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Förord 

Efter snart 3 år på Samhällsplanerarprogrammet har vi lämnat in vår sista 
rapport i form av det slutgiltiga examensarbetet. Uppsatsen är inriktad på 
samhällsplanering och är skriven på kandidatnivå. Arbetet genomfördes mellan 
den 1 april 2017 och 1 juni 2017.  

Idén till examensarbetet uppstod när vi läste igenom Gävle kommuns 
översiktsplan och vi reagerade på platserna som markerats ut. Vi ställde oss 
frågan hur kommunen kommit fram till de markerade områdena för framtida 
bostadsutveckling. Är dessa verkligen strategiskt framtagna med hjälp av 
tillräckligt vägvisande analyser att basera förslagen på? 

Vi vill rikta ett stort tack till alla inblandade personer som har gett oss bra 
förutsättningar att genomföra detta examensarbete. För mycket givande 
handledningstillfällen vill vi tacka vår handledare S. Anders Brandt. Vi 
uppskattar ditt stöd och engagemang. 

Tack till Daniel Andersson på Gävle kommun som bidragit med data och 
under hela processen varit tillgänglig och tillmötesgående. 

Tack till Anna Nordin och Jonathan Klintdahl som ställde upp på intervjuerna.  
Slutligen vill vi tacka Annika Erlandsson och Jörgen Edsvik som med kort 
varsel värdesatt kriterierna som ingår i studien. 

 

Gävle, juni 2017 

Jacob Andersson och Markus Norbäck 
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Sammanfattning 

Urbanisering i kombination med miljöfarliga utsläpp från fordonstrafiken 
ställer högre krav på bostadsplaneringen i städer. Studiens syfte är att öka 
förståelsen för hur multikriterieanalyser inom geografiska informationssystem 
kan tillämpas i den översiktliga planeringen för att bidra till ett hållbarare 
samhälle. En effektivare strategisk bostadsplanering med anslutning till 
befintliga samhällsfunktioner kan bidra till att miljövänligare 
transportalternativ prioriteras före bilen. 

Med hjälp av intervjuer från två tjänstemän inom offentlig och privat sektor 
har ett antal kriterier tagits fram till analysen. Utifrån befintliga 
samhällsfunktioner var målet med studien att lokalisera nya områden för 
bostadsutveckling med hjälp av en multikriterieanalys. Detta kan bidra till att 
miljövänligare transportmedel kan prioriteras före bilen eftersom avstånden 
till samhällsfunktionerna blir kortare. Utöver detta var även målet att 
undersöka hur politiska intressen skiljer sig åt med hjälp av en rangordning 
utifrån de framtagna kriterierna.  

Resultatet visar att representanterna från de två största politiska partierna i en 
svensk småstad rangordnar kriterierna olika gällande vilka samhällsfunktioner 
som bör finnas i närhet till nya bostadsområden. Däremot visar slutresultatet 
att de lokaliserade områdena för bostadsutveckling inte skiljer sig nämnvärt 
mycket ifrån varandra, trots politikernas varierande bostadspolitik. Studien 
kan bidra till en effektivare politisk hantering av ärenden eftersom politiska 
skiljaktigheter i slutändan inte alltid visar skillnader i vilka aktiviteter eller 
objekt som bör placeras var. 

 

Nyckelord: bostadsutveckling, geografiska informationssystem 
multikriterieanalys, översiktsplanering.  
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Abstract 

Urbanization combined with toxic emissions from motor traffic calls for 
higher demands when house planning in cities. The purpose of this study is to 
increase understanding about how to apply multi criteria analyses when 
master planning to contribute to a more sustainable society. A more effective 
house planning connected to existing societal functions might add to the usage 
of more sustainable transportation alternatives rather than that of cars. 

Using the input from interviews with representatives from both the private 
and the public sector, a number of criterias have been developed for the 
analysis. Considering existing societal functions, this study was intended to 
identify new areas for housing development using a multi criterial analysis. 
This might contribute to more sustainable transportation because of the 
distance to the societal functions. In addition to this, the intention extended to 
the investigation of how political interests differs from one another, using a 
ranking system based on the developed criterias.  

The results show that representatives from the two largest political parties in a 
small town in Sweden rank the criterias different when it comes to what 
societal functions a new housing area should have in close proximity. On the 
other hand, the end results show that the areas chosen for housing 
development have similar qualities, in spite of varying housing politics among 
the politicians. This study might contribute to a more effective political 
handling of business, since political differences does not ultimately show 
differences in where activities or objects should be placed. 

 
Keywords: housing development, geographic information system, multi 
criteria analysis, master planning.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

En bidragande orsak till bostäders attraktivitet är dess omgivning. Bostadens 
geografiska läge och tillgång till samhällsservice ger olika förutsättningar. Bostäder 
utgör en stor del av den bebyggda miljön vilket innebär att framtidens 
bostadsutveckling blir en viktig faktor för att nå God bebyggd miljö, vilket är ett av 
sexton miljökvalitetsmål som är antagna av Riksdagen (Naturvårdsverket, 2017). 
Boverket är den myndighet som har tilldelats ansvaret för miljökvalitetsmålet God 
bebyggd miljö. Enligt Riksdagen är det bland annat i målet beskrivet att ”Byggnader 
och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas” (Boverket 
2014, s. 11). Att nyttja markområden på ett effektivt sätt och lokalisera lämpliga 
områden för olika ändamål blir därför en viktig process för hållbar utveckling. 

