl. 2008).  
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Området som behandlade jordbruksrelaterade bekämpningsmedel använde samma 

studiedeltagare, studieområde, studieperiod och studiemetod som beskrivits ovan, med en 

bayesisk riskmodell som förlängts med GIS. De data som var jordbruksrelaterade erhölls av 

Texas Almanac Characterization Tool Version. I Texas är de fyra största grödorna, beräknat 

utifrån åkerareal, majs, sojabönor, vete och sorghum, ett grässläkte som används till bland 

annat foder. När det totala antalet tunnland bestående av dessa grödor översteg 20 % av 

kommunens totala areal, klassificerades kommunåret som högintensivt ur grödeaspekten. 

Denna definition valdes för att identifiera lägen med den högsta produktionen, med andra 

ord för att upptäcka potentiella geografiska risklägen (Thompson m.fl. 2008).   

 

Trots att Texas anses vara en jordbruksproducerande delstat, klassificerades endast ett fåtal 

kommunår som högintensiva, där grödorna översteg 20 % av den totala arealen. Varken ALL, 

AML eller gruppen ”andra leukemier” uppvisade några statistiskt signifikanta högre antal i 

förhållande till de jordbruksrelaterade risklägena. Däremot fann studien siffror som talade 

för ett eventuellt samband mellan dessa risklägen och gliom (hjärntumör) och 

germinalcellstumörer (könscellstumörer) (Thompson m.fl. 2008). 

 

Texas är en av USA:s ledande jordbruksproducenter och undersökningar har visat att av de 

fem största grödorna, arealmässigt, behandlas alla utom en med kemikalier som bevisats 

vara cancerframkallande. Besprutningen sker till stor del med flygplan, vilket innebär en 

ökad risk för spridning utanför målområdet. Ytterligare en studie utförd i Texas hade som 

syfte att utreda vilka konsekvenser en sådan typ av spridning kan få. Största fokus var på 

risken att utveckla olika barncancerformer med koppling till moderns exponering av 

bekämpningsmedel under fosterstadiet, relaterat till bostadens närhet till jordbruksfält. 

Denna studie är en av få studier som behandlat barncancer i förhållande till just bostadens 

närhet till jordbruksfält. Epidemiologiska studier har främst fokuserat på exponering i 

hushållet och på föräldrarnas arbetsplatser, detta trots att huvuddelen av de 

bekämpningsmedel som används i USA är inom jordbruket och inte i hemmet eller på arbetet 

(Carozza m.fl. 2009).  

 

Studien baserades på 1778 barncancerfall i Texas som registrerats till Texas Cancer Registry, 

samt 1802 kontrolldeltagare. Deltagarna var födda i Texas mellan 1990-1998 och kunde även 

sammankopplas med Texas Department of State Health Services som tillhandahöll 

information om bostadsadress vid födseln, men också angående eventuella confounders, som 

barnets ålder vid diagnostillfälle, kön, etnicitet, moderns ålder, födelsevikt, moderns rök- och 

alkoholvanor, samt föräldrarnas utbildningsnivå och arbete. Med hjälp av GIS geokodades 

varje deltagares bostadsadress vid födseln. För att sedan identifiera närliggande jordbruksfält 

användes digitalt ortofoto, en geometriskt korrigerad flygbild där höjder tas ner till ett 

nollplan och sidoförskjutningar tas bort. Dessa ortofoton fanns tillgängliga via Texas Natural 

Resource Information System. När alla gränser för jordbruksfälten identifierats och 

digitaliserats, skapades en buffertzon med en radie på 1000 meter kring födelseadressen för 

varje studiedeltagare. För varje buffertzon beräknades sedan antal fält och arealen av dessa, 

information som användes i den statistiska analysen. Med Field Mass Index (FMI= 

areal/avstånd2) beräknades arealen av jordbruksfälten inom buffertzonen, samt avståndet 

mellan varje fält och bostaden. Referensgruppen utgjordes av studiedeltagare vars FMI var 

lika med noll, med andra ord ansågs dessa inte vara utsatta för exponering av 
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bekämpningsmedel. De olika barncancerformerna indelades i 12 grupper enligt ICCC och en 

logistisk regressionsmodell användes för att uppskatta OR (Carozza m.fl. 2009). 

 

Resultatet visade att studiedeltagarna liknade varandra rent demografisk, det var dock 

aningen fler pojkar än flickor. Av de olika cancerformerna visade sig leukemi vara den 

vanligaste, med 34,1 % av det totala antalet fall. Bland de totala antal cancerfall kunde ingen 

ökad risk upptäckas, varken för exponering utifrån antal areal inom buffertzonerna, eller 

utifrån det genomsnittliga avståndet mellan bostaden och fältet. Studien lyckades inte med 

att finna något samband mellan leukemier och jordbruksrelaterade bekämpningsmedel. 

Författarna hänvisade här till att tidigare studier främst funnit samband mellan leukemier 

och bekämpningsmedel som använts i hushållet eller i arbetet. De menar också på att 

exponeringen troligen är större om bekämpningsmedel används direkt i hemmet, än som 

denna studie undersökte, exponering på grund av en indirekt spridning. Det är dock oklart 

när exponeringen är som starkast. Ännu en oklarhet är under vilken period barnet är som 

mest mottaglig för denna exponering, vilket också kan skilja sig olika cancerformer emellan. 

Hypotesen för denna studie var att exponeringen var som starkast via överföring från 

moderkakan till fostret, men inga tydliga bevis finns för att just denna hypotes är gällande 

(Carozza m.fl. 2009).  

 

Studien framhöll ett flertal metodologiska begränsningar, varav en var att det inte fanns 

något register av tillämpningar för jordbruksrelaterade bekämpningsmedel, utan studien fick 

istället grunda sina beräkningar av exponering på närhet till bostad. En annan begränsning 

ansågs vara att det inte fanns några specifika data på vilka grödor som växte på de för studien 

aktuella fälten. Något som hade kunnat möjliggöras med GIS. Dessutom var informationen 

kring eventuella confounders bristfällig, men detta försvarade författarna med att 

forskningen vet så lite om etiologin bakom de flesta barncancerformerna, att dessa 

confounders osannolikt hade förklarat de mönster som studien fann. Studien framhöll ur ett 

fördelaktigt perspektiv, att tillämpningen av GIS-baserade metoder har stor potential att 

förbättra utredningen av exponering för bekämpningsmedel. Däremot bör fler faktorer 

innefattas i GIS, såsom godkända spridningsmodeller, specifik information om grödorna och 

bostadshistorik, vilket skulle möjliggöra för en mer fullständig bild av tidpunkten för 

exponeringen. GIS har visat sig vara ett kostnadseffektivt redskap för att återskapa en 

historik av exponering för tusentals studiedeltagare, spridda över stor landareal under ett 

flertal årtionden. Detta gör det möjligt att fortsättningsvis kunna uppskatta risken för de barn 

som bor i jordbruksområden, enbart genom den fysiska närheten till fälten (Carozza m.fl. 

2009). 

