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Sammanfattning	  

 

Denna studie ger förslag på hur metoden Getis Ord Gi* kan användas för att analysera 

geografiskt data, hitta mönster och visualisera resultatet.  I studien ges också förslag på 

hur ingångsvärden till metoden bör väljas och hur de påverkar den resulterande 

visualiseringen. 

 

Metoden kan användas till att analysera ett antal incidenter eller ärenden som är utspridda 

över ett större geografiskt område. Metoden skulle då kunna användas till att ge svar på 

om det förekommer problemområden (kluster) av något slag inom området. Istället för att 

fokusera på varje enskilt fall skulle det då gå att samordna insatser i de områdena och till 

exempel få en kostnadseffektivare hantering. 

 

 De ingångsvärden som har undersökts är storlek på sökfönster samt metod för 

aggregering av data. Som testdata i studien används trädärenden inkomna till Gävle 

kommun under åren 2010-2013. De frågeställningar som besvaras är: 

 

1) Hur påverkas den resulterande visualiseringen av klusteranalysen om punktdata 

aggregeras som sammanfallande punkter, överlagras mot ett rutnät eller 

överlagras mot stadsdelspolygoner? 

 

2) Hur påverkas den resulterande visualiseringen av klusteranalysen om sökfönstrets 

storlek väljs så att endast varje punkts omedelbara närområde tas med eller om 

storleken sätts så att varje punkt har minst en granne inom sökfönstret? 

 

3) Hur bör parametrarna aggregering av data och storlek på sökfönster väljas för att 

visualisera kluster i storleken kvarter till stadsdel? 

 

Resultatet visar att det är viktigt att verkligen tänka igenom vilken fråga som ska besvaras 

med Getis Ord Gi* analysen och välja ingångsvärden efter frågan. Den här studien ger 

exempel på flera typfall och rekommendationer för hur värden bör väljas i de olika fallen.  

I fallet med testdatat visar resultatet att metod B1 (Överlagring av punkter mot ett rutnät 

och en sökfönsterradie på 300 meter) ger den tydligaste visualiseringen. Aggregeringen 

mot rutnät gör att effekten av många punkter på enstaka adresser jämnas ut och kluster i 

storleksordningen kvarter framträder tydligt. Diskussionen belyser hur effekter som 

befolkningstäthet och studieområdets geografi kan komma att påverka resultatet. 
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Abstract	  

In this study, suggestions are given for how the method Getis Ord Gi* can be used to 

analyze geographic data, find patterns and visualize results. Guidelines are also given for 

selecting parameters and how the parameters affect the visualization of the results. 

 

The method can be used to analyze the number of incidents spread over a large 

geographic area. The method allows users to identify concentrations of incidents. By 

focusing on concentrations instead of single incidents, municipalities and other agencies 

can more effectively respond to the needs of its citizens. 

 

The parameters that have been evaluated are search window distance band and the 

aggregation of data. Citizen service requests to the municipality of Gävle regarding trees 

during the years 2010 to 2013 have been used as test data. The research questions are as 

follows: 

1) How is the visualization of the results affected if data is aggregated as coincident 

points, overlaid on a grid or overlaid on district polygons? 

 

2) How is the visualization of the results affected if search window distance band is 

selected to incorporate only near surrounding points or to set to a distance where 

every point has at least one neighbor? 

 

3) How should the parameters data aggregation and search window distance band be 

set to visualize data clusters by the size of blocks up to districts? 

 

The findings of this study emphasize the importance of selecting parameters based on the 

question at hand. Several cases and guidelines for selecting parameters are outlined. 

The results show that method B1 (data overlaid on a grid and a search window distance 

band of 300 meters) gives the clearest visualization of clusters for the test data. Data 

overlaid on grid smoothers the effect of many incidents on single addresses and the 

resulting clusters are about the size of city blocks. The discussion part emphasizes how 

effects as the population density and the geography in the study area may affect the 

reulting visualisation. 
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1 Inledning 

Ett kluster är en lokal ansamling av punkter i geografiskt data som är spridd över en yta. 

Klusteranalyser är en metod för att hitta dessa ansamlingar. Ett av de tidigaste kända 

exemplen är John Snows klusteranalys av kolerafall i London på 1850-talet. (Shiode, 

2012). Inrapporterade fall plottades ut på en karta och det gick då att se lokala kluster av 

fall runt vissa brunnar. Snow drog då slutsatsen att dessa brunnar var orsaken till 

smittspridningen.  

 

Metoden plottning kan dock ge ett svårtolkat resultat. Punkter med samma koordinater 

kommer i kartan se ut som endast en punkt. En teknik som bättre hanterar detta är 

punkttäthetsanalyser. Punkterna kan överlagras mot ett raster och antalet punkter som 

faller inom varje cell kan exempelvis illustreras med en gradvis intensivare färgskala. 

Punkttäthetsanalyser är dock till viss del subjektiva. Storleken på rastret och färgvalet vid 

visualiseringen av resultatet beror på val hos den som gör analysen och resultatet blir då 

subjektivt för den som sedan ska tolka kartan. Det kan dessutom vara svårt att urskilja 

några mönster då den resulterande kartan ibland kan ge ett plottrigt intryck. Ett sätt att 

göra resultatet tydligare och mer objektivt är att använda en spatial klustermetod (Scott & 

Janikas, 2010).  

 

 
Figur 1. Tre olika punktäthetskartor framställda från samma punktdata. Godtyckliga val 

av parametrar och färgval gör att den resulterande visualiseringen varierar. (Kartorna 

framställda med hjälp av programmet Cityworks). 