I arbetet för en god bebyggd miljö framgår preciseringar i form av tio etappmål. 
Några av dessa mål relaterar direkt till denna studie; Hållbar bebyggelsestruktur ska 
utvecklas både vid nylokalisering och omvandling av byggnader, Natur- och 
grönområden ska finnas i närhet till bebyggelse samt God vardagsmiljö som ska ta 
hänsyn till människans behov och innehar ett varierat utbud (Boverket, 2014).  

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB, 2016) har Sverige från år 2000 fram till år 
2015 byggt i snitt 26 028 färdigställda bostäder varje år. Detta inkluderar både 
flerfamiljsbostadshus samt småhus. SCB (2017a) redovisar även att Sveriges 
befolkning sedan år 2000 fram till år 2015 har ökat i snitt med 65 965 personer per 
år. Samtidigt som detta sker väljer fler människor att bosätta sig runt om i Sveriges 
tätorter. Enligt SCB (2015) bodde år 2010 hela 85 % av Sveriges befolkning inom 
tätort. Detta kan jämföras med år 1970 när cirka 70 % bodde inom tätort eller med 
år 1950 då cirka 50 % av befolkningen var bosatta inom tätortsbebyggelse. Den 
pågående urbaniseringen i kombination med att Sveriges befolkning ökar ställer 
högre krav på bostadsbyggandet för Sveriges kommuner. 

I och med urbaniseringen har Sveriges kommuner försökt profilera sig för att locka 
till sig invånare. Detta är en bidragande orsak till rådande bostadskris som idag finns 
i många svenska städer (Viking, 2014, s. 7). Det existerar en konkurrenskraft 
mellan kommunerna att locka till sig invånare och på så sätt skapa tillväxt. I det 
moderna samhället kan förväntningarna antas öka på de resurser bostaden erbjuder 
och även de närliggande resurser som finns i anslutning till bostaden. Gävle 
kommun har som exempel tagit fram ett inriktningsprogram för bostadsförsörjning i 
syfte att tydligt visa hur bostadsmarknaden bör formas och utvecklas och där 
kommunala prioriteringar även ska grunda sig på detta. I programmet beskriver 
Gävle kommun (2013) att vad som anses innefatta attraktiva bostäder har olika 
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innebörder, men den generella uppfattningen är havsnära, centrumnära och intill 
kollektivtrafik. Därefter nämns tillgänglighet till service, arbete, skola och 
rekreationsområden. Dessa kriterier utgör den generella uppfattningen vad som 
innefattar attraktiva bostäder. Denna studie har till skillnad från 
inriktningsprogrammet syftet att finna hållbarare platser för bostäder, snarare än 
attraktiva bostäder. 

1.2 Översiktsplanering 

Persson (2013, s. 303) beskriver hur Sveriges maktfördelning utgår från staten, 
regioner och kommuner. Det finns inget specifikt institut för just samhällsplanering 
på en nationell nivå vilket gör att alla de 290 kommunerna arbetar relativt 
självständigt. Enligt Plan- och bygglagen (PBL, SFS 2010:900), 5 §, kap. 3, ska det i 
de svenska kommunernas översiktsplaner bland annat framgå ”hur kommunen i den 
fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med 
relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en 
hållbar utveckling inom kommunen”, samt “hur kommunen avser att tillgodose det 
långsiktiga behovet av bostäder”. 

Översiktsplanen ska enligt Persson (2013) skapa riktlinjer för 10–20 år framåt och 
innefatta hela kommunen. Varje kommun är skyldig att ha en aktuell översiktsplan 
(PBL, SFS 2010:900, 1 §, kap 3). Persson (2013, s. 304) förklarar vidare hur 
regeringen sedan början av 1990-talet fokuserar på omfattande planer för att få till 
stånd en hållbar markanvändning genom lokalisering och utveckling av bostäder och 
infrastruktur. Översiktsplaneringen arbetar efter strategiska visioner och visualiserar 
även hur framtidens samhälle ska utformas. Utifrån en utvecklingsstrategi redovisar 
kommuner sina visioner och idéer i översiktliga anseenden (Boverket, 2016). 
Samband mellan områden, platser och stråk som anses viktiga att utveckla kartläggs 
och geografiska analyser blir därmed av stor relevans för att kunna utveckla dessa 
områden. 

Vorontsova, Vorontsova och Salimgareev (2016) förklarar att det multifunktionella 
samhället sträcker sig långt tillbaka i historien och tillägger att promenerande har 
varit det mest naturliga transportmedlet. Vidare beskriver de att bosättningar 
historiskt sätt formats efter en närhet till samhällsfunktioner och aktiviteter. 
Samhället idag är däremot mer komplext där inslag av bilen bidragit att avstånd till 
samhällsfunktioner i samhället under de senaste decennierna blivit längre. Detta 
beror på en ökad befolkning vilket har lett till en beteendeförändring inom privat- 
och yrkesliv (Vorontsova et al., 2016). Även om samhället förändras och 
transportmedel blir allt mer effektiviserade bör det multifunktionella samhället 
eftersträvas, framför allt ur ett socialt och ekologiskt hållbarhetsperspektiv. Den 
översiktliga planeringsprocessen bör ta större hänsyn till det multifunktionella 
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samhället. Strävan efter hållbara transporter uppnås genom att skapa en närhet till de 
funktioner som människor efterfrågar för att på det viset prioritera bort bilen som 
alternativ i många fall. Behoven på den lokala nivån ska finnas tillgängliga inom 
acceptabelt avstånd. Vorontsova et al. (2016) antyder att med denna typ av 
infrastruktur ökar stadens attraktivitet. 

