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INSTALLATION AV EPI INFO 
 
 
Epi Info version 6.0 levereras på  tre programdisketter. Programfilerna 
är komprimerade (packade), och man måste packa upp dem för att man 
skall kunna köra programmet vid en installation. Skall du däremot 
kopiera disketterna, skall man inte packa upp dem (dekomprimera 
dem).  
 
Programfilerna på de tre disketterna ligger ordnade i 14 grupper: 
Diskett 1  grupp 1-5 
Diskett 2  grupp 6-10 
Diskett 3 grupp 11-14 
Manualen (på ca 600 sidor) finns på diskett 3.  
 
Övning 1 
 
INSTALLATION 
 
1. Installation i DOS: 
 

DOS:  
Se till att du befinner dig vid DOS-prompten (C:\>), skriv:  
A:INSTALL  (tryck sedan <Enter>) 

 
2. Du kommer nu till Installationsmenyn (se figur 1). Markören 

befinner sig i vänster box, och A är redan förhandsvalt.  
SOURCE drive = KÄLL-diskettenhet, och denna är A!  
Skriv ett A, och markören går till boxen till höger. 

 
Figur 1 EpiInfo’s installationsmeny 

 



3. I höger box skall du välja DESTINATION's drive 
(MÅL-diskettenhet), vilket i de flesta fall är C.  
Skriv ett C! Markören går nu automatiskt till högra nedre hörnet 
på höger box, med fråga om man har disketter (dvs ej hårddisk). 
Nästan alla har hårddisk idag, välj att skriva ett N (detta är 
förstahandsval och är ifyllt redan).  

 
4. Markören går nu över till under de två boxarna, och man skall 

välja om man vill installera eller kopiera. Du vill installera - dvs 
skriv ett I.  
Skriver du ett C kopieras programdisketterna till disketter.  

 
5. Du skall nu välja Video Drivers (drivrutin för bildskärmen). Du 

får ett förhandsval (som nästan alltid är korrekt). Är du osäker 
kan man välja samtliga genom att trycka <F8>, annars väljer du 
den föreslagna med <F4>. 

 
6. Du skall nu välja Print Drivers (drivrutin för skrivare). Välj de 

skrivare du har tillgång till, eller om du är osäker samtliga, dvs 
med <F8>.  

 
7. Sist väljer man vilka grupper (groups) man vill installera. 

Förstahandsval är att installera samtliga grupper.  
För att köra Epi Info behöver du åtminstone INSTALL, EPI menu, 
ENTER and CHECK, ANALYSIS, Video/printer, EPED, STATCALC, 
MERGE, EXPORT och IMPORT. 

 
8. Tryck <F4> för att fortsätta. Installationen startar nu.  

Byt diskett när du får anvisning om detta! 
 
9. På slutet får du en fråga om du vill göra förändringar i filerna 

AUTOEXEC.BAT och CONFIG.SYS. Detta behöver du göra! För att 
Epi Info skall kunna startas från ett annat bibliotek än EPI6 krävs 
en sk sökväg i AUTOEXEC.BAT, och CONFIG.SYS kan behöva 
ändras med avseende på ett par inställningar. Låt programmet 
göra detta åt dig genom att svara "Y" på frågan! 

 
10. Det är nu klart. OBS! Du måste starta om datorn för att sökvägen 

skall "ta". Gör en varmstart genom att trycka på Ctrl-Alt-Del! 
OBS! om du installerat från Windows - avsluta Windows först, gör 
sedan varmstart i DOS! 
 

 



NÅGRA KOMMENTARER 
 
Alldeles innan programinstallationen är färdig kommer du att få en 
fråga om installationsprogrammet får göra ändringar i AUTOEXEC.BAT 
och CONFIG.SYS. I AUTOEXEC.BAT lägger installationsprogrammet till 
sökvägen till Epi Info’s programkatalog,  \EPI6. I CONFIG.SYS undersöker 
installationsprogrammet om FILES=20 och BUFFERS=20. (Du kan lägga 
till dessa ändringar manuellt. Använd förslagsvis den inbyggda Editorn 
som följer med MS-DOS. 
Om du gör detta manuellt skall du svara N på frågan om AUTOEXEC.BAT 
och CONFIG.SYS skall modifieras. Manuell ändring av dessa filer 
rekommenderas inte till användare som har liten erfarenhet av 
persondatorer.) 

  
Vid modifiering av de båda filerna sparas en tidigare versionen av 
autoexec.bat och config.sys sparas med ändelse .OLD. 

 
Installation av programmet - avslutning 

 
Epi Info är nu färdiginstallerat. Om du har modifierat AUTOEXEC.BAT och 
CONFIG.SYS måste du starta om datorn för att dessa ändringar skall 
uppdateras. Programmet är sedan färdig för att köras! 
 
