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Emilie Stroh

Kartanvändning inom medicinsk forskning 
– ”how it all began  …”

Att kartor är ett bra verktyg för att loka-
lisera smittkällor och rumsliga sjukdoms-
mönster är idag knappast förvånande men 
för mindre än tvåhundra år sedan var detta 
däremot allt annat än självklart. Något mer 
förvånande är det kanske att det var en av 
pionjärerna inom epidemiologi som lade 
grunden till användningen av kartor inom 
medicin. Detta är historien om honom och 
om vad som senare skulle komma att bli 
känt som ”The handle on the Broad Street 
pump”. 
 Huvudpersonen i denna historia hette 
John Snow och föddes i York 1813 (Figur 
1) John var ett av många barn i en relativt 

fattig familj men då det visade sig att han 
var en mycket klipsk och intelligent pojke 
så lyckades föräldrarna skrapa samman 
tillräckligt med pengar för att kunna skicka 
honom till en privatskola. I skolan fortsatte 
han att briljera med sin intelligens och 
började så småningom studera medicin. 
Studierna gick bra och likaså hans begyn-
nande läkarkarriär. Så småningom började 
han inrikta sig på analyser och kvantifie-
ring av dosering vid narkos vilket slutligen 
gjorde honom till en välrenommerad expert 
inom anestesi. Det var emellertid inte dessa 
framgångar som skulle få honom att gå till 
historien, även om hans bidrag inom detta 
område har varit väsentligt, utan istället var 
det hans intresse inom ett helt annat om-
råde som skulle få allra störst konsekvenser 
för läkarvetenskapen. England, och fram-
för allt London, plågades under denna tid 
allt som oftast av koleraepidemier vilka or-
sakade femsiffriga dödstal. Idag vet vi att 
kolera smittar via vatten som är förorenat 
med bakterien Vibrio cholerae men vid 
denna tid var den gängse teorin att kolera 
smittade via illaluktande gaser som trängde 
upp från träsk, avlopp, soptippar och öppna 
gravar. Den vedertagna kuren för att bota 
de stackars kolerapatienterna bestod av lax-
ermedel, opium, pepparmynt och konjak 
vilket givetvis inte hjälpte alls. 
 John Snow hade redan som 18-årig lä-
karassistent fått hjälpa till med att behandla 
kolerapatienter och då insett att behand-Figur 1. John Snow.
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lingen mot sjukdomen var nästintill overk-
sam och att smittspridningsteorin stämde 
dåligt med hur nya sjukdomsfall uppstod. 
Istället började han fundera över om sjuk-
domen inte spreds av mycket små parasi-
ter istället för av illaluktande gaser. Idén 
om smittspridning orsakad av små mik-
roorganismer var inte hans egen och den 
var synnerligen impopulär vid denna tid-
punkt. John Snow började vid sidan av sin 
läkarpraktik studera kolerafall och smitt-
spridning och blev mer och mer övertygad 
om att koleran smittade via infekterat vat-
ten. Han publicerade några artiklar rörande 
detta vilka mottogs med skepsis men ett ar-
tigt överseende med tanke på hans status 
och kvalifikationer inom anestesiområdet. 
Det huvudsakliga motargumentet mot hans 
teorier var att 

”de var intressanta men att det fanns en 
mängd lika troliga faktorer som lika gär-
na skulle kunna ha orsakat dessa kolera-
utbrott och att han saknade konkreta bevis 
att stödja sin teori på”. 