Kombinationer av geografiska informationssystem (GIS) och multikriterieanalys 
(MKA) har tidigare varit en arbetsmetod som används i relativt liten utsträckning 
utifrån dess kapacitet inom samhällsplanering (Myagmartseren, Buyandelger & 
Brandt, 2017). Chen, Yu och Khan (2010) beskriver däremot att MKA har blivit en 
allt mer populär metod att använda inom mark- och miljöplanering. Men att det 
används i mindre utsträckning än vad som faktiskt skulle kunna göras. Att planera 
och utveckla samhället ur ett hållbart perspektiv är en av de stora utmaningar som 
myndigheter och kommuner idag bevittnar (Myagmartseren et al., 2017). MKA är 
primärt konstruerade att kombinera information från olika kriterier för att slutligen 
sammankoppla dessa till faktabaserade analyser (Chen et al., 2010). Boroushaki och 
Malczewski (2007) menar att konceptet för MKA beror på urvalet av möjliga 
alternativ och därefter hur dessa alternativ hanteras. Hur denna process går till 
kommer påverka studiens utformning och resultatet av analysen.  

1.3 Syfte, mål och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att uppmärksamma behovet av att ta fram tillräckligt med 
underlag i den översiktliga planeringen innan lämpliga områden för 
bostadsutveckling kartläggs av kommuner. Utöver detta är syftet att öka förståelse 
för hur MKA kan användas som arbetssätt vid framtagande av nya bostadsområden. 
Rapporten fokuserar endast på geografiska förhållanden i nutid genom att undersöka 
avstånd till viktiga samhällsfunktioner. 

Baserat på intervjuer och litteratur är målet att med hjälp av MKA lokalisera 
lämpliga områden för bostadsutveckling utifrån befintliga samhällsfunktioner. 
Utöver detta är målsättningen att de utvalda kriterierna ska kunna användas som 
hjälpmedel för kommuner och privata företag vid utveckling av nya 
bostadsområden. En ytterligare målsättning med rapporten innefattar att upplysa 
hur två personer som representerar två olika politiska partier förhåller sig till de 
framtagna kriterierna. Detta för att redogöra hur resultatet kan skilja sig beroende 
på prioriteringar inom bostadsplanering. 

För att uppfylla ovanstående mål kommer följande frågeställningar att behandlas 
inom rapporten: 

a) Hur kan multikriterieanalys bidra till en mer hållbar utveckling genom att 
lokalisera lämplig mark för bostadsbebyggelse? 
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b) Hur förhåller sig de framtagna kriterierna gentemot prioriteringar utifrån två 
politiska representanter från två politiska block? 

c) Hur kan rumslig multikriterieanalys bidra till konfliktlösning mellan två 
politikers olika prioriteringar? 

1.4 Avgränsning 

Framtagandet av analysen i denna rapport är begränsad till 10 kriterier som anses 
relevanta för studien. De 10 kriterierna motiveras genom intervjuer med tjänstemän 
inom ämnesområdet. Samtidigt innebär det att enskilda kriterier bortprioriteras. 
Rapporten fokuserar på befintliga samhällsfunktioner och tar inte hänsyn till 
exempelvis markvärden eller markägoförhållanden, någonting som är avgörande i 
planering av nya bostäder. Men som i denna studie inte behandlas. Studien 
analyserar dessutom endast linjärt avstånd utan topografiska hinder. 

1.5 Gävle kommun 

Studieområdet för examensarbetet är Gävle tätort i Gävle kommun (se figur 1). 
Kommunen är belägen i Gävleborgs län på östkusten i mellersta Sverige. Enligt SCB 
(2017b) hade Gävle kommun år 2000 ett invånarantal på 90 742 personer och år 
2016 ett invånarantal på 99 788 personer. Under mars 2017 nådde kommunen 100 
000 invånare. Den geografiska avgränsningen har Gävle kommun (2009) valt att 
kategorisera i centrumnära, tätortsnära landsbygd, vattennära samt 
kollektivtrafikstråk. Dessa lägen bedöms viktiga för analysens syfte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Karta över Gävle kommun. 

Län: Gävleborgs län
Kommun Gävle

Befolkningsförändring 1968-2015

Map based on Longitude (generated) and Latitude (generated).  Details are shown for Land and KommunMap. The view is filtered on KommunMap, which keeps 290 of 290 members.
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1.6 Politiska intressen i Gävle kommun 

De två största politiska partierna i Gävle kommun är Socialdemokraterna och 
Moderaterna. De bedriver politik på varsin sida av de politiska blocken. De har 
skilda åsikter hur Gävle kommun ska utvecklas. Socialdemokraterna i Gävle 
beskriver sig själva som ett framtidsparti och satsar mycket på bostadsbyggandet. 
Detta ska i huvudsak ske ovanpå befintliga byggnader och även i lucktomter. 
Socialdemokraterna framhäver att kollektivtrafiken är en viktig aspekt som måste 
tillkomma vid utbyggnad av nya bostadsområden (Socialdemokraterna, u.å.). 
Moderaterna skriver på sin hemsida att de vill sätta människorna i fokus, bygga 
högre och tätare. De vill minska bilresandet och satsa på förbättrade gång- och 
cykelstråk (Moderaterna Gävleborg, 2014). Vidare skriver Moderaterna att Gävle 
kommuns gatunät är kraftigt eftersatt och behöver förbättras. 