 
ATT LÖSA INSTALLATIONSPROBLEM 

 
Om problem uppstår under installationsprocessen och programmet inte 
läses in riktigt bör du kontrollera följande: 
 
• kontrollera att alla program är avslutade och stängda. Installera aldrig 

via Windows utan från DOS. 
 

• se till så att det finns tillräckligt med minne på den enhet där 
programmet skall installeras. En fullständig installation av Epi Info, 
inklusive hjälpfiler och övningsexempel kräver cirka 7 megabyte. Epi 
Info använder 512 kb av RAM-minnet. 

 
Du får problem att starta programmet 
 
• Kontrollera att parametrarna FILES och BUFFERS är rätt inställda i 

Config.sys. FILES skall minst ha värdet 20 och BUFFERS ska minst ha 
värdet 20. 



Fortfarande problem... 
 

• Har du verkligen startat om (bootat) datorn efter installationen?  
Om du gör det se till att ingen diskett finns i diskettfacket! 

  
• Startar du verkligen programmet från rätt katalog? Om inte gå till den 

katalog där EpiInfo’s programfiler finns, starta igen. 
  
• Installationsprogrammet kontrollerar varje fil som expanderas från 

det komprimerade formatet och rapporterar varje fil där fel har 
uppstått. Om du får rapport om att fel har uppstått, prova att köra 
Installationsprogrammet en gång till. Någon fil kan ha blivit skadad 
under installationsprocessen. 

  
• Din dator kanske inte har tillräckligt med minne för att en fullständig 

installaltion skall kunna göras? Kolla upp minnet på hårddisken och 
RAM-minnet. 

 
 
 
 
Övning 2 
 
STÄLLA IN AKTUELL SKRIVARE  
 
Allmänt 
 
Merparten av EpiInfo’s resultat kan skrivas ut på vilken IBM- eller Epson 
kompatibel skrivare som helst. Om du använder matrisskrivare behövs 
ingen speciell inställning för att du skall kunna ta ut exempelvis grafer 
som är gjorda i ANALYSIS. 
 
Om du använder laser- eller bläckstråleskrivare måste du skapa en fil 
som heter CONFIG.EPI. En kommandoinställning för de vanligaste 
skrivarna ser ut på följande sätt: 
 
SET PRINTER = HP (används för Hewlett-Packard kompatibla 
laserskrivare) 
SET PRINTER = PLOTTER (används för Hewlett -Packard kompatibla  
bläckstråleskrivare) 
SET PRINTER = EPSON (används för Epson/IBM-kompatibla 
matrisskrivare) 
SET PRINTER = LQ1500 (används för Epson LQ1500-kompatibla 

skrivare) 
 
Laserskrivare och bläckstråleskrivare, för svenska förhållanden, kräver 
en inställning på 60 linjer (Antalet linjer kan variera beroende på typ av 
skrivare, bör ligga inom intervallet 59-63). En matrisskrivare kräver en 



inställning på 70 linjer för A4 om du använder sk. ”datalakan”. 
 
Uppgift 
 
Gör en inställning för en Hewlett-Pakard laserskrivare 
(I denna övning använder vi EpiInfo’s inbyggda ordbehandlare (editor). 
 
1. Gå in i Epi-Analysis från huvudmenyn. 
  
2. Skriv därefter följande: edit_config.epi (tryck därefter <Enter>) 

(tecknet _ betyder att det skall vara ett mellanslag) 
 

3. Skriv in följande värden: (Se nedanstående figur) 
SET PRINTER = HP 
PLINES = 60 

 
Figuren visar hur man sätter upp inställningarna för en Hewlett-
Pakard laserskrivare. 
 

4. Tryck tangent <F10> för at spara filen. Högst upp får du en fråga om 
du vill spara filen (Save current file <Y/N>?) Svara Y på frågan. 
 
 
FIGUR!!!!!!!!!!!! 
 
 
Figuren visar frågan du får om du vill spara filen när du tryckt på 
tangent <F10>. 
 

5. Klart! Filen är nu sparad med namnet config.epi och du har skapat en 
konfigurationsfil för en laserskrivare, model Hewlett-Packard.  
(För att ändringen skall träda i kraft (uppdateras) ska du gå ur EpiInfo 
och gå in igen.)  
 
Vill du modifiera och ändra i filen och lägga till ytterligare 
inställningar eller ta bort någon, är det bara att upprepa samma 



procedur som ovan. 
 
Kort om CONFIG.EPI 
 
Varje gång du startar Epi Info söker programfilerna av om filen 
CONFIG.EPI finns i programkatalogen och vilka inställningar den har. 
Hittar den ingen fil (konfigurationsfil) med inställningar använder den 
sig av MS DOS-grundstandard. 
För övrigt kan man lägga till flera inställningar i Config.epi filen om man 
vill, exempelvis kan det vara att man vill stänga av programmets 
statistikfunktioner när man arbetar. Man använder EpiInfo-kommandot 
SET för denna typ av inställningar.