 

En liknande studie som den ovan nämnda, utfördes i Kalifornien, men skillnaden var att 

denna studie relaterade exponeringen till specifika typer och grupperingar av 

bekämpningsmedel, samt under specifika tidsperioder som ansågs vara mest avgörande för 

uppkomsten och utvecklingen av barncancer. Därefter undersöktes om bostadens närhet till 

användningen av dessa medel kunde kopplas specifikt till ALL. Likheten mellan studierna var 

framförallt att de båda undersökte förhållandet mellan deltagarnas bostäder och närheten till 

jordbruksområden. Studiedeltagarna i den Kalifornienbaserade studien bestod av redan 

registrerade fall av ALL som använts i en tidigare påbörjad fall-kontrollstudie, Northern 

California Childhood Leukemia Study. Till en livstidsanalys insamlades data mellan 1990-

2002 från 213 familjer vars barn diagnostiserats med ALL och 268 matchade 

kontrolldeltagare. Dessutom matchades 191 ALL-fall med 244 kontrolldeltagare till en analys 
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av det första levnadsåret. Åldern på barnen var 0-15 år. Informationen om deltagarnas 

bostadshistorik analyserades med GIS. Geokodning utfördes endast av de deltagare vars 

adresser fanns tillgängliga under ≥ 90 % av studieperioden (Rull m.fl. 2009).  

 

Rapporter om användningen av olika bekämpningsmedel har sedan 1990 funnits tillgängliga 

genom California Department of Pesticide Regulation. Var och en av dessa rapporter 

innehåller information om namnet på den aktiva substansen i bekämpningsmedlet, den 

använda mängden, vilken gröda och vilket tunnland som behandlats, samt datumet och läget 

av användningen. Under studieperioden användes över 600 olika aktiva substanser i 

närheten av deltagarnas bostäder. Av dessa valdes 118 ut baserat på hur frekvent de använts 

och deras bevisade toxiska effekter som till exempel cancerframkallande, DNA-förstörande 

och utvecklings- eller reproduktionsrelaterade effekter (Rull m.fl. 2009). 

 

Deltagarnas adresser identifierades för de två perioderna (livstid och första levnadsår) och en 

buffertzon med en radie på 804,5 meter (1/2 mile) skapades kring varje bostad. Avståndet 

baserades på det avstånd där den maximala exponeringen anses uppstå enligt studier på hur 

bekämpningsmedel sprider sig i luften. Studiedeltagarna definierades som icke exponerade 

under vald tidsperiod om användningen av gruppen bekämpningsmedel var mindre än 1 

lb/mile2 för den aktuella gruppen. Övriga deltagare som exponerats av medel med en densitet 

över 1 lb/mile2 delades in i två kategorier, måttligt respektive högexponerade. Den statistiska 

analysen som användes var logistisk regressionsanalys som redovisade det uppskattade 

resultatet med OR (Rull m.fl. 2009). 

 

Resultatet visade ingen antydning på en ökad risk för ALL, varken för de måttligt eller 

högexponerade kategorierna, i förhållande till det första levnadsåret. Vid måttlig exponering 

under barnens livstid observerades en ökad risk för ALL för ett flertal av grupperna av 

bekämpningsmedel. Däremot observerades ingen ökad risk för ALL vid hög 

livstidsexponering. Förklaringen till detta resultat är oklart, men en hypotes är att effekterna 

av exponeringen kan ta ut varandra. Med andra ord är ALL endast en av konsekvenserna som 

kan ha orsakats av exponeringen. Andra troliga konsekvenser är till exempel försämrad 

fertilitet, medfödda missbildningar och missfall. Därför skulle en tänkbar förklaring till den 

ökade risken för ALL vid måttlig exponering, kunna vara att mer allvarliga konsekvenser 

uppstår vid hög exponering och det blir istället en ökning av till exempel missfall. Men 

förklaringen kan också bestå av brister i studiedesignen som till exempel en 

missklassificering av kategorin hög exponering eller att grupperna av bekämpningsmedel 

grupperades i alltför generella kategorier. Att resultatet visade sig vara genomgående för hela 

studien, oavsett olika klasser av bekämpningsmedel, uppmuntrar till framtida studier inom 

området. Då bör studierna bland annat dela in barnleukemier i dess olika undergrupper, 

ALL, AML och andra leukemier. Detta för att mer specifikt härleda olika bekämpningsmedel 

till olika undergrupper. Även exponering från andra källor bör inräknas, som till exempel 

från hushållet eller kosten. Författarna föreslår även att bostaden under fostertiden bör 

insamlas och geokodas, detta för att kunna identifiera effekterna av exponering under 

graviditet (Rull m.fl. 2009).  

 

Studien tog inte hänsyn till potentiella faktorer som till exempel spridningsfaktorn som 

inkluderar vindens hastighet och riktning vid användningstillfället. Ingen hänsyn togs heller 

till blandningen av lösningsmedel och adjuvanter (tillsats som minskar ytspänningen på 

bekämpningsmedlet och bidrar till en jämnare spridning), vilket kan påverka flyktigheten 
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och uthålligheten av den aktiva substansen. Ytterligare förslag till förbättring var att kartor 

över grödor utanför 1 mile området borde använts, vilket hade kunnat förbättra den rumsliga 

uppfattningen av användandet av bekämpningsmedel. Framtida studier uppmuntras därför 

att använda GIS för att inkludera meteorologiska data och markanvändningsdata (Rull m.fl. 

2009).   

 

3.3.5 Avfallsanläggningar 

Det avfall som genereras av urbana områden kan innehålla bland annat hushållsavfall, avfall 

från handelssektorn, men också industriavfall. Denna komplexa blandning av substanser kan 

i sin tur resultera i hälsoskadliga effekter. Avfallet kan äventyra kvalitén på vattnet, marken 

och luften i omgivningarna av dessa anläggningar. Sönderfallet av organiskt material såsom 

bekämpningsmedel, lösningsmedel och tungmetaller kan resultera i lakvatten (oftast 

nederbörd som passerat genom en deponi), vilket i sin tur kan förorena grundvattnet och 

marken. Det kan dessutom bildas kvävande och explosiva gaser som antingen lagras i 

marken eller frigörs i atmosfären (Gouveia och Ruscitto do Prado 2010).       

 

En kombinerad fall-kontroll och GIS-studie i Orange County, Kalifornien, har fokuserat på 

risken att drabbas av AML i samband med riskavfallsanläggningar. I detta fall anläggningar 

som tar hand om avfall från oljeraffinaderier. Falldeltagarna bestod av 604 personer som 

diagnostiserats med AML och kontrolldeltagarna bestod av 7112 personer med diagnosen 

tarmcancer. Anledningen att kontrolldeltagare med tarmcancer valdes till studien var att 

jämförbar data och bakgrundsinformation, som till exempel demografiska data, kunde 

erhållas från samma databas för cancerregistrering som för falldeltagarna. Dessutom anses 

inte exponering för de kolväteföreningar som uppstår ur bergolja vara en riskfaktor för 

tarmcancer. Studiedeltagarna som analyserades var 0-100 år och registrerades mellan 1984-

1993 (Speer m.fl. 2002). 

 

Orange County Environmental Health Division of the Health Care Agency besitter en databas 

som innefattar information om alla stängda, inaktiva eller övergivna avfallsanläggningar i 

countyt. Av totalt 144 anläggningar hade endast sex av dessa accepterat avfall från 

oljeraffinaderier vid något tillfälle i det förflutna. Däremot fanns ingen information angående 

mängden av avfall som dessa anläggningar tagit emot. Med hjälp av GIS Atlas Select 

bestämdes avståndet från mittpunkten av varje folkbokföringsområde till varje 

avfallsanläggning. Därefter utfördes en logistisk regressionsanalys för antalet AML-fall mot 

avståndet till varje anläggning. Utifrån kartläggningen och regressionsanalysen kunde inga 

uppenbara kluster med höga incidenstal av AML urskiljas. Däremot hade två 

folkbokföringsområden som låg intill två av dessa avfallsanläggningar höga incidenstal av 

AML. Denna analys hade dock varit starkare om författarna hade haft tillgång till fall- och 

kontrolldeltagarnas adresser och därmed kunnat avgöra ett mer exakt avstånd till 

avfallsanläggningarna. Att mittpunkterna av folkbokföringsområdena ersatte dessa adresser 

gav GIS-analysen ett visst mått av variabilitet (Speer m.fl. 2002).    