Politiska slutsatser kommer inte att framgå i studien. En jämförelse gällande 
prioriteringar av samhällsfunktioner mellan två personer som är politiskt aktiva, i 
Gävle kommun, kommer att presenteras. Det är endast personliga åsikter som 
jämförs och inte partiernas generella uppfattning. 
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2 Litteraturöversikt 

2.1 Geografiska informationssystem 

GIS kan enligt Malmström och Wellving (1995, s. 17) beskrivas som datorbaserade 
informationssystem där det går att hantera data som sparas i en databas. Ett 
datasystem innehåller tre komponenter: data, maskinvara och programvara. Om 
dessutom användaren läggs till har slutligen ett informationssystem skapats. Det 
innebär att användaren betraktas som en del av systemet (Malmström & Wellving, 
1995). Malczewski (1999, s. 15) hävdar att det har utförts flertalet försök att 
definiera GIS. De flesta av dessa definitioner fokuserar på två aspekter av systemet – 
teknologi och problemlösning (Malczewski, 1999). Tekniskt kan GIS definieras som 
en uppsättning verktyg för hämtning, inmatning, lagring, manipulation, analys och 
utmatning av geografiska data. Problemlösningen innefattar att GIS kan spela en 
avgörande roll i en omfattande beslutsprocess (Malczewski, 1999, s. 16). 

GIS har historiskt inte används i omfattande mening i Sverige (Eklundh och Harrie, 
2005). Utvecklingsrådet för Landskapsinformation (refererad i Andersson, 2001) 
redovisar däremot i en enkätundersökning utskickad till 869 organisationer att 
under år 2000 arbetade 14 732 personer inom 327 olika organisationer med 
verktyget GIS. Jämfört med liknande enkätundersökningar utförda av ULI visade 
resultatet en ökning av 38 % mellan åren 1995 och 1997 samt en ökning mellan år 
1997 och 2000 av 39 %. Undersökningen redovisar också att det vanligaste 
tillämpningsområdet vid GIS inom organisationerna är allmän kartframställning, 
fysisk planering och tekniska försörjningssystem (Andersson, 2001). GIS har dock 
fått många fler tillämpningsområden exempelvis inom transportsektorn där 
verktyget används bland annat för att lokalisera optimala transportrutter (Eklundh 
och Harrie, 2005). De bidragande faktorerna till att användningen ökat har bland 
annat att göra med tillgängligheten till datorer, program och digitala data (Eklundh 
och Harrie, 2005). 

GIS är även ett tekniskt välbeprövat datorprogram som kan användas inom många 
olika arbetsmetoder när det handlar om planering av markområden (Dai, Lee & 
Zhang, 2001). Någonting som Dai et al. (2001) beskriver som mycket värdefullt 
gällande GIS är hur det går att integrera befintliga data, och utifrån dessa göra nya 
analyser med den befintliga informationen. Dai et al. (2001) beskriver också GIS 
som ett mycket bra tekniskt verktyg för att kunna kombinera olika lager av data och 
för att slutligen presentera detta på kartor. 
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2.2 Multikriterieanalys inom planering 

Rumslig multikriterieanalys kan enligt Boroushaki och Malczewski (2010) definieras 
som ett verktyg att kombinera olika typer av rumslig geografisk data som slutligen 
får fram ett resultat. Logiken med att kombinera GIS och MKA är att dessa två typer 
av verktyg kompletterar varandra bra. GIS är ett bra verktyg för att lagra, 
visualisera, analysera och manipulera geografisk data i beslutsfattandet. Medan MKA 
erbjuder stora funktioner inom förfaranden och algoritmer för att utvärdera, 
utforma, och prioritera alternativa beslut (Boroushaki & Malczewski, 2010). 

MKA kan enligt Naturvårdsverket (2009) förklaras som ett angreppssätt att beskriva 
hur alternativ uppfyller ett antal önskade syften. Varje kriterium värderas separat 
efter lämpligast bedömning för att sedan ingå i en sammanslagning. Syftet som 
önskas att uppnås måste vara väldefinierat. Naturvårdsverket (2009) beskriver att 
för att skapa en bra MKA krävs det kriterier som är noggrant utvalda. MKA 
identifierar de mest fördelaktiga utifrån det definierade syftet. 

Belton och Stewart (2002) beskriver MKA som en process vilken utgår från 
bedömningar mellan olika alternativ. Varje handling och tillvägagångsätt som 
användaren hanterar påverkar resultatet. Belton och Stewart (2002) beskriver MKA 
som ett komplext verktyg med olika synsätt att se på ett problem samtidigt som 
förhållanden i verkligheten förändras över tid. MKA kan aldrig ge ett rätt svar 
eftersom användaren påverkar resultatet och frågeformuleringen kan tolkas olika, 
människor imellan (Belton & Stewart, 2002). Författarna tillägger att MKA aldrig 
kan ge en tillräckligt objektiv analys för beslutsfattare att utgå ifrån. Därför är det 
viktigt att förstå begränsingar som finns med metoden och därmed krävs det att 
hantera informationen på ett reflekterande förhållningssätt. Enligt Belton och 
Stewart (2002) kan MKA hitta en struktur på ett problem och även uppmärksamma 
problemet i sig för beslutsfattare. 

Musakwa, Tshesane och Kangethe (2017) har i deras studie utfört en MKA där de 
beskriver hur beslutsfattare har som utmaning att hitta strategiskt accepterad mark 
för bosättningar med inriktning på Sydafrika. Utmaningen är att verka för en hållbar 
utveckling i både rumslig och socio-ekonomisk integration eftersom utvecklingen av 
områden påverkas starkt av redan befintlig miljö (Musakwa et al., 2017). 