SKAPA PROGRAMKOPIOR MED HJÄLP AV 
INSTALLATIONSPRO- 
GRAMMET 
 
Med installationsprogrammet kan man skapa programkopior av 
EpiInfo i komprimerat format. Det är användbart om man vill distribuera 
EpiInfo till en annan användare. OBS! Tänk på att du måste kontrollera 
så att dina disketter är fria från datavirus innan du påbörjar denna 
operation! Avsök disketterna med ett lämpligt antivirus-dataprogram. 
 
Innan du börjar måste du se till att de disketter som skall kopieras är 
förformaterade. Om du använder tomma disketter direkt från en 
leverantör brukar de vara förformaterade och klara. Annars måste de 
formateras (se din DOS-manual för hur man formaterar disketter om du 
är osäker). En annan sak du måste tänka på är att de disketter som skall 
bli programkopior är tomma och fria från andra datafiler. 
 
Gör så här för att göra en programkopia av Epi Info: 
1. Kör Installationsprogrammet. 
2. Istället för att välja installation, väljer du kopiera, kommando C. 

(Ingen information om exempelvis grafiska kort behöver anges.) 
3. Installationsprogrammet talar om för dig när det är dags att byta 

diskett. 
 
Du kan även skapa programkopior genom att använda DOS-kommandot 
DISKCOPY (se DOS-manualen för vidare information om DISKCOPY-
kommandot).



GRUNDERNA I EPI INFO 
 
 
Krav på hårdvaran (PC:n) för att köra EpiInfo ver 6.03 
 
• IBM-kompatibel PC  
• MS-DOS (version 2.0 eller högre, senaste DOS-version dvs 6.2 

rekommenderas) 
• Programmet kräver minst 512 Kb av RAM-minnet för att kunna köras 
• Färgskärm rekommenderas 
• EpiInfo arbetar i DOS, med de första 640 Kb man har i arbetsminnet 

(primärminnet) 
 
Vad kan man göra med EpiInfo? 
 
⇒ Registrera data  
⇒ Analysera data (t ex frekvenstabeller, korstabeller, omkodningar av 

variabler, välja ut datagrupper, olika typer av statistiska test) 
⇒ Läsa in data från andra databaser i andra filformat 
⇒ Manipulera data 
⇒ Samköra databaser som är uppbyggda i EpiInfo 
⇒ Exportera data från EpiInfo till andra statistik och databasprogram 
 
Allmänt 
 
EpiInfo består egentligen utav flera olika delprogram eller moduler:  
 
EPED 
som är en ordbehandlare där man bl a kan skapa och förändra ett 
registrerings-formulär  
ENTER 
modul med vars hjälp man registrerar sina data 
ANALYSIS 
modul där man utför beräkningsarbetet och analyserar data 
CHECK 
modul som man använder för att skapa sk registreringskontroller 
IMPORT 
modul där man konverterar datafiler från andra program än EpiInfo 
EXPORT 
konverterar datafiler till andra filformat för andra statistikprogram 
MERGE 
med vars hjälp man slår samman flera datafiler till en 
STATCALC 
en fristående kalkylator för beräkning av chi-2 på korstabeller, 
urvalsstorlekar och trendanalyser 
CSAMPLE 
för att analysera komplexa survey-undersökningar med clusterurval, 
stratifiering och vägning av data 



EPITABLE 
kalkylator, som innehåller många användbara statistiska moduler 
EPINUT 
ett program för kalkyl av näringsintag (speciellt för barn i u-världen) 
VALIDATE 
modul med vars hjälp man kan jämföra och kontrollera två likadana 
databaser i EpiInfo, t ex om två personer har registrerat data. 
 
Filtyper i EpiInfo 
 
I EpiInfo finns olika fördefinierade filtyper som programmet automatiskt 
känner igen. Filtyperna har olika ändelse (suffix) och som har olika 
funktioner i EpiInfo.  
 
De viktigaste filtyperna i EpiInfo framgår nedan:  
(*-tecknet visar att filen kan ha olika namn, men att den är en viss 
filtyp.)  
 
*.pgm 
*.rec 
*.chk 
 
En EpiInfo fil av typen *.pgm innebär att den är en sk. makrofil dvs i 
denna typ av fil kan man lagra olika instruktioner som man vill att 
EpiInfo skall utföra i en sekvens. Filer av *.pgm-typ påminner mycket om 
sk. batch-filer som finns i DOS. 
Exempel: i en *.pgm-fil kan man lägga upp instruktioner som att först 
skall en datafil läsas in i EpiInfo, därefter skall den köra en 
frekvensbearbetning av några variabler. Denna sekvens av instruktioner 
startas genom att *.pgm-filen laddas i EpiInfo. 
 