John Snow behövde med andra ord en möj-
lighet att bevisa att hans teori stämde och i 
augusti 1854 uppstod denna möjlighet. 
 Distriktet Soho i västra London drab-
bades mer eller mindre över en natt av 
ett våldsamt kolerautbrott som på bara 
några dagar orsakade hundratals dödsfall. 
John Snow, som bodde alldeles i närhe-
ten av området, gav sig genast dit för att 
undersöka förhållandena och hans miss-
tankar riktades snart mot en av de all-
männa pumpar som fanns utplacerade 
i området och kring vilken flest döds-
fall hade inträffat: pumpen på Broad 
Street. Vis av tidigare erfarenheter vis-

ste han att hans övertygelse om pum-
pens roll i smittspridningen av kolera 
inte skulle räcka till för att övertyga myn-
digheterna om att avlägsna dess hand-
tag (och på så sätt göra pumpen obrukbar 
och därmed hindra smittspridningen). 
Han behövde något som tydligt visade att 
pumpen var källan till smittspridningen 
av koleran och därmed också att hans 
tes om smittspridning via förorenat 
vatten var sann. För att lösa detta gjorde 
han något som han, så vitt man vet, var 
först om att göra: han använde sig av 
en karta för att dokumentera fallen. Det 
han gjorde kan idag, precis som många 
andra geniala lösningar och uppfinningar, 
verka tämligen banalt men var vid detta 
tillfälle något som lade grunden till helt 
nya inriktningar inom både medicin och 
kartanvändning. Det John Snow gjorde 
var att ta en karta över området och 
markera ut samtliga allmänna pumpar 
och därefter göra markeringar över hur 
många dödsfall som inträffat i varje hus 
i det drabbade området, ett streck för 
varje dödsfall. Följden blev en karta där 
man tydligt kan se att den största andelen 
dödsfall har inträffat kring pumpen på 
Broad Street, för att därefter minska i 
antal ju längre ifrån denna som hushållen 
befinner sig (Figur 2). John Snow nöjde 
sig däremot inte bara med detta utan 
gjorde även hembesök i det drabbade om-
rådet för att kontrollera ifrån vilka pum-
par i området varje hushåll hämtade sitt 
vatten. Slutligen hade han samlat till-
räckligt starka bevis för att han, med sin 
kartläggning som grund, lyckas övertyga 
myndigheterna om att avlägsna handtaget 
på pumpen på Broad Street. När detta var 
gjort började genast koleraepidemin att 
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avklinga och på några få dagar hade nya 
fall helt upphört att inträffa. 
 Det som John Snow gjorde, och som 
var anmärkningsvärt vid denna tid, var 
att han för att lösa sitt problem kombi-
nerade de två disciplinerna medicin och 
kartografi vilka förut varit vitt åtskilda. 
Tidigare hade kartor nästan uteslutande 
använts i syfte att visualisera och doku-
mentera faktiska objekt så som länder, 
städer, fiendetrupper etc. John Snow var 
därmed den förste som insåg att det även 
gick att kartlägga händelser och abstrakta 
egenskaper och på detta sätt göra deras 
rumsliga mönster och förhållanden analy-
serbara. 

 Idag har vi insett värdet av att använda 
oss av kartor för att kunna visualisera 
sjukdomsmönster och ohälsa och utveck-
lingen inom detta område går framåt med 
en rasande fart, inte minst genom utveck-
lingen av GIS (Geografiska informations-
system). Det går däremot inte att bortse 
ifrån att det, trots den omfattande tek-
nikutveckling som har gjort alltmer av-
ancerade analyser möjliga, ändå är pre-
cis samma metodik som John Snow an-
vända sig av 1854 som fortfarande ligger 
till grund för de datoriserade klusterana-
lyser som vi idag använder sig av för 
att detektera möjliga källor till smitt-
spridning. Vi är med andra ord skyldiga 

Figur 2. John Snows karta över kolerautbrott kring pumpen på Broad Street.
https://sv.wikipedia.org/wiki/John_Snow
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denne man ett stort tack för de möjlig-
heter vi idag har att snabbt kunna ana-
lysera och sätta in preventiva åtgärder 
mot global smittspridning och de utö-

kade möjligheter inom forskning som 
detta har lett fram till, inte minst inom 
det medicinska område som John Snow 
själv lade grunden till, epidemiologin. 
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