 

Det finns flera olika spatiala klustermetoder. Några av metoderna mäter spatial 

autokorrelation. Resultatet av de metoderna visar då hur stor förekomsten av kluster är i 

datat men säger inget om var klustren befinner sig geografiskt. Genom att applicera 

någon av de metoderna går det att utläsa om det förekommer kluster av liknande värden 

inom datat. En förutsättning för att metoderna ska fungera är att datat är relativt homogent 

utspritt över ytan. Om datat är koncentrerat i lokala kluster kan resultatet bli missvisande. 

Några av de vanligaste metoderna är Global Moran’s I (Li, Calder & Cressie, 2007), 
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Getis Ord General G (Getis & Ord, 1992) samt Ripley’s K function (Ripley, 1976). Andra 

metoder visar inte bara att det förekommer kluster utan också var klustren framträder 

geografiskt, till exempel Local Moran’s I (Li, Calder & Cressie, 2007) och Getis Ord Gi* 

(Getis & Ord, 1992). 

 

I metoderna Local Moran’s I och Getis Ord Gi* placeras ett sökfönster runt varje 

datapunkt och utifrån punkttätheten i omgivningen avgörs om punkten är del av ett 

kluster eller inte. Skillnaden mellan metoderna är att i Gi* tas både datapunktens värde 

och kringliggande punkters värde med i beräkningen. Enstaka datapunkter med höga 

värden kommer då att påverka den resulterande visualiseringen av kluster även om 

punkten är omgiven av punkter med lägre värden. I Morans I tas endast kringliggande 

punkters värde med. Värdet på den centrala datapunkten i sökfönstret påverkar således 

inte den resulterande visualiseringen. I och med denna skillnad är det möjligt att med Gi* 

visualisera mindre kluster än med Morans I. Därmed är Gi* mer användbar då 

förekomsten av relativt små kluster ska visualiseras och Morans I ger ett resultat som är 

tillämpbart i en större skala. Det finns även en variant Getis Ord Gi(d) (Getis & Ord, 

1992) som fungerar liknande som Getis Ord Gi*. I Getis Ord Gi(d) tas dock endast 

kringliggande punkter med och metoden fungerar då liksom Local Morans I bättre till att 

identifiera större kluster. 

 

1.1 Getis Ord Gi*  

Metoden Getis Ord Gi* (Getis & Ord, 1992) går ut på att placera ett sökfönster runt varje 

datapunkt och utifrån punkttätheten i omgivningen avgöra om punkten är del av ett 

kluster eller inte. Storlek på sökfönster väljs så att det täcker en mittpunkt och ett antal 

kringliggande punkter. Varje punkt måste ha ett värde för att kunna analyseras. Ett sätt att 

generera ett värde är att ersätta punkter på samma plats med en enstaka punkt. Antalet 

punkter som slås ihop blir då värdet på den enstaka punkten. Ett värde kan också 

genereras genom att mittpunkten i sökfönstret ersätts med en yta och värdet blir då antalet 

punkter inom ytan.  

 

Metoden utgår från en nollhypotes, det vill säga att alla punkter är slumpmässigt 

utspridda över studieområdet. Då sökfönstret placeras över mittpunkten så jämförs 

punktens värde och värdet på de andra punkterna inom sökfönstret med hur mycket de 

avviker från nollhypotesen. En punkt med ett högt värde som också omges av punkter 
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med ett högt värde anses tillhöra ett kluster, en hot spot. En punkt med ett lågt värde 

omgiven av punkter med ett lågt värde är således ett glest område, en cold spot.  

 

Punktens avvikelse från nollhypotesen ges som ett z-värde och ett p-värde. Z-värdet är ett 

mått på hur många standardavvikelser punkten och dess grannar inom sökfönstret avviker 

från den förväntade punkttätheten i nollhypotesen. Skalan är från -4 till +4 där värden 

runt 0 representerar den vanligaste punkttätheten i hela studieområdet. +4 betyder att 

punkten och dess grannar inom sökfönstret är fyra standardavvikelser tätare än den 

vanligaste punkttätheten i studieområdet. -4 betyder att värdet är motsvarande storlek 

glesare.  

 

P-värdet är sannolikheten för att punkten och dess grannar inom sökfönstret avviker från 

nollhypotesen. Även p-värdet är relaterat till normalfördelningen. De flesta punkter får ett 

z-värde runt noll. Ju högre eller lägre z-värde punkten får desto mindre är sannolikheten 

att den ingår i ett naturligt kluster. Ett högt p-värde finns alltså vanligtvis tillsammans 

med ett z-värde runt 0. En punkt med ett stort z-värde och ett litet p-värde betyder alltså 

att punkten ligger i utkanten av normalfördelningen och därmed med stor sannolikhet 

ingår i ett kluster som inte uppstått på grund av slump. 

 

 
Figur 2. Normalfördelning av ärendens slumpmässiga bildande av kluster. 

 

Den resulterande visualiseringen av analysen påverkas dels av hur datat är aggregerat, 

dels av hur storleken på sökfönstret väljs. Datat kan aggregeras som sammanfallande 

punkter, överlagring av punkter mot ett rutnät (Haworth, Bruce, & Iveson, 2013) eller 

överlagring av punkter mot polygoner (Erdogan, 2009).   