En studie utförd i Wuhan av Zeng, Zhang, Cui & He (2015) behandlar 
urbaniseringen som sker i Kina och utgår från rumsliga förhållanden i flera skalor. 
Utifrån tre variabler; karaktär, densitet och anslutning, har de tagit fram flera 
kriterier som visar lågt respektive högt värde på hur expansionen bör gå till utifrån 
geografiska egenskaper. Exempelvis har avstånd beräknats till bland annat 
järnvägsstation, sjukhus, skola, motorväg och köpcentrum efter bebyggda 
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bostadsområden. Zeng et al. (2015) menar att rumsliga analysmodeller blir allt 
viktigare för en interaktion i rumsliga förhållanden.  

Urbaniseringen, klimatförändringar och hållbarhetsfrågor har fått större roller i 
samhället. Detta gör att det blir allt viktigare att med hjälp av olika metoder 
identifiera mark och etablera nya bostadsområden utifrån noggranna analyser och 
genomtänkta planer (Musakwa et al., 2017). I en studie som berör lokalisering av 
bostäder har Ibrahim (2017) undersökt vilka faktorer som avgör var människor 
väljer att bosätta sig ur ett geografiskt perspektiv. Forskningen är utförd i staden 
Alexandria i Egypten och bygger på både kvalitativ och kvantitativ metod. Ibrahim 
beskriver hur Egypten jämfört med andra länder har en låg mobilitet. Däremot 
flyttar 19 % av landets hushåll till nya bosättningar vart femte år. Hela 80 % av 
hushållen lever kvar i samma område eller stad (Ibrahim, 2017). Detta betyder att 
planeringen av samhällen måste tillgodose individers behov, även med hänsyn till 
möjligheten leva och verka i samma område trots åldrandet. Därför är det viktigt att 
uppfylla samhällsfunktioner inom ett bekvämt avstånd till och från bostaden.  

I sin studie avhandlade Ibrahim (2017) frågeställningar i tre kategorier: 
socioekonomiska, nuvarande bostads-variabler och efterfrågan på egenskaper av 
bostäder. Det resulterade i kriterier gällande bland annat viktiga egenskaper i valet 
av bostad inom Alexandria. Bostadspriset utmärkte sig genom att vara den viktigaste 
faktorn. Därefter visade det sig vara jämnt mellan social standard, lugnt grannskap 
och anslutningsmöjligheter. Lägst prioritet fick anslutning till arbete och familj samt 
samhällsservice. Säkerheten i området fick genomgående lågt värde. Studien kan ge 
en indikation vad människor strävar efter i sökandet av ny bostad, framförallt i 
Alexandria. Detta kan däremot skilja sig åt jämfört med svenska förhållanden, 
framförallt beroende med avseende på städers storlek och befolkningsmängd. 

Shattri et al. (2006) beskriver i sin artikel hur de använt MKA för att lokalisera 
lämpliga områden för utveckling av bostäder i staden Sanaa, Jemen. Urbaniseringen 
är en bidragande faktor till att det blir allt viktigare att lokalisera hållbara 
markområden för att utvecklingen av bostäder skall kunna ske på ett hållbart sätt 
(Shattri et al., 2006). Kriterierna de använde i sin analys bestod av topologiska 
aspekter som bland annat inkluderar höjddata, sluttningar, närhet till klippor, närhet 
till vägar, närhet till vattenresurser och elektricitet (Shattri et al., 2006). Utöver 
detta var de angelägna om att inga bostäder bör ligga inom ett avstånd av 200 meter 
till närmaste industri, 3000 meter till flygplatsen och 5000 meter till 
avloppsreningsverket (Shattri et al., 2006). För att vikta kriterierna använde sig 
Shattri et al. (2006) av Saatys AHP-teknik. Resultatet visade områden lämpliga för 
bostäder och överlämnades därefter till politikerna för användning i den nya 
översiktsplanen (Shattri et al., 2006).  
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MKA kan även appliceras i andra sammanhang och visar skiftande resultat beroende 
på utformning. Kumar, Gautam och Jharya (2016) har utfört en studie i 
Chhattisgarh, Indien, där de med hjälp av tematiska skikt utfört en MKA för att hitta 
en grundvattenreningszon. I en studie genomförd av Alanbari, Al-Ansari, Jasim och 
Knutsson (2014) lokaliserades bäst lämpad mark för en ny sopstation på liknande 
sätt men i detta fall användes ett annat urval. Resultatet i denna studie visade 
slutligen endast ett område lämpligt för ny sopstation. Alanbari et al. (2014) 
beskriver MKA som en process att hitta bästa lösningen på ett problem utifrån flera 
olika kriterier, i det här fallet en ny sopstation. Bestämda kriterier skapas i själva 
analysen vilket påverkar resultatet. MKA är alltså beroende av tekniska verktyg som 
bestämmer analysens utformning. 

2.2.1 Alternativa viktningsmetoder 

MKA involverar vanligtvis olika beslut som utövaren måste ta i anspråk. Hur 
kriterier viktas är en betydelsefull del i processen. Till denna analys används en 
rankingmetod, för att den är lättförståelig när kriterier ska värdesättas (Malczewski, 
1999). 