 

Utöver GIS-analysen av avfallsanläggningarna, testade författarna även andra potentiella 

riskfaktorer med samband till AML, faktorer som till exempel kön, ålder, etnicitet, rökning, 

riskfyllda arbeten och riskfyllda industrier. Detta förhållande beräknades med en logistisk 

regressionsanalys och visade på signifikanta samband mellan AML och arbete inom 

transportindustrin, inom sanering, inom utvinning av naturresurser samt byggnadsarbete. 
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Förutom dessa riskfaktorer visade sig även rökning och personer med latinamerikansk 

etnicitet ha signifikanta samband med AML (Speer m.fl. 2002). 

 

Med tanke på att GIS-analysen fastställde antal fall- och kontrolldeltagare som var bosatta i 

samma folkbokföringsområde som avfallsanläggningarna, kunde denna analys också göra 

upptäckter som inte blev synliga i fall-kontrollanalysen. Detta innebar att GIS-studien bar på 

en betydligt större styrka att upptäcka geografiska kopplingar jämfört med fall-

kontrollstudien. Kombinationen av fall-kontroll och GIS-studiens olika mätningar av 

riskfaktorer anses ge en ökad reliabilitet för vardera studie. En kombination som borde 

användas mer generellt för att förbättra bedömningen av exponering inom miljörelaterad 

epidemiologi (Speer m.fl. 2002).   

 

Ett eventuellt samband mellan barncancer och riskavfallsanläggningar har studerats i över 

20 år utan att några egentliga bevis har kunnat framställas. Däremot kan en allmän 

uppfattning om att kluster av barncancer uppstått kring dessa platser skapa rädsla och 

osäkerhet hos befolkningen, något som bör uppmärksammas och utredas av ansvariga för 

folkhälsan. Denna oro kan speglas av en enkät utförd i Florida, med 801 svarande. Av dessa 

upplevde 89 % att miljörelaterade faktorer såsom föroreningar och giftiga utsläpp är 

bakomliggande orsaker till olika sjukdomar. Av de föräldrar som svarade på enkäten ansåg 

34 % att barnleukemi var kopplat till riskavfallsanläggningar. I en studie utförd i Florida 

undersöktes just detta förhållande mellan barncancer och riskavfallsanläggningar, detta med 

hjälp av GIS och SaTScan. Information om barncancerfallen fanns tillgängliga genom Florida 

cancer Data System och studien baserades på fall som registrerats mellan åren 1990-1999. 

Under denna period registrerades totalt 1884 barncancerfall, varav 1125 fall var barnleukemi. 

Barnen i studien var 0-19 år och fallen baserades på barnets adress vid diagnostillfället. 

Studieområdet baserades på Floridas 3154 folkbokföringsområden och studiens geografiska 

koordinater baserades på mittpunkten av dessa områden. Avfallsanläggningarna benämndes 

utifrån begreppet National Priority List (NPL), ett nationellt register av avfallsanläggningar 

som innefattar namn, adress, longitud- och latitudkoordinater för varje anläggning. I Florida 

fanns 70 NPL-anläggningar varav 48 av dem valdes till studien, baserat på deras potentiella 

fara för folkhälsan (Kearney 2008). 

 

Med GIS-funktionen ArcMap uppmättes radier på 0-1 mile, 1-5 mile och 5-10 mile kring de 

utvalda 48 NPL-anläggningarna. Utifrån barncancerfallen kartlades därefter läget för de 

mest troliga signifikanta klustren, bland annat för leukemier. Denna spatiala analys följdes av 

en time-space analys som med en tidsmässig komponent kartlade de mest troliga signifikanta 

klustren. Resultatet av denna analys uppmätte de mest troliga signifikanta klustren för 

barnleukemier. Klusteranalysen enligt SaTScan visade bland annat att de anläggningar som 

lokaliserats med ett avstånd på 0-1 mile från ett kluster var färre än de som låg på ett avstånd 

på 5-10 mile från ett kluster. Vad detta kunde bero på utvecklades inte vidare. Det bör dock 

nämnas att en av begränsningarna med SaTScan är dess bristande förmåga att kunna bevisa 

signifikanta kluster. Barncancer är en relativt ovanlig sjukdom med relativt låga incidenstal 

och förväntade tal, vilket innebär att slutsatsen enligt SaTScan kan baseras enbart på 

slumpen. Några av fördelarna med SaTScan är att programmet kan anpassas till en heterogen 

befolkningstäthet, det tillåter en kontroll av eventuella confounders, ett p-värde kan 

framställas för att testa nollhypotesen, dessutom producerar programmet resultat som med 

en förlängning gör data enkelt att överföra till ett GIS. Övriga begränsningar i studien, som 

tidigare nämnts, är att klusteranalysen baseras på mittpunkten av ett folkbokföringsområde. 
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Detta belyser inte nödvändigtvis ett verkligt klusterläge, utan endast ett uppskattat läge. Att 

dessutom använda barnets adress vid diagnostillfället, behöver inte reflektera platsen för 

exponering, utan bidrar istället till en geografisk osäkerhet och svårighet att bestämma tid 

och plats för exponering (Kearney 2008). 

 

Kommunala avfallsanläggningar anses vara en potentiell källa för exponering av giftiga 

substanser och tidigare studier har uppvisat vissa samband mellan att bo i närheten av dessa 

anläggningar och hälsorelaterade effekter. Effekter som till exempel högre cancerrisk, 

medfödda missbildningar, låg födelsevikt och plötslig spädbarnsdöd. Studier kring dessa 

sjukdomsutfall har dock inte visat på några avgörande signifikanta bevis. São Paolos 

kommun genererar det största hushållsavfallet i Brasilien, med en ungefärlig mängd på 

12500 ton sopor per dag. I dagsläget transporteras detta avfall till andra kommuner, men 

innan 2007 fanns ett flertal anläggningar belägna inom kommunen, områden som sedan 

omvandlats till allmänna parker, bostads- eller handelsområden. I Brasilien finns en brist på 

studier som behandlat risken kopplade till dessa områden, med hänsyn till detta utfördes en 

studie som utvärderade sambandet mellan närheten till kommunala avfallsanläggningar och 

förekomsten av cancer och medfödda missbildningar (Gouveia och Ruscitto do Prado 2010). 

 

Studien baserades på 15 avfallsanläggningar i São Paolos kommun, varav en togs i bruk 

under 1980-talet, de övriga under 1970-talet. Den population som studien baserades på var 

de dödsfall som registrerats till Mortality Information Improvement Program mellan åren 

1998-2002. Dödsfall som hade olika cancerformer och medfödda missbildningar som 

bakomliggande orsak. En av de registrerade cancerformerna var leukemi hos barn i åldrarna 

0-15 år. GIS MapInfo användes för att geokoda adresserna för avfallsanläggningarna och de 

registrerade dödsfallen. Därefter skapades buffertzoner med en radie på 2 kilometer runt 

varje anläggning. En karta med befolkningsdata från år 2000 erhölls av Brazilian Institute 

for Geography, denna lades sedan över kartan för adresserna. Därmed kunde information om 

de 15 regionerna kring avfallsanläggningarna visa antal dödsfall, bakomliggande orsak och 

övrig befolkningsdata. Det standardiserade dödlighetstalet (SMR) för dessa regioner 

analyserades med en Bayesisk modell. Modellen hade förutsättningarna att bland annat 

undvika konsekvenserna av områden med få invånare, men också att utreda vilka områden 

som redovisade ett större dödsantal (Gouveia och Ruscitto do Prado 2010). 