 

Storlek på sökfönster kan sättas som ett fast begränsat avstånd och avståndet kan väljas så 

att endast direkt angränsande punkter eller celler tas med (Grady, 2010), eller så att alla 

punkter eller celler i datasetet har minst en granne (Dennis, Aspinall & Gordon, 2002).  
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Figur 3. Matematisk formel för Getis Ord Gi* 

 

1.2 Tillämpningar av Getis Ord Gi* 

Metoden Getis Ord Gi* lanserades 1992 och har sedan dess fått en rad tillämpningar. En 

av de vanligare är brottsstatistik. Metoden ger då möjlighet att hitta mönster av lokala 

problemområden för olika typer av brott. De identifierade problemområden kan sedan 

överlagras med annan geografisk information för att på så vis illustrera korrelationer med 

exempelvis socioekonomiska faktorer. Dessa geografiska analyser kan sedan fungera som 

stöd för att formulera teorier kring uppkomsten av vissa brottstyper. Ett exempel är en 

studie av sambandet mellan rivning av byggnader och vissa brottstyper (Frazier, Bagchi-

Sen & Knight, 2013). Det förekommer att vandaliserade byggnader rivs för att på så sätt 

skapa ett intryck av ett mer välskött område. Om rivningen av byggnader sedan påverkar 

förekomsten av till exempel överfall eller drogrelaterade brott kan då undersökas genom 

en lokal klusteranalys med Getis Ord Gi* av de olika brotten. 

 

En annan vanlig tillämpning av Getis Ord Gi* är av epidemiologi Syftet med metoden är 

då ofta att visualisera hur en epidemi brutit ut och hur det korrelerar med faktorer som 

kan vara orsaker till epidemin. Det finns också studier som fokuserar på risken att smittas 

av en viss åkomma utifrån mönster i tidigare inrapporterade fall. Ett exempel är 

användningen av Getis ord Gi* för att undersöka sambandet mellan olika former av 

malariabehandling i Bangladesh (Haque, Scott, Hashizume, Fisher, Haque, Yamamoto, & 

Glass, 2012). Där undersöktes om det förekom lokala kluster av fall då personer vänt sig 

till lokala återförsäljare av behandling istället för det nationellt kontrollerade programmet 

för behandling. Dessa kluster kunde sedan jämföras med faktorer som utbildningsnivå 

och ekonomiska förutsättningar. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur olika ingångsvärden till analysen 

Getis Ord Gi* påverkar den resulterande visualiseringen. De parametrar som har 

undersökts är storlek på sökfönster samt metod för aggregering av geografiskt data.  
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För att kunna genomföra en klusteranalys med Getis Ord Gi* måste datat vara aggregerat 

på något sätt. Det aggregerade värdet blir sedan en av ingångsparametrarna för analysen. 

En annan parameter är storleken på sökfönstret vilket kommer att påverka storleken på de 

lokala klustren i den resulterande analysen.  

 

Parametrarna bör sättas utifrån vilken analysfråga som ska besvaras. Det kan dock vara 

svårt att på förhand veta hur parametrarna ska väljas. Genom att visualisera olika 

kombinationer av storlek på sökfönster samt metod för aggregering av data kan denna 

studie fungera som ett stöd för hur parametrarna bör väljas. Det går då även att utläsa av 

de olika visualiseringarna hur effekten av många punkter på samma plats påverkar 

resultatet. 

 

Genom att undersöka sex olika kombinationer av parametrarna och förklara dess 

påverkan på den resulterande visualiseringen kan denna studie fungera som ett stöd för 

andra tillämpningar av Getis Ord Gi* på data av liknande karaktär. De sex olika 

resultaten visualiseras och utvärderas efter hur stora kluster som bildas och utifrån hur 

flera ärenden på samma plats presenteras. 

 

En faktor som inte tagits i beaktning i denna studie är globala kluster. Det är möjligt att 

faktorer som befolkningstäthet bildar globala kluster som i sin tur påverkar bildandet av 

lokala kluster i testdatat. Det finns tekniker för att hantera hur eventuella globala kluster 

påverkar (Ord & Getis, 2001) men hur dessa bör tillämpas på data av liknanden karaktär 

som i denna studie återstår att utreda.  

 

Test av huruvida nollhypotesen är giltig kan också göras för att ytterligare förbättra 

tillförlitligheten i studien (Ord & Getis, 1995). Detta kommer dock inte att tas med i 

denna studie. 

 

Som testdata i denna studie används kommunala medborgarärenden. 

I testdatat borde det framträda kluster i storleksordningen kvarter till stadsdel.  Testdatat 

är till viss del jämförbart med data över brottsstatistik men skiljer sig ändå något. 

Testdatat är jämnare utspritt över stadsdelarna än brottsstatistik som tenderar att ha högre 

koncentration av punkter i stadskärnan. Flera punkter som förekommer på samma 

koordinater förekommer jämnare utspritt över stadsdelarna än vid brottsstatistik. Denna 

studie bör således fungera som ett komplement till andra förekommande studier då val av 

metod för klusteranalys ska göras.  
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Vinsterna med att genomföra en klusteranalys är givetvis relaterade till det data som 

metoden tillämpas på men generellt så har identifieringen av problemområden många 

användningsområden. I fallet med testdatat i den här studien skulle Getis Ord Gi* kunna 

ge svar på om det förekommer problemområden av en viss typ av kommunala ärenden 

och om dessa i så fall korrelerar med andra faktorer.  

 

 Metoden skulle till exempel kunna användas för att analysera trädärenden. Istället för att 

lösa varje enskilt fall skulle en kommun då kunna planera för samordnade insatser i de 

områdena. En samordnad hantering av trädärenden skulle minska kostnaderna för 

besiktningar, framkörningsavgifter för maskiner och andra overheadkostnader och på så 

sätt ge en kostnadseffektivare hantering för kommunen.  