Ett annat väletablerat verktyg inom beslutsfattning är Analytisk hierakiskprocess 
(AHP) som utvecklades av Thomas L. Saaty (Boroushaki & Malczewski, 2008). AHP 
används för att väga olika kriterier mot varandra för att avgöra vilket kriterium som 
är av större vikt vid beslutsfattandet och deras relativa storlek. Metoden innefattas 
av tre olika steg: utveckling av AHP-hierarkin, parvis jämförelse mellan de olika 
kriterierna i den hierarkistiska strukturen och konstruktionen av en övergripande 
prioritetsbedömning (Boroushaki & Malczewski, 2008). Inom GIS har AHP kommit 
att innefattas av två olika metoder. Det första är att det kan nyttjas för att avgöra hur 
viktiga kriterierna är jämfört med varandra. För att därefter aggregeras mot 
kartlagret (Boroushaki & Malczewski, 2008). Detta tillvägagångssätt beskrivs av 
Boroushaki och Malzczewski (2008) vara av stor betydelse inom rumsliga 
beslutsproblem med många kriterier, eftersom det är omöjligt att slutföra parvisa 
jämförelser av alternativen. Den andra AHP-metoden kan användas för att 
kombinera prioriteringar av alla nivåer av kriterier i en hierarkisk struktur. Inom 
detta alternativ kan en ordning av mindre antal kriterier utvärderas mot varandra 
(Boroushaki & Malczewski, 2008). 

Ytterligare en viktningsmetod är betygsättning av kriterier. Det går ut på att 
uppskatta hur stor betydelse kriterier har jämfört med varandra. Metoden skapar en 
lista där alla kriterier tilldelas en poäng mellan 0–100. Poäng 100 betyder att 
kriterium har stor betydelse. Exempelvis tilldelas 30 poäng för ett kriterium vilket 
motsvarar 0.30 i uträkningen. Alla kriterier tillsammans ska totalt bli summa 1 
(Malczewski, 1999). 
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2.3 Hållbara transporter 

Bilen har under en lång tid varit det primära fordonet som människor valt för att 
transportera sig. Bilen är ett smidigt och förhållandevis säkert transportfordon som 
människan kan använda sig av för att underlätta sina vardagssysslor, exempelvis för 
att handla mat, pendla till arbetet och hämta barn på skola eller förskola. Bilen 
innehar bekväma egenskaper men ger också negativa påföljder genom att bilen 
skapar buller vilket är skadligt för människor och djur (Johansson et al., 2017; 
Nilsson, 1998). Naturvårdsverket (2016) redovisar att nästan två miljoner 
människor utsätts för trafikbuller som överstiger Regeringens riktvärde på 55 dBA 
som gäller utomhus vid bostaden.  

Bland annat menar Nilsson (1998) att trafikrelaterade luftföroreningar ökar risken 
för allergier, cancer och luftvägsbesvär. För utsläpp av koldioxid svarar 
fordonstrafiken för nästan 30 % av de totala koldioxidutsläppen i Sverige, en 
procentsats som växer i takt med att fordonstrafiken ökar. Miljön påverkas negativt 
av fordonstrafikens avgasutsläpp med försurande och ozonbildande ämnen samtidigt 
som koldioxidutsläppen även bidrar till växthuseffekten (Naturvårdsverket, 2016). 
De svenska hushållen har minskat sina totala utsläpp från personbilar med 3,6 % 
under år 2016 jämfört med år 2015. Detta är en följd av att inblandningen av 
biodiesel i dieselbränsle har ökat markant men också att användningen av fossila 
bränslen har minskat i bilar SCB (2017c). Detta trots att de totala utsläppen av 
växthusgaser ökade med 3,5 % år 2016. De näringar som var mest bidragande till 
ökningen var sjöfarten, flyget samt tillverkningsindustrin (SCB, 2017c). Det är 
viktigt att fordonstrafikens utsläpp fortsätter att minska, eftersom fordonstrafiken 
står för nästan 30 % av de totala koldioxidutsläppen i Sverige. 

Enligt SAMPLAN (refererad i Nilsson, 1998) visar statistik beräknat på reslängden 
med bil i Sverige att 60 % av resorna utförs inom ett avstånd kortare än 5 km. Som 
förare är de korta resorna främst typiska för dagliga arbets- inköps- och fritidsresor 
men också skjutsning av andra personer. Som passagerare sker bilresor primärt till 
skola, arbete och fritidssysselsättning (Nilsson, 1998). Baserat på 39 000 intervjuer 
år 2011–2014 redovisar Johansson et al. (2017) att 51 % av de resor i Sverige som 
utförts av de intervjuade var kortare än 7,5 km. I Nya Zeeland visar statistik att 
under år 2003–2006 var 70 % av bilresorna inom tätort 7 km eller kortare (Lindsay, 
Macmillian & Woodward, 2011). Om kortare resor inom tätort istället skulle ske 
med cykel som transportmedel skulle detta bidra till minskade miljöutsläpp och 
samtidigt bidra till ett trevligare stadsrum med mindre buller (Nilsson, 1998).  

Att transportera sig 7 km med cykel tar i genomsnitt ca 30 minuter för en vuxen 
person (Lindsay et al., 2011). Vilket motsvarar en medelhastighet på 14 km/h. 
Skulle kortare resor än 7 km ske till fots eller via cykel, istället för bil skulle detta 
innebära en reducerad miljöpåverkan (Lindsay et al., 2011). 
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2.4 Kriterier 

Eftersom denna studie till stor del baseras på avstånd till olika objekt har litteratur 
granskats med speciellt fokus på detta. Buffertzoner måste skapas för de kriterier där 
maximalt avstånd är relevant. Utanför maxavståndet av buffertzonerna är avståndet 
sedan oväsentligt. Kriteriernas buffertzoner baseras på referenser enligt följande: 

• Grund- och gymnasieskolor 4000 meter (Stockholm stad, u.å.) 
• Förskolor 3000 meter (Umeå kommun, 2015) 
• Arbetsplatser 3000 meter (Örebro kommun, 2016) 
• Dagligvaruhandel 800 meter (Rattan, Campese och Eden, 2012) 
• Busshållplatser 400 meter (Bösch och Brodén, 2009) 
• Parkytor 300 meter (Boverket, 2007) 
 

Bilvägar innehåller flera olika vägtyper och klassas efter tre olika kategorier: 
Europaväg, riks- och primärväg samt övriga vägar. Vägbredd och säkerhetszon bildar 
buffertzoner beroende på vägtyp och utgår från vägbanans mittpunkt (tabell 1). 