 

Inom de 15 studieområdena fanns totalt 25 dödsfall av barnleukemier registrerade. Det bör 

dock nämnas att studien anmärkte på att uppskattningen av barnleukemier var väldigt 

inexakta i två av dessa områden. Utifrån beräknade SMR för människor boende i dessa 

områden kunde ingen ökad risk påvisas. Den enda variabeln som visade på ett statistiskt 

signifikant samband var den socioekonomiska, där risken för dödlighet snarare kunde 

kopplas till låg inkomst än till avfallsanläggningar. Totalt sett uppvisades inga större risker 

för dödlighet av cancer eller medfödda missbildningar i studieområdet än för São Paolo i 

helhet, resultatet var tvärtemot det omvända med ett totalt SMR på mindre än 1,0 (Gouveia 

och Ruscitto do Prado 2010).  

 

De metodologiska begränsningarna i studien var bland annat antagandet om att personer 

boende i närheten till avfallsanläggningarna nödvändigtvis skulle ha utsatts för hälsoskadliga 

substanser som avgetts. Det är för övrigt osäkert vilka vägar exponeringen tar, om de uppstår 

i form av förorenat vatten, luft eller genom andra mekanismer. Dessutom gjordes inga 

mätningar angående hur länge människorna bott i området. Studien begränsades även av att 



32 
 

få övriga riskfaktorer inkluderades, som till exempel ålder, kön, rökning och tillgång till 

sjukvård. Analysen av SMR inkluderade inkomst, vilket erbjöd åtminstone en övrig faktor. 

Något som också bör belysas är det faktum att cancer är en sjukdom med lång utvecklings- 

och latenstid. Sjukdomen kan med andra ord utvecklas under lång tid och vara oupptäckt 

under lång tid på grund av att den inte uppvisar några symtom. Att avfallsanläggningarna 

funnits sedan 1970-talet innebär inte att de individer som dött kring dessa bodde där innan 

sjukdomen utvecklades och symtomen uppvisades (Gouveia och Ruscitto do Prado 2010). 

 

Trots de metodologiska begränsningarna, vilket gjorde studien svårtolkad, finns andra bevis 

som talar för att större uppmärksamhet bör riktas mot kontrollen och hanteringen av 

avfallsanläggningar i urbana områden. Ett bidrag till kontrollen av dessa områden, samt 

andra förorenade områden, skulle kunna vara att använda liknande GIS-analyser som 

tillämpades i denna studie (Gouveia och Ruscitto do Prado 2010).  

 

3.4 GIS och folkhälsofrågor – möjligheter och begränsningar  

I dessa avslutande avsnitt behandlas några av de möjligheter och begränsningar som kan 

uppstå i samband med GIS och folkhälsofrågor. Möjligheter och begränsningar som kan 

beaktas ur ett mer övergripande perspektiv. Avsnitten är med andra ord inte specifikt kopplat 

till de studier som behandlats ovan angående etiologin bakom barnleukemi. Däremot kan de 

olika punkterna appliceras på och sammankopplas med tillämpningarna av GIS i forskningen 

om barnleukemi.   

 
3.4.1 Möjligheter 
Vid en första anblick är kanske inte hälsoområdet det mest typiska området att tillämpa GIS, 

men trots detta har det visat sig vara ett oerhört värdefullt redskap inom områden som 

folkhälsa, miljö- och hälsoskydd och epidemiologi. Rumsliga och statistiska studier av 

sjukdomskluster har inte varit särskilt tillfredsställande, men inom detta område anses nu 

GIS ha en stor potential. Det finns också en samstämmighet om att GIS öppnar upp nya 

möjligheter angående bearbetningen av forskningsfrågor på ett sätt som tidigare inte varit 

möjligt (Kistemann m.fl. 2002).    

 

GIS anses vara ett värdefullt verktyg för att öka förståelsen av sambanden mellan områden 

som demografi, socioekonomi, miljö, hälsa och sjukdomar i befolkningar spridda över olika 

geografiska områden. GIS har en förmåga att på ett snabbt, enkelt, tydligt och övertygande 

sätt kunna redovisa resultat av komplexa analyser med hjälp av kartor, vilket anses vara den 

största potentialen (Mullner m.fl. 2004).  

 

Många cancertyper är ovanliga och en av sätten att öka styrkan och uppnå mer meningsfulla 

resultat av dessa studier är att förlänga studieperioden. Ett annat alternativ kan vara att 

utvidga studien över landsgränserna. Något som skulle minska jämförbarheten av data, men 

samtidigt öka variationen av exponeringsnivåer (Teppo 1998). 

 

Trots att hälsosektorn i Storbritannien genomgått ett flertal omstruktureringar de senaste 

årtiondena, har användningen av GIS setts ha en stadig ökning sedan början av 1990-talet 

(Higgs m.fl. 2005). En studie utförd i Storbritannien intervjuade personal i hälsosektorn 

angående uppfattningen och värderingen av GIS och dess användbarhet. Överlag var de flesta 

positiva till att använda GIS inom folkhälsofrågor och de flesta fokuserade då på de rent 

kartografiska funktionerna. Detta pekar på ett ökat behov att öka kunskapen och förståelsen 

av GIS utöver den kartografiska delen. Det fanns en del som belyste GIS potential utöver 
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själva kartläggningen, dessa påpekade också behovet av att använda hela den analytiska 

kapacitet som GIS innebär. Majoriteten av hälsopersonalen uppskattade också funktionen av 

GIS i de beslutsfattande processerna, framförallt i de processer som innebär en 

kommunikation med en skiftande publik. Den direkta visualisering som GIS innebär, ansågs 

bidra till att göra komplexa frågor mer tillgängliga och lätthanterliga. Att dessutom använda 

GIS inom hälsoområden kan förhindra att denna rumsliga teknologi förblir enbart ett 

tekniskt verktyg (Joyce 2009).   

 

Det finns en stor potential att i fortsättningen använda GIS mer regelbundet inom 

hälsosektorn, men för att detta ska vara möjligt krävs det omfattande kulturella och 

organisatoriska förändringar inom och mellan hälsoorganisationer. Ett av tillvägagångssätten 

för att ändra kulturen inom en hälsoorganisation som inte anser sig ha användning av GIS, 

kan vara att uppvisa tidigare framgångsrika studier som undersökt rumsliga mönster i ett 

hälsosammanhang (Higgs m.fl. 2005). 

 

I USA finns ett cancerrelaterat kontrollsystem som kallas Comprehensive Cancer Control 

(CCC) där personalen fått viss utbildning i GIS. I 49 av USA:s delstater har CCC-direktören 

för var och en av dessa delstater intervjuats, med syfte att undersöka ytterligare 

utbildningsbehov av GIS i samband med cancerfrågor. Tre fjärdedelar av direktörerna hade 

en positiv bild av att använda GIS i cancerkontrollarbete, vilket betyder att det fortfarande 

finns ett behov av att uppmuntra användningen och visa på fördelarna med GIS. Även om 

positiva åsikter om GIS är eftersträvansvärt, kan orealistiska förväntningar om hur GIS kan 

användas inom CCC vara ett hinder för vidare utbildning. Det är alltså viktigt att användarna 

är medvetna om de begränsningar som finns med GIS. Det är dessutom viktigt att de som 

utbildats har tillgång till de resurser som krävs för att kunna utföra GIS-analyser på 

respektive arbetsplats, annars går kunskapen förlorad. Resurser som till exempel geokodade 

cancerdata. Hälften av alla delstater har geokodade cancerdata, vilket innebär att många av 

de utbildade har möjlighet att implementera den tillägnade kunskapen på sin arbetsplats 

(Hopfer m.fl. 2009).  