 

Ett annat exempel är hantering av inrapporterade vägskador. Någonstans finns en gräns 

för när det är kostnadseffektivare att asfaltera om hela vägen istället för att laga enskilda 

skador. Även i fallet med beläggningsfrågor så tillkommer overheadkostnader i form av 

avgifter för framkörning av maskiner och dylikt. En klusteranalys skulle kunna visa att 

det kostnadseffektivaste är att asfaltera om ett helt bostadsområde istället för att bara 

åtgärda den mest skadade vägen.  Klusteranalyser skulle på så sätt kunna vara ett bidrag 

till en bättre och långsiktigare beläggningsplanering. 

 

Identifieringen av lokala problemområden skulle också kunna vara ett bra stöd för 

investeringsplanering i infrastruktur. Genom att jämföra kostnaderna för att investera i ny 

infrastruktur i problemområden mot kostnaden för att åtgärda enstaka problem skulle det 

gå att hitta brytpunkter för när en investering är mest kostnadseffektiv. 

 

Metoden skulle också kunna användas till att förbättra stadsplaneringen. Till exempel 

skulle lokala kluster av medborgarärenden som berör parkeringsproblematik kunna utgöra 

ett underlag för en förbättrad planering av parkeringssituationen i en stad. 

 

1.4 Frågeställning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur olika ingångsvärden till analysen 

Getis Ord Gi* påverkar den resulterande visualiseringen. De parametrar som har 

undersökts är storlek på sökfönster samt metod för aggregering av geografiskt data 

Frågeställningarna blir därför: 
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1) Hur påverkas den resulterande visualiseringen av klusteranalysen om punktdata 

aggregeras som sammanfallande punkter, överlagras mot ett rutnät eller 

överlagras mot stadsdelspolygoner? 

 

2) Hur påverkas den resulterande visualiseringen av klusteranalysen om sökfönstrets 

storlek väljs så att endast varje punkts omedelbara närområde tas med eller om 

storleken sätts så att varje punkt har minst en granne inom sökfönstret? 

 

3) Hur bör parametrarna aggregering av data och storlek på sökfönster väljas för att 

visualisera kluster i storleken kvarter till stadsdel? 
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2 Metod 

2.1 Medborgarärenden 

Gävle kommun har tillhandahållit data som i den här studien använts för att exemplifiera 

och visualisera effekten av olika val vid tillämpningen av Getis Ord Gi*.  Testdatat är 

punktdata utspritt över en yta på  cirka 3000 kvadratkilometer med högre koncentration 

av punkter inom tätbebyggt område. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Gävle kommun 

hanterar sedan 2010 inkomna ärenden från medborgare via en kundtjänstfunktion. 

Förfrågningar, synpunkter och ärenden besvaras direkt i kundtjänsten i den mån det är 

möjligt och slussas i annat fall vidare till handläggare. I de fall ärenden slussas vidare till 

handläggare så sker det i ett ärendehanteringssystem, Cityworks från Azteca Systems. 

Ärendena är då kategoriserade, koordinatsatta och tidsstämplade.  Koordinaterna tas fram 

genom geokodning av adresser men också i vissa fall genom att markera en punkt på en 

karta. Ärendena kategoriseras i ett antal generella huvudområden. Till exempel önskemål 

om att ta ned träd på kommunens mark kategoriseras som ett trädärende och synpunkter 

på skador i vägen kategoriseras som beläggningsärenden.  

 
Figur 4. Studieområdet, stadsdelar i Gävle kommun. 
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2.2 Extrahering av data 

Alla ärenden är strukturellt lagrade i en SQL-databas i programmet Cityworks från 

Azteca Systems och den totala mängden är cirka 15000 ärenden. I denna studie används 

trädärenden inkomna till Gävle kommun under perioden 2010-01-01 till och med 2014-

05-12 som testdata, totalt 1512 ärenden.  Data har extraherats ur SQL-databasen med 

hjälp av FME från Safe Software. I FME har först trädärenden filtrerats ut och sedan har 

ärenden som saknat koordinater eller som haft koordinater utanför någon av stadsdelarna 

filtrerats bort. Polygoner över stadsdelarna har tillhandahållits av Gävle kommun. 

Verktygen NeighborFinder och StatisticsCalculator i FME har använts för att beräkna de 

avstånd då varje punkt har minst en granne inom sökfönstret.  

 
Figur 5. Utbredning av testdata. Alla ärenden (ca 15 000 punkter) till vänster och endast 

trädärenden (1512 punkter) till höger. 
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2.3 Aggregering av punkter 

Ärendena i testdatat är lagrade som koordinatsatta punkter och behöver därför aggregeras 

ihop för att kunna analyseras med Getis Ord Gi*. Det förekommer i huvudsak tre olika 

metoder för att aggregera ihop punktdata. En metod är aggregering av sammanfallande 

punkter. Sammanfallande punkter ersätts då med en punkt med antalet sammanfallande 

punkter som ett attributvärde. Ett annat sätt är överlagring av punkter mot ett rutnät med 

lämplig cellstorlek. Antalet punkter inom varje cell lagras då som ett attributvärde 

(Haworth, Bruce & Iveson, 2013). Ytterligare ett sätt är överlagring av punkter mot 

polygoner, exempelvis stadsdelar. Antal punkter inom varje polygon lagras då som ett 

attributvärde (Erdogan, 2009). 