Filer som slutar på *.rec är helt enkelt en EpiInfo-datafil, med olika 
värden. 
 
En *.chk-fil är en sk kontrollfil (checkfile) som man skapar för att 
exempelvis göra en dataregistrering av ett formulär mer säkert och 
minimera antalet inmatningsfel. 



Begreppen post och fält 
 
Att förstå begreppen post och fält är fundamentalt när man arbetar i 
EpiInfo. En post (eng record) är alla datauppgifter som är registrerade 
för en person, t ex ett enkätformulär som en person fyllt i. Fält (eng 
field) är samma datauppgift för alla individer, t ex diagnosgrupp. 
 
Principen för post och fält sammanfattas i nedanstående figur: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 Principen för begreppen post och fält 
 

  BEGREPPEN POST OCH FÄLT 
 
  V1-ålder V2-kön V3-diagonosgrupp …. …. 
Person 1 35  1  680   POST-Person 1
Person 2 46  2  685 
Person 3 78  1  686 
Person 4 20  2  680 
…. 
…. 
…..      FÄLT-V3-diagnosgrupp 



ARBETA MED “ANALYSIS“ I EPI INFO 
 
 
Övning 3 
 
Uppgift: Läsa in en fil i EpiInfo 
 
1. Starta EpiInfo från katalogen EPI6 i DOS med kommandot EPI6 
 (tryck därefter <Enter>) 
 
2. Du kommer nu in i EpiInfo’s huvudmeny. 

 
3. Under PROGRAMS, välj ANALYSIS. 
 

 
 
4. Du är nu inne i ANALYSIS och står vid prompten, EPI6>. 



 
5. För att läsa in en datafil, tryck tangent <F3> (Commands). Du får 

upp en dialogruta som ser ut på följande sätt: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



6. I och med att ingen datafil är inläst i programmet ställer sig 
markören automatiskt på kommandot READ (=läs in), under 
rubriken GENERAL. Om READ-kommandot är markerat, tryck 
ENTER. Kommandot flyttas nu ned till promptraden EPI6>. Tryck 
ENTER en gång till. Du skall nu få upp en dialogruta som ser ut på 
följande sätt: 

 

 
 

En dialogruta med datafilerna visas. Förflytta dig till TI93.REC 
 med hjälp av piltangenterna (vänster piltangent). Se till så att 
 TI93.REC är markerad, tryck därefter <Enter>. 
7. Filen TI93.REC har nu lästs in i Epi Info. Du kan kontrollera det 
 genom att titta högst upp på raden Dataset. Där framgår att filen 
 är inläst och den är klar att bearbetas! 

8. ANALYSIS avslutas med att trycka tangent <F10> -QUIT och man 

 



 går ur programmet. 
 
 
 
 
 



NÅGOT OM KOMMANDORADEN I ANALYSIS... 
 
Övning 4:2 
 
Uppgift: Kontrollera innehållet på variablerna  i datafilen 
 
A. Kontrollera samtliga poster på skärmen. 
 
1.  Omdu är inne i EPI INFO, tryck tangent <F4> -BROWSE, annars 
 startar du EPI INFO som i övningen innan, sedan . 
 
2. Samtliga poster visas nu på skärmen, bläddra runt genom att gå 

med piltangenterna(upp resp ned). 
 
B. Kontrollera en enskild post på skärmen. 
 
3. Tryck tangent <F4>. 
 
4. Den enskilda post du har valt visas. 
 
5. Gå ur rutinen med <F10>. 



Övning 4:3 
 
Uppgift: Undersök vilka kommandon som finns i ANALYSIS 
 
1. Tryck tangent <F2> -COMMANDS. 
 
2. Dialogrutan ”Choose a command” visas. 
 
3. Vandra runt med piltangenterna och se vad som händer. 
 
4. Gå ur med <Esc>. 



Övning 4:4 
 
Uppgift: Undersök hjälprutinen 
 
1. Tryck tangent <F1>. 

Man kan söka upp ett kommando på två sätt: (1) använda 
piltangenterna; (2) trycka ned första  bokstaven i ett kommondo, 
om man exempelvis söker hjälp om tables skriver man bokstaven 
t. 

 
A. Enligt metod (1). 
Sök upp kommandot FREQ. 
 
2. Gå med piltangenten till FREQ. 
 
3. Läs om FREQ genom att stå på det och tryck <ENTER>. 
 
B. Enligt metod (2). 
Sök upp kommandot TABLES. 
 
4. Tryck ned tangenten <t>. 
 
5. Tryck <ENTER> och läs vad som står under TABLES. 
 
 
 
 
 