 

Inom den epidemiologiska forskningen har många försök gjorts för att utveckla användbara 

GIS-verktyg, men trots detta finns fortfarande problem med att koppla samman 

miljörelaterad data med hälsodata. Därför utvecklades ett spatialt sökverktyg som kom att 

kallas GIS-EpiLink. Detta verktyg användes första gången i ett forskningsprojekt och tillförde 

med stor framgång nödvändiga data till den epidemiologiska analysen. Verktyget kan bland 

annat användas för att koppla samman läget av en miljörelaterad riskfaktor med en fall- och 

kontrolldeltagare, för att på så vis uppskatta en viss exponering. Den kan också användas för 

att bemöta samhällets oro kring till exempel ett upplevt ökat antal missbildningar runt en 

miljöfarlig avfallsanläggning eller en industrianläggning. GIS-EpiLink förväntas bli ett 

användbart verktyg för epidemiologer i framtida miljörelaterad hälsoforskning (Zhan m.fl. 

2006). 

 

GIS innehåller även statistiska tillägg som möjliggör analytiska beräkningar, ett exempel på 

detta är en förlängning av ArcGIS, som kallas Geostatical Analyst. Det finns ett flertal 

fördelar med att använda denna typ av programvara för forskare inom folkhälsa. En av dessa 

är att forskaren på så sätt kan lösa numeriskt-spatiala problem utan att använda en helt 

annan typ av statistisk programvara och pendla mellan den geografiska och statistiska. En 

annan fördel är att analysen inte enbart blir numerisk, vilket hade varit fallet om en statistisk 
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programvara använts. Istället rymmer den också det geografiska perspektivet, vilket 

underlättar vid utförandet av folkhälsorelaterade studier (Scotch 2006). 

 

GIS har de senaste 10 åren blivit allt vanligare på internet, många gånger lättåtkomligt för 

gemene man. Denna ökade tillgänglighet och demokratisering av GIS har öppnat upp för 

många typer av nya tillämpningar och kommit att kallas "consumer health geoinformatics". I 

likhet med hur ett musikstycke kan skapas med en blandning av olika musikaliska spår, även 

kallat för "mashup", har en spellista med fyra "geo-mashup-vinjetter" skapats. Denna 

spellista innehåller; Web 2.0 and GIS for infectious disease surveillance, Web 2.0 and GIS 

for molecular epidemiology, Semantic Web for GIS mashup och From Yahoo! Pipes to 3-D, 

avatar-inhabited geo-mashups. Tankarna och förhoppningarna bakom denna spellista är att 

den ska erbjuda folkhälsoarbetare nya alternativa metoder och verktyg i deras arbete. Det 

finns dock ett antal problem med denna typ av teknik, som till exempel upphovsrätten, den 

individuella privatsäkerheten, men också nationella säkerhetsfrågor. Problem som inte var 

lika vanliga då GIS var mer ett mer slutet system och användes av organisationer och 

specialister inom GIS-området. Det finns också en större risk vid manipulering, tolkning och 

val av data för dessa nätbaserade "geomashups". Det krävs att användaren är medveten om 

de fel som kan uppstå, men också denne är kapabel att analysera och presentera data på ett 

acceptabelt sätt (Boulos m.fl. 2008).    

 

GIS anses vara ett kraftfullt redskap inom cancerforskningen. Detta med hänsyn till dess 

förmåga att förena komplexa spatiala fenomen med sjukdomsinformation som ständigt 

uppdateras. Denna förmåga gör GIS till ett idealt redskap att utreda miljörelaterade faktorer i 

samband med olika cancerformer, då nya modeller kan skapas när ny data blir tillgänglig. Ett 

annat område inom cancerforskningen där GIS anses bidra som mest, är vid studier av 

socioekonomiska faktorer. Just dessa faktorer har visat sig ha starka kopplingar till flera 

cancerformer. Förhållandet med de socioekonomiska faktorerna kommer med största 

trolighet att driva en stor del av GIS-relaterad cancerforskning i framtiden. Med den tekniska 

tillväxten och den ökade tillgängligheten som GIS inneburit, anses framtiden med dess 

tillämpningar inom cancerforskningen vara dynamisk och spännande (Khan 2003). 

 

I industrialiserade länder har epidemiologin bakom barncancer studerats i en betydligt större 

omfattning än i utvecklingsländer. Detta trots att risken är mycket större rent proportionellt i 

dessa länder eftersom de består av en yngre befolkning. Därmed förblir bördan av 

sjukdomarna, men också behovet av fler utredningar större i utvecklingsländerna (Mosavi-

Jarrahi m.fl. 2007). Sjukdomsregistreringen står inför ett antal utmaningar i 

utvecklingsländer eftersom kvalitén på data oftast är under standardnivå. Istället för att 

utesluta studier från utvecklingsländer och ogiltigförklara informationen som anses vara av 

undermålig kvalité, bör denna registrering förbättras genom fler grundliga analyser som har 

förmågan att tillhandahålla information om till exempel sjukdomars epidemiologi, men 

också analyser som kan identifiera mönster av registrering och tillgänglighet av sjukvård. För 

dessa analyser kan GIS komma att spela en viktig roll i framtida forskning. (Bailony m.fl. 

2010).         

 

Ett talesätt inom GIS får avsluta avsnittet med orden; ”om en bild säger mer än 1000 ord, 

säger en karta mer än 1000 bilder” (Dredger m.fl. 2007). 

 

 



35 
 

3.4.2 Begränsningar 

GIS som vara är relativt sett inte så kostsam, det som kostar är driften och underhållet av 

datasystemen. Det kan dessutom vara nödvändigt att införskaffa annan typ av maskin- och 

programvara i samband med GIS. Utöver ekonomiska resurser krävs även organisatoriska 

resurser, både ur kort- och långsiktiga perspektiv, för att potentialen med GIS ska kunna 

användas fullt ut. Personal behöver få uppdaterad träning och kunskap i hur systemen kan 

användas, vilket också fordrar en grundläggande kunskap i geografi och kartografi. GIS är 

relativt enkelt att använda, men detta medför också en viss risk att GIS används på fel sätt, 

eller att resultatet misstolkas. Lika väl som kartor kan bära på en stor mängd information, 

kan de också vara missledande eller till och med ljuga. Det är viktigt att beakta att kartor 

endast är en förenkling av verkligheten och att kartläggning med korrekt tolkning är direkt 

beroende av vem som använder sig av GIS (Mullner m.fl. 2004). 

 

Det är viktigt att de rumsliga enheterna som används i GIS som till exempel postnummer, 

folkbokföringsområden, kvartersområden, skoldistrikt och församlingar, tillämpas på rätt 

sätt. I till exempel USA används postnummer (zip codes) framförallt vid postutdelning och 

vissa större byggnader har ett eget postnummer. Att använda denna enhet i GIS kan då 

innebära en risk att demografiska och socioekonomiska egenskaper hos befolkningen inom 

dessa gränser inte blir välrepresenterade (Mullner m.fl. 2004).  

 

En begränsning med GIS kopplat till de studier som på olika sätt behandlat förhållandet 

mellan sjukdomar och miljöfaktorer som till exempel förorening av mark, vatten och luft, är 

att för lite fokus har riktats mot andra typer av miljöfaktorer. Faktorer som till exempel kost, 

rökvanor, var vi arbetar och spenderar fritiden. Ur ett biologiskt perspektiv är det mer troligt 

att orsakerna till sjukdomar och dödlighet kan förklaras av dessa faktorer, än av faktorer som 

mark-, vatten- och luftföroreningar. I många geografiskt baserade studier antas befolkningen 

vara statisk och att exponeringen uppstår vid en fast punkt, vilket inte är gällande i de flesta 

fall. Därför bör studier som använder bland annat GIS lägga ett större fokus på att människor 

är högst mobila, både i det dagliga livet, men också vad gäller mer långvariga förflyttningar 

som migration (Poulstrup och Hansen 2004).  