                
Figur 6. Aggregering som sammanfallande punkter, överlagring mot rutnät eller 

överlagring mot polygoner. 

   

I den här studien genomförs klusteranalyser med Getis Ord Gi* för alla tre metoderna för 

att på så sätt kunna jämföra hur de olika metoderna påverkar visualiseringen av resultatet. 

Vid överlagring mot ett rutnät är det viktigt att cellstorleken väljs utifrån i vilken skala 

det ska gå att läsa ut eventuella kluster i den resulterande visualiseringen. Om kluster på 

kvartersnivå upp till stadsdel söks bör cellstorleken vara i storleksordningen 100 till 200 

meter i sida. Om resultatet i stället ska visa kluster för hela stadsdelar upp till 

kommun/region kan en cellstorlek på ett par kilometer väljas. Då den här studien 

fokuserar på kluster i storleksordningen kvarter till stadsdel har cellstorleken 200 meter 

valts eftersom ett kvarter i ett bostadsområde inom studieområdet är cirka 200 meter i 

diameter. Överlagringen mot polygoner görs i den här studien mot polygonerna stadsdelar 

tillhandahållna av Gävle kommun.  
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2.4 Sökfönster 

Metoden Getis Ord Gi* går ut på att placera ett sökfönster runt varje datapunkt och 

utifrån punkttätheten i omgivningen avgöra om punkten är del av ett kluster eller inte.  

Det finns olika metoder för att avgränsa storleken på sökfönstret (Ord & Getis, 1995). Ett 

sätt är att ta med hela den geografiska utbredningen i sökfönstret men att vikta punkternas 

inverkan avtagande med avståndet. Ett annat sätt är att bara ta med angränsande 

polygoner. Ytterligare ett sätt är att sätta ett fast begränsat avstånd, då endast punkter 

inom ett fastställt avstånd från analyspunkten tas med i klusteranalysen för den punkten. 

Fast begränsat avstånd kan väljas så att endast direkt angränsande punkter eller celler tas 

med (Grady, 2010) eller så att alla punkter eller celler i datasetet har minst en granne 

(Dennis, Aspinall & Gordon, 2002). 

                                     
Figur 7. Sökfönsterstorlek så att endast direkt angränsande punkter tas med alternativt så 

att alla punkter har minst en granne. 

  

2.5 Typfall 

Metoden klusteranalys med Getis Ord Gi* har utförts med verktyget Hot Spot Analysis i 

ArcGis 10.2 Spatial Statistics. I verktyget har metod för att beräkna storlek på sökfönster 

satts till Fixed Distance. Det innebär att endast punkter inom den angivna storleken på 

sökfönstret kommer att tas med i beräkningen och att dessa kommer att viktas lika oavsett 

avstånd till mittpunkten. Defaultvärdet för storlek på sökfönster i verktyget är det avstånd 

då alla punkter har minste en granne. I denna studie är avståndet istället beräknat i FME 

och sedan inmatats i verktyget för att kunna redovisa vilket avstånd som använts. Som 

Input feature class har värdet som skapats genom aggregering av punktdatat använts. 

Resultatet av klusteranalyserna har visualiserats i Arcgis 10.2. Denna studie undersöker 

sex olika kombinationer av storlek på sökfönster och metod för aggregering av data.  
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A1. Aggregering av sammanfallande punkter. Sammanfallande punkter ersätts med en 

punkt med antalet sammanfallande punkter som ett attributvärde. Sökfönstret storlek har 

satts till en radie på 400 meter så att endast ett kvarter och dess närmaste grannkvarter tas 

med i beräkningen. Ett kvarter i ett bostadsområde i studieområdet är cirka 200 meter i 

diameter, så radien 400 meter täcker med lite marginal ett kvarter och dess kringliggande 

kvarter. 

 

A2. Aggregering av sammanfallande punkter. Sammanfallande punkter ersätts med en 

punkt med antalet sammanfallande punkter som ett attributvärde. Sökfönstret storlek har 

med hjälp av FME beräknats till 6151 meter så att varje punkt i datat har minst en granne. 

 

B1. Överlagring av punkter mot ett rutnät med en cellstorlek på 200 x 200 meter. Antal 

punkter inom varje cell lagras som ett attributvärde. Celler inom rutnätet som saknar data 

efter överlagringen har filtrerats bort. Sökfönstret storlek sätts till en radie på 300 meter 

så att endast närmast angränsande celler tas med i beräkningen. Storleken på sökfönstret 

blir härmed ungefär lika stort som i fall A1 så att resultaten ska kunna jämföras. 

 

B2. Överlagring av punkter mot ett rutnät med en cellstorlek på 200 x 200 meter. Antal 

punkter inom varje cell lagras som ett attributvärde. Celler inom rutnätet som saknar data 

efter överlagringen har filtrerats bort. Sökfönstret storlek har med hjälp av FME 

beräknats till 5886 meter så att varje cell har minst en granne. 

 

C1. Överlagring av punkter mot stadsdelspolygoner. Antal punkter inom varje polygon 

lagras som ett attributvärde. Sökfönstret storlek sätts till att endast ta med angränsande 

polygoner. 

 

C2. Överlagring av punkter mot stadsdelspolygoner. Antal punkter inom varje polygon 

lagras som ett attributvärde. Sökfönstret storlek har med hjälp av FME beräknats till 

20109 meter så att varje polygon har minst en granne. 
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2.6 Utvärdering 

Aggregeringen av data utvärderas utifrån om bildandet av kluster främst påverkas av 

många ärenden på samma koordinater eller av flera ärenden jämt utspridda över en yta.  