Tabell 1 Avstånd och referenser till aktuella väglager 

Vägtyp Buffertzon Referens 
Motorvägar 22 meter Vägbredd 21,5 m (Trafikverket, 2004a) 

Säkerhetszon 11 m (Vägverket, u.å.) 

Landsvägar 11 meter Vägbredd 8 m (Trafikverket, 2004a) 
Säkerhetszon 7 m (Vägverket, u.å.) 

Övriga vägar 7 meter Vägbredd 8 m (Trafikverket, 2004a) 
Säkerhetszon 3 m (Vägverket, u.å.) 

GCM- vägar 3 meter Vägbredd 3 m (Trafikverket, 2004b) 
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3 Metod 

3.1 Intervjuer 

För att få kännedom gällande vilka aspekter som är viktiga vid anläggandet av nya 
bostadsområden utfördes två ostrukturerade intervjuer. Kvalitativa intervjuer har i 
detta sammanhanget positiva egenskaper med anledning av att förhållandevis enkla 
och raka frågor kan resultera i komplexa svar (Trost, 2005, s. 7). Intervjuernas 
huvudsakliga syfte var att skapa förståelse gällande vilka aspekter som 
respondenterna ansåg användbara i analysen. När frågeställningen i en intervju utgår 
från att förstå eller att hitta mönster menar Trost (2005, s. 8) att forskaren ska 
utföra en kvalitativ intervju, istället för en kvantitativ, som utgår från 
frågeställningen: hur ofta, hur många eller hur vanligt. Intervjuerna ägde rum med 
två personer från olika verksamhetsområden. Gemensamt var att båda personerna 
arbetar med utveckling av samhället. De fick samma öppningsfråga: Vilka 
samhällsfunktioner anser du är viktiga vid lokalisering av nybyggnationer av 
bostäder? 

Den första intervjun utfördes med Anna Nordin som är utbildad landskapsarkitekt 
och arbetar på Länsstyrelsen Gävleborg. Under intervjutillfället 5 april 2017 var 
Anna Nordin utlånad till Gävle kommun där hon arbetade med planering av 
parkområden inom Gävle kommun. Den andra intervjun utfördes 11 april 2017 
med Jonathan Klintdahl, Skanska Sverige AB, utbildad fastighetsekonom med 
yrkestitel projektutvecklare. 

3.2 Multikriterieanalys 

För att lokalisera lämpliga områden för möjlig bostadsbebyggelse utfördes en 
multikriterieanalys. 

3.2.1 Avgränsning 

Gävle kommun bidrog med data som representerade kriterier vilket intervjuerna 
och litteraturen gemensamt ansåg vara viktiga för analysen (tabell 2). Datat 
importerades till koordinatsystemet SWEREF99_16_30 i ArcGIS 10.5. En 
vägrasterkarta över Gävle kommun fungerade som mall för att lättare kunna 
orientera sig geografiskt. Vägrasterkartan avgränsades därefter med en ram i 
polygonformat. All data utanför den skapade polygonen uteslöts. Cellstorleken för 
studien begränsades till 5×5 meter. 

3.2.2 Restriktionskartor 

Utifrån ursprungslagren skapades buffertzoner baserat på litteraturen i kapitel 2.4 
för varje enskilt lager. Därefter formaterades vissa lager även till restriktionskartor 
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(tabell 2) för att senare i analysen användas till att sortera bort ej byggbar mark. 
Restriktionskartorna skapades i vektorformat med två värden: Värde 1 för möjlig 
bebyggelse och värde 0 för ej möjlig bebyggelse (Bilaga A). Därefter konverterades 
lagren till rasterformat. Aktivitetsytornas ursprungslager var till en början 
polygoner. Dessa mindre ytor konverterades till punktformat med centrum i 
respektive polygon. 

Buffertzoner för bilvägar och GCM-vägar skapades för att göra det omöjligt att 
exploatera inom det angivna avståndet. Klassificeringen av vägarna skedde enligt de 
avstånd som tidigare beskrivits i litteraturöversikten. GCM-vägar utgör ett enskilt 
lager medan motorvägar, landsvägar och övriga vägar bildar ett lager genom 
sammanslagning. För bilvägar skapades buffertzoner mellan 7–22 meter beroende 
på vägtyp. För GCM-vägar skapades buffertzoner på 3 meter. Detta för att 
områdena inom buffertzonerna skulle få värde 0 (ej möjlig). Alla restriktionskartor 
sammanslogs därefter till en slutgiltig restriktionskarta (se figur 2).  

Figur 2. Sammanslagning av alla restriktionskartor.  

Figur 2 separerar områden som är möjliga att bygga på från områden som ej är 
möjliga att bygga på. Svart färg visar områden med värde 0 som inte är möjliga att 
bygga på. Vit färg har värde 1. Där lokalisering av nya bostäder är möjliga. 

 

 

0 5 102.5 Kilometer.