 

Angående den stora mängd indata som krävs för att bygga upp ett GIS, har en av de kritiska 

rösterna ifrågasatt GIS och dess verkliga värde. En av frågorna har varit om GIS verkligen har 

skapat nya möjligheter, eller om det bara är nya metoder som har utvecklats för att skapa och 

analysera kartor på ett sätt som gjordes redan för 150 år sedan (Kistemann m.fl. 2002).   

 

I Finland har det konstaterats att registreringen av leukemier och andra blodrelaterade 

sjukdomar inte har uppdaterats i samma takt som andra cancersjukdomar. Det är inte alltför 

ovanligt att den första informationen som registreras kommer från dödscertifikatet. Denna 

underregistrering av själva diagnostillfället innebär att studier av dessa sjukdomar bör ta 

hänsyn till eventuella skillnader länder och regioner emellan, men också hur denna 

registrering varierar över tiden. Studier av cancer bör dessutom ta hänsyn till den långa 

latenstid som de flesta cancersjukdomar innebär. Detta betyder att en utredning av en viss 

exponering kan behöva en bostadshistoria på mellan 10-50 år, vilket sällan är tillgängligt. 

Därmed spelar bostadens läge vid själva diagnostillfället ingen större roll i sammanhanget, 

om personen inte bott på samma ställe i årtionden. Detta gäller inte på samma sätt vid 

studier av barncancer. Det bör dock nämnas att datakvalitén och registreringen av 

cancersjukdomar oftast är mycket bättre än för andra sjukdomar (Teppo 1998). 
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Trots en ökad användning av GIS inom folkhälsa, används det fortfarande i en alltför liten 

utsträckning av beslutsfattare inom hälsosektorn i Storbritannien. De intervjuer som gjorts 

med folkhälsoarbetare visar på en generellt positiv inställning till GIS, men det ansågs inte 

heller vara något mirakelverktyg som kan användas i alla sammanhang av folkhälsofrågor. 

En annan begränsning med GIS som ett tekniskt verktyg är att det kan skapas en barriär 

mellan det tekniska och det demokratiska. Med andra ord finns det en risk att systemen inte 

blir tillgängliga och användbara för professioner utöver de som besitter specialkunskaper i 

GIS. Samtidigt är det också viktigt att GIS inte enbart hamnar i de händer som bara innehar 

”halva kunskapen”. De som tolkar resultaten av GIS bör ha en god förståelse av vetenskapen 

kring GIS, men de som använder GIS bör också ha en god förståelse av komplexa 

folkhälsoproblem. Detta var ett av huvudproblemen som framgick av intervjuerna, just 

skillnaden mellan de som framställer och tolkar data (Joyce 2009).  

 

Många av de intervjuade hälsoarbetarna framhöll också att en av begränsningarna var 

inställningen till GIS på chefsnivå, att dessa hade en bristande förståelse av värdet av GIS. 

Även bristen på en tydlig GIS-strategi inom organisationerna ansågs vara ett stort problem 

som begränsar användningen av GIS (Higgs m.fl. 2005).  

 

Trots de användbara och kraftfulla förlängningar som finns av GIS, används de inte i 

tillräcklig omfattning. I folkhälso- och epidemiologiforskning finns en stor tillit till statistiska 

programvaror och studenter inom dessa områden uppmuntras ofta att använda sig av dessa 

programvaror. GIS å andra sidan används inte alls med samma regelbundenhet inom 

folkhälsoutbildningar. Bara ett fåtal universitet erbjuder GIS-kurser i samband med 

folkhälsa, detta oftast genom en geologi- eller datavetenskapskurs. För att GIS ska öka sitt 

erkännande inom folkhälsa måste universiteten börja implementera GIS i dessa program, på 

samma sätt som görs med de statistiska programvarorna (Scotch 2006).          

 

En av riskerna med GIS är att informationen som presenteras kan bryta mot patienters 

konfidentialitet. Att en karta till exempel visar det geografiska läget av HIV/AIDS-patienter, 

skulle på ett olämpligt sätt kunna användas för att identifiera specifika individer. En av 

lösningarna till denna etiska aspekt var att USA:s regering skapade en så kallad Health 

Insurance Portability and Accountability Act 1996 som skulle skydda konfidentialiteten av 

hälsorelaterad data vid bland annat överföring och underhåll av elektronisk information 

(Mullner m.fl. 2004).     

 

Hälsoorganisationer som innehar en mängd data för olika beslutsfattande syften, anses ofta 

vara ”datarika”, men ”informationsfattiga”. Detta gäller framförallt de ideella organisationer 

som arbetar med bland annat folkhälsofrågor. För att omvandla dessa data till information, 

skulle en lämplig metod vara att tillämpa kartläggning med hjälp av GIS. Problemet är bara 

att dessa organisationer sällan har de ekonomiska resurser och kunskaper som krävs för att 

använda GIS. Om kunskapen om GIS och dess tillämpningar enbart stannar i händerna hos 

några få specialister, är risken att fördelarna med kartläggning kommer att lysa med sin 

frånvaro (Dredger m.fl. 2007).   
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4 Diskussion 
En stor andel av litteraturen om barnleukemi och dess etiologi platsade inte i denna studie, 

detta på grund av det avgränsande kriteriet att endast artiklar med koppling till GIS var 

aktuella. Litteraturstudien utgör därför ingen tydlig helhetsbild angående etiologin bakom 

barnleukemi, utan är enbart en spegling av de studier som på något sätt använt sig av GIS. 

Denna aspekt är viktig att beakta, både när man skriver och läser, eftersom artiklarna som 

legat till grund för studien endast är en bråkdel av den litteratur som behandlar barnleukemi 

och dess etiologi. Är också väl medveten om att jag inte inkluderat alla artiklar som berört 

GIS och barnleukemi. Vissa artiklar fanns inte tillgängliga och andra har med största 

sannolikhet missats på grund av begränsningar i litteratursökningen. Däremot är min 

upplevelse att jag innefattat ett flertal studier inom detta område, om inte annat tillräckligt 

många för att upptäcka olika mönster och sammanhang. 

 

De flesta studier var utförda i USA, därefter i Europa. En tänkbar förklaring till detta är att 

det handlar om ekonomiska och teknologiska resurser, vilket oftast går hand i hand. Det 

skulle dock kunna handla om en prioriteringsfråga. Med hänsyn till att barnleukemi är en 

relativt ovanlig sjukdom kan det tänkas att länder som är drabbade av stora ekonomiska och 

politiska bekymmer, antagligen inte besitter liknande resurser att fokusera på denna typ av 

forskning. Ytterligare en förklaring till att största delen av forskningen är utförd i USA och 

Europa, skulle kunna vara att barnleukemi är vanligare i industrialiserade länder. En studie 

som bekräftar denna geografiska variation konstaterar att en ökad incidens av barnleukemi 

förekommer främst bland en vit befolkning med hög socioekonomisk status i alla 

industrialiserade länder, främst i USA, Europa och Oceanien, men även i de östra delarna av 

Asien (Stiller och Parkin 1996). Det återstår dock att utreda om denna ökade incidens beror 

på bakomliggande faktorer som är mer påtagliga i dessa delar av världen, eller om området 

studerats i en större omfattning i de industrialiserade länderna. Den geografiska variationen 

skulle även kunna bero på hur sjukvårds- och registreringssystemen är organiserade, även 

graden av underdiagnostisering skulle kunna spela en avgörande roll i sammanhanget.  