Storlek på sökfönster utvärderas genom att antalet kluster räknas och den genomsnittliga 

diametern för ett urskiljbart kluster beräknas. En jämförelse görs sedan om storleken på 

klustren motsvarar storleksordningen kvarter till stadsdel. 
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3 Resultat 

Resultaten av respektive typfall visualiseras som kartor över de centrala stadsdelarna i 

Gävle kommun. Områden som representerar en tätare klustring av ärenden (hot spots) 

representeras i rött och ärenden med en glesare utbredning representeras i blått (cold 

spots). Områden som inte avviker från nollhypotesen, slumpmässigt utspridda ärenden 

representeras i beigt och stadsdelar som saknar data visas som vita. Z- värden och p-

värden är i visualiseringen kombinerade till confidence level, grad av säkerhet, enligt 

tabellen nedan. En confidence level på exempelvis 90% kan utläsas så att det 

representerar ett område som till 90 procents säkerhet består av ett kluster som statistiskt 

signifikant avviker från nollhypotesen, slumpässigt spridda punkter. 

 

 

z-värde 

(Standardavvikelse) 

p-värde 

(sannolikhet) 

Confidence 

level 

< -1.65 eller > +1.65 < 0.10 90% 

< -1.96 eller > +1.96 < 0.05 95% 

< -2.58 eller > +2.58 < 0.01 99% 

 

Tabell 1.Confidence level översatt till p-värde och z-värde. 
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A1. Aggregering av sammanfallande punkter. Sökfönsterradie 400 meter. Enstaka 

punkter med många sammanfallande punkter kommer att påverka framträdandet av hot 

spots mer än flera enstaka punkter inom samma närområde. Mönstret framträder tydligast 

i nordvästra delen av området där många punkter jämnt spridda över ytan bildar en cold 

spot. I testdatat kan en hot spot bero på att en enskild person anmält ett ärende sju gånger 

på samma adress. Det får större genomslag i analysen än om sju grannar anmält var sitt 

ärende. En hot spot kan således utläsas som att där förekommer adresser med flera 

anmälda ärenden närmare varandra snarare än att det är många ärenden på liten yta. 

Resultatet skulle kunna tolkas så att flera punkter på samma adress eller koordinat tyder 

på att ett ärende har pågått under lång tid och anmälts flera gånger utan åtgärd.  Metoden 

kan då till exempel vara användbar för att hitta områden där adresser med flera ärenden 

finns i närheten av varandra vilket kan tyda på att området varit eftersatt en längre tid.  15 

enstaka kluster kan urskiljas och de har en genomsnittlig diameter på 300 meter. Klustren 

framträder i storleksordningen ett till ett par kvarter. 

 

 
Figur 8. Metod A1 Aggregering av sammanfallande punkter. Sökfönsterradie 400 meter. 

  



 20 

A2. Aggregering av sammanfallande punkter. Sökfönsterradie 6151 meter. Resultatet 

liknar resultatet i fallet A1. Enstaka punkter med många sammanfallande punkter 

kommer att påverka framträdandet av hot spots mer än flera enstaka punkter inom samma 

närområde. 8 enstaka kluster kan urskiljas och de har en genomsnittlig diameter på 1500 

meter. Det större avståndet där grannar tas med i analysen ger att resultatet blir 

meningsfullt att betrakta på stadsdelsnivå. I testdatat kan en hot spot således utläsas som 

att där förekommer adresser med flera anmälda ärenden närmare varandra snarare än att 

det är många ärenden på liten yta. 

 

 

 
Figur 9. Metod A2 Aggregering av sammanfallande punkter. Sökfönsterradie 6151 meter. 
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B1. Överlagring av punkter mot ett rutnät. Sökfönsterradie 300 meter. Aggregeringen till 

200 metersrutor gör att effekten av många punkter på enstaka adresser jämnas ut. Det 

framträder tydligast i hot spoten i nordvästra delen av området som i fallet A1 utgjorde en 

cold spot. 7 enstaka kluster kan urskiljas och de har en genomsnittlig diameter på 700 

meter. Då endast angränsande polygoner tas med i analysen så visar resultatet hot spots i 

storleksordningen ett till ett par kvarter. En hot spot av kvarterstorlek kan i det här fallet 

antas representera ett område med punkter från många olika adresser. Det i sin tur skulle 

kunna tolkas som att förutsättningarna i området är sådana att många händelser uppstår 

där. Det kan i exempelfallet trädärenden handla om att trädbeståndet i området är av 

homogen karaktär och samma typ av problem uppstår i hela området. 

 

 

 

 
Figur 10. Metod B1 Överlagring av punkter mot ett rutnät. Sökfönsterradie 300 meter. 
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B2. Överlagring av punkter mot ett rutnät. Sökfönsterradie 5886 meter. Även här jämnas 

effekten av många ärenden på enstaka adresser ut. Det är svårt att utläsa enstaka kluster 

men resultatet kan tolkas så att det förekommer 10 enstaka kluster och de har i så fall en 

genomsnittlig diameter på 1500 meter. Resultatet skulle även kunna tolkas som att i 

princip hela stadskärnan med angränsande stadsdelar blir en hot spot. Resultatet blir 

därmed mer meningsfullt att betrakta i en skala där olika tätorter kan jämföras med 

varandra.  