 

Att så få studier använt sig av GIS för att upptäcka kluster av barnleukemi i utvecklingsländer 

bör uppmärksammas. En av de studier som baserades i ett utvecklingsland, var den som 

Bailony m.fl utförde i Västbanken, Palestina. Denna studie var den enda som redovisade 

kluster av låga frekvenser, vilket jag fann intressant. Detta kan vara nog så viktigt, framförallt 

i utvecklingsländer, för att på så sätt identifiera var det krävs mer ingående vårdinsatser. Ett 

perspektiv som det borde riktas större fokus på i framtida studier som baseras i 

utvecklingsländer. 

 

Resultatet från de studier som behandlade GIS och kluster av barnleukemi, utan en specifik 

riskfaktor, hade överlag inga starka bevis på signifikanta kluster. Däremot fanns det några 

studier som identifierat signifikanta kluster. En av dessa studier utfördes av Hjalmars m.fl. 

som undersökte kluster av barnleukemi i Sverige där incidenstal jämfördes mellan tätorter 

och övriga Sverige.  Denna jämförelse visade att incidenstalen för ALL var signifikant högre i 

tätorter jämfört med övriga Sverige, dock redovisades ingen tydlig förklaring av detta 

samband. En annan av studierna var den som utfördes av Amin m.fl. med syftet att 

identifiera kluster av barncancer i Florida. Resultatet visade på ett signifikant kluster av 

barnleukemi i de södra delarna och ett i de norra centrala delarna. Inte heller här utreddes 

den eventuella orsaken bakom dessa kluster. Studien ansågs dessutom besitta en låg 

statistisk styrka, speciellt vad gällde barnleukemi. Ytterligare en studie som kunde visa på 
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signifikanta resultat var den som utfördes i Västbanken av Bailony m.fl. För de höga 

frekvenserna visade denna analys på ett signifikant kluster av barnleukemi i Ramallah och 

Al-Bireh som ligger i de centrala delarna av Västbanken. 

 

Det finns många riskfaktorer som möjligen har ett samband med barnleukemi, men bevisen 

är alltför svaga och forskarna alltför oeniga. Exempel på fastställda riskfaktorer som orsakar 

barnleukemi är betydligt färre. Vissa genetiska faktorer kan öka risken, men i de flesta fall av 

barnleukemi är denna koppling inte gällande. Det finns även ett antal syndrom som ökar 

risken för barnleukemi, till exempel Li-Fraumeni syndrom som orsakas av en förändring i 

den tumörbortträngande genen TP53. Även personer med Downs syndrom som har en extra 

kopia av kromosom 21, löper ökad risk att drabbas av barnleukemi. Ett annat syndrom som 

också ökar riskerna är Klinefelter syndrom som drabbar pojkar med en extra X-kromosom. 

Att vara syskon till ett barn med leukemi kan innebära en viss ökad risk att själv drabbas, 

däremot är risken betydligt högre bland enäggstvillingar. Även patienter som mottar intensiv 

immunnedsättande behandling, främst patienter som organtransplanterats, löper en ökad 

risk att drabbas av ALL specifikt (American Cancer Society 2010). 

 

Vad gäller de miljörelaterade riskfaktorerna är den enda tydligt fastställda orsaken till 

barnleukemi exponeringen av höga nivåer joniserande strålning. Ett exempel på detta är att 

de som överlevde atombombningen i Japan löpte en avsevärt ökad risk att drabbas av AML 

(American Cancer Society 2010). 

 

Att de bakomliggande orsakerna för barnleukemi till största delen är oklara och vagt 

bevisade, är något som också speglas i denna litteraturstudie. Endast ett fåtal av de för 

studien aktuella artiklarna uppvisade statistiskt signifikanta resultat av orsakssamband. En 

studie som bidrog till bevis om samband mellan höga nivåer av elektromagnetisk strålning 

och barnleukemi, var den som Kabuto m.fl. utförde i Japan. De kunde med en logistisk 

regressionsanalys finna ett statistiskt signifikant samband mellan höga elektromagnetiska 

nivåer i bostaden (över 0,4 µT) och barnleukemi. I Östergötlands landskap undersökte Kohli 

m.fl. risken av bakgrundsstrålning av radon i förhållande till barnleukemi. En studie vars 

resultat visade att incidenstalet av ALL var signifikant större för barn som föddes och 

fortsatte bo i ett område klassificerat som ett hög- eller normalriskområde, jämfört med barn 

som bodde i ett lågriskområde för bakgrundsstrålning. Tondel m.fl. undersökte också 

förhållandet mellan bakgrundsstrålning och leukemier, i detta fall terrestrisk 

gammastrålning. Studien utfördes i Östergötlands och Kalmars län och resultatet visade en 

signifikant ökning av leukemi vid nivån 84-91 nGy/h.  

 

Litteraturstudien visade att riskfaktorn som tydligast kunde uppvisa statistiskt signifikanta 

samband, var att utsättas för joniserande strålning, i dessa fall bakgrundsstrålning av radon 

och terrestrisk gammastrålning. Detta återspeglas av den forskning som också antyder ett 

klart samband mellan höga nivåer av joniserande strålning och barnleukemi. Övriga risk-

faktorer (elektromagnetiska fält, luftföroreningar, jordbruksrelaterade bekämpningsmedel 

och avfallsanläggningar) som behandlades i litteraturstudien visade inte några övertygande 

resultat om ett eventuellt samband. Detta återspeglas av den forskning som innefattar de mer 

osäkra, obevisade och kontroversiella riskfaktorer som till exempel elektromagnetisk 

strålning, exponering för kemikalier, lösningsmedel och förorenat grundvatten. Även om inga 

starka samband har uppvisats angående dessa riskfaktorer, fortsätter forskarna att utreda 

dessa områden (American Cancer Society 2010).  
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Utöver de rumsligt relaterade riskfaktorerna tog dessutom ett antal studier hänsyn till övriga 

faktorer som till exempel socioekonomi, rökning och etnicitet. I studien som utfördes i São 

Paulo redovisade Gouveia och Ruscitto do Prado ett statistiskt signifikant samband mellan 

barnleukemi och socioekonomiska faktorer, där risken för dödlighet snarare kunde kopplas 

till låg inkomst än till avfallsanläggningar. I studien utförd i Orange County, Kalifornien, 

redovisade Speer m.fl. statistiskt signifikanta samband mellan AML och rökning, men också 

mellan AML och personer med latinamerikansk etnicitet. 

Även om de flesta studierna inte kunde redovisa några statistiska samband, var det några av 

dem som avvek från de övriga studierna rent metodologiskt. Heinävaara m.fl använde sig till 

exempel av tre olika typer av studiedesigner, en ekologisk, en kohort och en fall-kontroll, i 

deras studie angående barnleukemi i samband med närhet till finska kärnkraftverk. Även om 

resultatet inte kunde uppvisa några statistiskt signifikanta kluster besatt studien en styrka i 

att utreda frågan ur olika perspektiv, vilket de övriga studierna inte gjorde.  

De flesta artiklarna fokuserar på enbart en möjlig orsak till barnleukemi, vilket kan ha både 

för och nackdelar. Riktningen blir väldigt tydlig, likaså metoden och resultatet, men 

samtidigt kan studien gå miste om en hel del viktig information. Med tanke på GIS och dess 

förmåga att täcka in ett flertal lager av information borde man kunna utreda fler tänkbara 

faktorer åt gången. Självklart finns svårigheter även med detta, det blir sannolikt fler 

confounders och mer komplicerat att avgöra de främsta faktorerna. Det kan dessutom 

komma att bli svårt att utesluta icke bidragande faktorer. En av studierna som baserade sin 

analys på olika etiologiska områden var den som utfördes av Thompson m.fl. 2008, där både 

luftföroreningar och jordbruksrelaterade bekämpningsmedel studerades. Inga statistiskt 

signifikanta resultat mellan dessa två miljöfaktorer och barnleukemi kunde bevisas, men 

studien visade samtidigt en styrka i sitt försök att utreda fler än en tänkbar riskfaktor med 

liknande metoder.  

 

Samma studie belyste även de problem som kan uppstå vid utredning av kluster och tog 

därmed ett steg längre än övriga studier med sitt syfte att utveckla studiemetoden. De 

menade på att det krävs fler utredningar som innehåller information om högrisklägen eller 

geografiska riskmönster och först när dessa lägen identifieras och karaktäriseras blir det 

möjligt att utveckla individuella riskmodeller. Även i studien som utfördes 2007, tog 

Thompson m.fl. steget längre när de utvärderade kovariansen i samband med kluster, det vill 

säga hur mycket två variabler förändras i förhållande till varandra. GIS användes för att 

kartlägga och jämföra olika typer av barncancer och resultatet visade tre versioner av kartor, 

en visade på ett gemensamt incidenstal av barncancer, den andra uteslöt kovariansen av 

barncancertyper och den tredje modellen uteslöt den spatiala kovariansen. Dessa olika 

modeller erbjöd ett åskådliggörande av eventuella förändringar i risk för cancer. Syftet med 

detta var att i framtiden kunna välja lämpliga modeller som kan utveckla mer specifika 

etiologiska studier kring barncancer och bakomliggande miljöfaktorer. 

 

Ytterligare en avvikelse var Gouveia och Ruscitto do Prados studie om ett eventuellt samband 

mellan avfallsanläggningar och barnleukemi i São Paulo. Denna studie baserades på antalet 

dödsfall med barnleukemi som bakomliggande orsak. Med tanke på att barnleukemi kan 

botas i cirka 80 % av fallen, blir inte denna analys jämförbar med de övriga studierna som 

baserat sina resultat på incidensen av sjukdomstalet. 



40 
 

 

Det går även att se litteraturstudiens utvalda etiologiska områden ur ett urbant och ruralt 

perspektiv. Med andra ord går det eventuellt att urskilja vilken befolkning som torde vara 

mest utsatt för exponering från varje aktuellt område. Med tanke på att trafiktäthet kan 

relateras till luftföroreningar blir också kopplingen till urbana miljöer naturlig. Däremot 

verkar området luftföroreningar vara det område som är mest komplext att utreda. Detta 

eftersom ett flertal olika faktorer kan spela in i spridningen av dessa föroreningar, något som 

också kräver en utförlig meteorologisk undersökning. Att dessutom göra avgränsningar för 

var exponeringen är som mest påtaglig verkar vara en svårdefinierad fråga. Sannolikt bör det 

också finnas en osäkerhet vad gäller valet av potentiella riskkällor för luftföroreningar. 

 

Med tanke på att kraftledningar ofta sammanfaller med bilvägar agerar elektromagnetisk 

strålning och luftföroreningar confounders till varandra, vilket gör dessa områden svårare att 

utreda. Om kraftledningar sammanfaller med bilvägar kan man tänka sig främst en urban 

koppling, men området verkar vara mer komplicerat än så. I exemplet från Japan är denna 

koppling till det urbana samhället högst trolig, då kraftledningar är frekvent förekommande i 

anslutning till byggnader i städerna. I São Paulo däremot har kraftledningarna en mer rural 

koppling, då de är mer förekommande i till exempel industriella områden, skogsområden 

eller i närheten av flodbanker. Vad gäller elektromagnetisk strålning från till exempel 

radiostationer känns kopplingen till det urbana samhället mest trolig, men det finns med 

största sannolikhet undantagsfall. 

 

Den joniserande strålningen från kärnkraftverk kan separeras från de andra två källorna 

radon och TGS, detta eftersom den innebär en punktkälla medan de andra två sprider 

bakgrundsstrålning på ett betydligt mer diffust sätt. Att ange urbana eller rurala kopplingar 

till dessa faktorer beror helt och hållet på var kraftverksanläggningarna är belägna, samt 

egenskaperna i berggrunden och jordens inre. 

 

Jordbruksrelaterade bekämpningsmedel kan främst kopplas till rurala områden, medan 

avfallsanläggningar är mer svårdefinierat. Kommunala avfallsanläggningar har främst en 

urban koppling, detta gäller även nedlagda anläggningar vars mark exploaterats till andra 

syften som till exempel nya bostadsområden. Andra typer av riskavfallsanläggningar kan 

tänkas både ha urbana och rurala kopplingar. Sammantaget är det mest troligt att den 

urbana befolkningen utsätts för exponering av dessa riskfaktorer i en betydligt högre grad än 

den rurala.     

 

Sammanfattningsvis kunde majoriteten av de studier som med stöd av GIS undersökt 

bakomliggande riskfaktorer till barnleukemi, inte bevisa några statistiskt signifikanta 

samband. Att bevisen är bristfälliga behöver nödvändigtvis inte innebära att sambanden inte 

finns där. En möjlighet är att det är rent metodologiska brister som utelämnar bevis av 

samband. Kanske har forskningen lagt större fokus på mindre avgörande riskfaktorer, och 

mindre fokus på de som är mer avgörande. Kanske har forskningen fokuserat på för få 

sammankopplade riskfaktorer vid samma studie. Kanske har forskningen blandat in ett 

flertal faktorer som i själva verket inte utgör någon risk. Kanske har forskarna använt sig av 

för få studiedeltagare. Kanske har de använt ett för stort eller för litet studieområde, eller 

dragit gränserna på ett olämpligt sätt. Listan kan göras lång, men helt klart verkar vara att 

forskare inom detta område är medvetna om många av de begränsningar som kan vara av 

betydelse, vilket också på sikt bidrar till utvecklingen av mer lämpliga studiemetoder. GIS är 
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endast en delkomponent i alla dessa metoder, men upplevs förekomma i en allt större 

utsträckning. Av de artiklar som använt sig av GIS i samband med forskningen av bland 

annat barnleukemi, är min uppfattning att majoriteten av dessa författare uppskattar 

redskapet och de möjligheter som GIS erbjuder. Dessutom uppfattade jag att många av dem 

också ansåg att det finns en inneboende utvecklingspotential i GIS och en önskan om att i 

framtiden kunna använda redskapet på ett mer mångfacetterat sätt.  

 

De mer övergripande möjligheterna som berör GIS och folkhälsofrågor upplever jag peka i 

liknande riktning, med en överlag positiv inställning hos folkhälsoarbetare att använda GIS, 

främst på grund av dess kartskapande funktion. Att GIS dessutom blivit mer tillgängligt för 

en större publik ökar dess potential. Samtidigt måste balansen upprätthållas i avseendet att 

vissa färdigheter krävs för att inte skapa och tolka kartor på fel sätt. Adekvat utbildning i GIS, 

bristande ekonomiska resurser och organisatoriska hinder verkar vara de främsta faktorerna 

som hämmar GIS att nå sin fulla potential i hälsosammanhang. Det verkar dock finnas en 

ökad medvetenhet om att GIS innehåller funktioner utöver de rent kartografiska och 

programvaror som till exempel GIS-EpiLink och Geostatical Analyst visar på tydliga initiativ 

att driva utvecklingen framåt.      
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