 

 

 
Figur 11. Metod B2 Överlagring av punkter mot ett rutnät. Sökfönsterradie 5886 meter. 
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C1. Överlagring av punkter mot stadsdelspolygoner. Sökfönstrets storlek så att endast 

angränsande polygoner tas med. Effekten av många punkter på enstaka ärenden går inte 

att utläsa. Hur stadsdelar gränsar till varandra har stor betydelse i resultatet. Stadsdelar 

som i sig inte har så många punkter representeras som hot spots på grund av omgivande 

stadsdelar med många punkter. Metoden lämpar sig förmodligen bättre om data är 

jämnare utspritt över ytan och inte som i det här fallet med många punkter i vissa 

stadsdelar och inga punkter i andra. 

 

 
Figur 12. Metod C1 Överlagring av punkter mot stadsdelspolygoner. Sökfönstrets storlek 

så att endast angränsande polygoner tas med. 
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C2. Överlagring av punkter mot stadsdelspolygoner. Sökfönsterradie 20109 meter. 

Effekten av många punkter på enstaka ärenden går inte att utläsa. Testområdet Gävle 

kommun är en långsmal kommun där vissa stadsdelar befinner sig långt från stadskärnan. 

Om gränsen sätts så att alla stadsdelar med värden ska ha en närmaste granne blir 

sökfönstret för stort för att metoden ska fungera. Sökfönstret för de centrala polygonerna 

täcker i princip hela studieområdet varför nästan inga lokala hot spots kommer att 

framträda. Detta beror på att då sökfönstret täcker nästan hela studieområdet så kommer 

beräkningen av resultatet att likna beräkningen av nollhypotesen. Det går då inte att 

avgöra om resultatet avviker på ett statistiskt signifikant sätt från resten av datat. 

Polygoner i ytterkanten (längst österut i bilden fig. 10.) kommer inte att få med lika 

många polygoner inom sitt sökfönster och kommer därmed att framträda som hot spots. 

Metoden är förmodligen lämpligare i studieområden där avståndet mellan polygoner som 

inte är direkt angränsande inte är så stort.  

 

 

 

 
Figur 13. Metod C2 Överlagring av punkter mot stadsdelspolygoner. Sökfönsterradie 

20109 meter. 
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4 Diskussion 

4.1 Aggregering av sammanfallande punkter 

Aggregering av sammanfallande punkter gav ett resultat som påverkades mycket av flera 

punkter med samma koordinater. Det var ett förväntat resultat då Getis Ord Gi* till 

skillnad från exempelvis Morans I är designad för att visualisera små lokala kluster. Det 

är dock viktigt att också sökfönstret sätts litet för att klustren ska kunna visualiseras. I 

denna studie är sökfönstret satt så stort i förhållande till datats karaktär att dessa 

mikrokluster inte framträder. Istället fick det effekten att kvarter eller stadsdelar med flera 

sådana mikrokluster visualiserades som ett stort kluster. En hot-spot i testdatat kan 

således utläsas som här förekommer adresser med flera anmälda ärenden närmare 

varandra snarare än här är det många ärenden på liten yta. 

 

4.2 Överlagring mot rutnät 

Överlagring mot rutnät gjorde att effekten av många punkter på enstaka adresser 

jämnades ut i resultatet. Det kan dock vara svårt att välja en lämplig cellstorlek att 

överlagra mot då cellstorleken måste väljas utifrån vilken skala resultatet sedan ska 

betraktas i. Vilken storlek på sökfönster som ska väljas och vilken skala som resultatet 

sedan ska betraktas i styrs i sin tur av vilken analysfråga som ska besvaras. En slutsats att 

dra av studien är således att det är viktigt att verkligen tänka igenom vilken fråga som ska 

besvaras med klusteranalysen. I exempeldatat kan en relevant analysfråga vara att hitta 

kluster av trädärenden från olika anmälare inom en stadsdel. Då är metod B1 att föredra i 

Gävle kommuns fall. Om istället analysfrågan är att hitta stadsdelar där flera ärenden 

förekommer på samma adresser så är metod A2 att föredra. 

 

4.3 Överlagring av punkter mot stadsdelspolygoner 

Överlagring av punkter mot stadsdelspolygoner visade att polygonernas läge i förhållande 

till varandra hade stor betydelse för den resulterande visualiseringen. Metoden lämpar sig 

förmodligen bättre om datat är jämnare utspritt över en större yta så att fördelningen av 

ärenden inom polygonerna är någorlunda lika. En slutsats är således att det är viktigt at ta 

hänsyn till hur data är strukturerat och hur den geografiska utbredningen av datat ser ut.   
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Metoden C (överlagring mot polygoner) visade sig inte lämplig i fallet med testdata från 

Gävle kommun, metoden kan vara tillämplig för analys av medborgarärenden i en annan 

kommun där den geografiska indelningen av stadsdelar är annorlunda. 

 

4.4 Geografiska effekter 

Som tidigare nämnts är det möjligt att faktorer som befolkningstäthet bildar globala 

kluster som i sin tur påverkar bildandet av lokala kluster i testdatat. Det finns tekniker för 

att hantera hur eventuella globala kluster påverkar(Ord & Getis, 2001) och hur dessa 

påverkar resultatet kan vara underlag för kommande studier. 

 

Det är också högst troligt att geografin i testområdet påverkar resultatet. En stor del av 

testområdet består av vatten. Det påverkar förmodligen resultatet mest vid överlagring 

mot stadsdelspolygoner då polygoner som till synes är angränsande i verkligheten kan 

vara skilda åt av en havsvik. En annan faktor som troligtvis påverkar resultatet är 

stadsbilden för de olika stadsdelarna. Vissa områden består av flerbostadshus och är 

relativt tätbefolkade, andra områden består av småhus och är glesare befolkade. Även 

byggnadsår kan komma att påverka. Områden som är byggda omkring samma tidsperiod 

har förmodligen ungefär samma ålder på träden i området. De problem som uppstår bör 

därför uppstå likartat i hela området till skillnad från stadsdelar som inte är lika 

homogena. Hur detta påverkar resultatet bör kunna undersökas genom att endast jämföra 

områden av liknande karaktär med varandra. En annan tänkbar lösning är att genomföra 

regressionsanalyser för att se om någon faktor har ett samband med den resulterande 

visualiseringen.  

 

En annan tänkbar effekt att undersöka är individers påverkan på varandra inom 

exempelvis ett grannskap. Det är tänkbart att en viss typ av beteende uppmuntras av att 

samma beteende finns hos individer i en persons närhet. Det finns studier inom 

brottsstatistik som visar att individer som bor i närheten av personer som begått en vis typ 

av brott löper större risk att själva begå den specifika typen av brott (Mennis & Harris, 

2011). Dessa mekanismer kan vara överförbara på andra typer av data. Det återstår dock 

att utreda. 
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4.5 Kommande studier 

En fråga för kommande studier kan vara tillämpningen av regressionsanalyser på 

kommunala medborgarärenden. En klusteranalys ger ju som regel bara en indikation på 

att det förekommer en ansamling av en viss problemtyp på en specifik geografisk plats. 

Orsakerna till detta kluster får sökas med andra tekniker. Det kan ju vara så att klustret 

korrelerar med någon faktor som är specifik för det området. Till exempel kanske 

socioekonomiska faktorer i ett område påverkar hur benägen man är att kontakta 

kommunen med en viss ärendetyp. Sådan skulle till exempel en regressionsanalys kanske 

kunna ge svar på. Kommande studier skulle även kunna undersöka skillnaden mellan den 

lokala klusteranalysen Getis ord Gi* som behandlas i denna studie samt de liknande 

teknikerna Local Moran’s I (Li, Calder & Cressie, 2007) och Getis Ord Gi(d) (Getis & 

Ord, 1992). 



 28 

5 Litteraturförteckning 

Dennis, P., Aspinall, R. J., & Gordon, I. J. (2002). Spatial distribution of upland beetles in 

relation to landform, vegetation and grazing management. Basic and Applied Ecology, 

3(2), 183-193.  

 

Erdogan, S. (2009). Explorative spatial analysis of traffic accident statistics and road 

mortality among the provinces of Turkey. Journal of Safety Research, 40(5), 341-351.  

 

Frazier, A. E., Bagchi-Sen, S., & Knight, J. (2013). The spatio-temporal impacts of 

demolition land use policy and crime in a shrinking city. Applied Geography, 41(0), 55-

64.  

 

Getis, A., & Ord, J. K. (1992). The analysis of spatial association by use of distance 

statistics. Geographical Analysis, 24(3), 189-206. 

 

Grady, S. C. (2010). Racial residential segregation impacts on low birth weight using 

improved neighborhood boundary definitions. Spatial and Spatio-Temporal 

Epidemiology, 1(4), 239-249.  

 

Haque, U., Scott, L., Hashizume, M., Fisher, E., Haque, R., Yamamoto, T., & Glass, G. 

(2012). Modelling malaria treatment practices in Bangladesh using spatial 

statistics. Malaria Journal, 11(1), 1-11.  

 

Haworth, B., Bruce, E., & Iveson, K. (2013). Spatio-temporal analysis of graffiti 

occurrence in an inner-city urban environment. Applied Geography, 38(0), 53-63.  

 

Li, H., Calder, C. A., Cressie, N (2007). Beyond Moran's I: Testing for Spatial 

Dependence Based on the Spatial Autoregressive Model. Geographical Analysis 39(4) 

357–375.  

 

Mennis, J., & Harris, P. (2011). Contagion and repeat offending among urban juvenile 

delinquents. Journal of Adolescence, 34(5), 951-963.  

 

Ord, J. K., & Getis, A. (2001). Testing for local spatial autocorrelation in the presence of 

global autocorrelation. Journal of Regional Science, 41(3), 411-432 



 29 

 

Ord, J. K., & Getis, A. (1995). Local spatial autocorrelation statistics: Distributional 

issues and an application. Geographical Analysis, 27(4), 286-306. 

 

Ripley, B.D. (1976). The second-order analysis of stationary point processes. Journal of 

Applied Probability 13, 255–266. 

 

Scott, L., & Janikas, M. (2010). Spatial statistics in ArcGIS. Handbook of Applied Spatial 

Analysis. (27-41) Berlin: Springer.  

 

Shiode, S. (2012). Revisiting John Snow's map: Network-based spatial demarcation of 

cholera area. International Journal of Geographical Information Science, 26(1), 133-

150.  

 

 

 

   

 

 

 

 

  



 30 

Bilaga 1. Kartor över aggregerade punktdata 

 
Figur 1. Punktdata aggregerat som sammanfallande punkter. Benämns i studien metod A 
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Figur 2. Punktdata aggregerat mot ett rutnär med en cellstorlek på 200x200 meter. 

Benämns i studien metod B 
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Figur 3. Punktdata aggregerat mot stadsdelspolygoner. Benämns i studien metod C 
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Bilaga 2. Exempelflöde för att preparera testdata i FME 

Figur 1.  Exempelflöde för att preparera testdata i FME. Exemplet visar aggregering av 

data enligt metod B. 