0 10 205 Kilometer

.
0 5 102.5 Kilometer
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3.2.3 Faktorkartor 

För att spara utrymme på hårddisken men samtidigt använda en stor upplösning 
skapades faktorkartor för vardera lager med ett linjärt intervall 0–255 med avseende 
på euklidiskt avstånd (tabell 2). Slutresultatet för varje enskilt lager visade värde 255 
i ljusast nyans och påvisade därmed lämplig mark för bostadsbebyggelse. Värde 0 
visades i mörkast nyans och däremellan en gradvis nyansförändring (Bilaga B) och 
(Bilaga C). Beroende på om ett lager tilldelats ett maxavstånd genom buffertzoner 
tidigare i processen eller ej varierade tillvägagångssättet. För de lager med ett 
maxavstånd krävdes en omklassificering för områden utanför buffertzonerna från No 
Data till värde 0. Detta med anledning av att No Data inte ger några värden och 
därmed omöjliggör områden som exploaterbara. Med värde 0 är det fortfarande 
möjligt med ny bebyggelse trots det låga värdet. För att cellvärdena i faktorkartorna 
skulle sträckas ut i hela intervallet mellan 0–255 användes följande ekvation: 

𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 − 𝑚𝑖𝑛 ∗
𝑌𝑚𝑎𝑥 − 𝑌𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑎𝑥 − 𝑚𝑖𝑛

+ 𝑌𝑚𝑖𝑛 

För de tillfällen värdena är omvänt beroende av avståndet beräknades: (𝑚𝑎𝑥 −
𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒).  

Lager Format Buffertzon Faktorkarta Restriktionskarta 
Grund- och 
gymnasieskolor 

Punkt 4000 meter Värde 255 avstånd = 0 m 
Värde 0 avstånd = maxdistans (4000 m) 

Nej 

Förskolor Punkt 3000 meter Värde 255 avstånd = 0 m 
Värde 0 avstånd = maxdistans (3000 m) 

Nej 

Arbetsplatser Punkt 3000 meter Värde 255 avstånd = 0 m 
Värde 0 avstånd = maxdistans (3000 m) 

Nej 

Dagligvaruhandel Punkt 800 meter Värde 255 avstånd = 0 m 
Värde 0 avstånd = maxdistans (800 m) 

Nej 

Busshållplatser Punkt 400 meter Värde 255 avstånd = 0 m Värde 0 
maxdistans (400 m) 

Nej 

Parkytor Polygon 300 meter Värde 255 avstånd = 0 m 
Värde 0 avstånd = maxdistans (300 m) 

Ja 

Bilvägar Linje Ingen Värde 255 avstånd = 0 m  
Värde 0 avstånd = maxdistans (avgräns) 

Ja 

GCM- vägar Linje Ingen Värde 255 avstånd = 0 m 
Värde 0 avstånd = maxdistans (avgräns) 

Ja 

Aktivitetsytor Punkt Ingen Värde 255 avstånd = 0 m 
Värde 0 avstånd = maxdistans (avgräns) 

Nej 

Vatten Polygon Ingen Värde 255 avstånd = 0 m 
Värde 0 avstånd = maxdistans (avgräns) 

Ja 

Byggnader Polygon Ingen Ingen Ja 

Tabell 2. Kriterier som använts i analysen. 
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3.2.4 Ranking av kriterier 

Kriterierna rankades av två personer som är politiskt aktiva inom två olika partier i 
Gävle kommun. Rankingen utgår efter deras personliga åsiker. Den första personen 
var Jörgen Edsvik, ledamot inom Socialdemokraternas kommunfullmäktige i Gävle 
kommun. Den andra personen var Annika Erlandsson, nämndersättare inom 
Moderaternas stadsbyggnadsenhet i Gävle kommun. Rankingen utfördes via 
mejlkontakt där båda personerna blev ombedda att värdesätta kriterierna mellan 
siffrorna 1–10 där 1 representerade viktigast och 10 representerade minst viktigast. 
Edsvik och Erlandsson blev båda erbjudna att anonymt värdesätta kriterierna, men 
de båda valde att öppet medverka i studien. 

3.2.5 Viktning 

De kriterier som Edsvik och Erlandsson rankat viktades därefter enligt (tabell 3). 
Uträkningen är baserad på vad Malczewski (1999) beskriver som den simplaste 
metoden för att vikta kriterier vid rakning. 

𝑊4 =
𝑛 − 𝑟𝑗 + 1

Σ(𝑛 − 𝑟9 + 1)
 

Wj = Vikt 
 n = Totala antalet kriterier 
 rj = Kriteriets rankningsposition 
 ∑(n-rk+1) = Summa av alla rankningar 
 

3.2.6 Sammanslagning av lager 

Efter att vardera lager blivit tilldelad varsin vikt sammanslogs dessa lager med 
varandra i ArcGIS kalkylatorverktyg. Uträkningen skedde enligt följande ekvation 
upprepande för alla lager:  

𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟1×𝑣𝑖𝑘𝑡	1 + 𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟2	×𝑣𝑖𝑘𝑡2 … 

Därefter multiplicerades det sammanslagna faktorlagret med den sammanslagna 
restriktionskartan. För att förmedla ett resultat med befintlig bebyggelse utfördes 
ytterligare sammanslagning med en restriktionskarta innehållande byggnader. Detta 
med syfte att särskilja redan exploaterad mark från obebyggd mark. 

Vidare grupperades separata rasterceller för att i nästkommande skede särskilja 
områden mindre än 2500 m2 från områden större än 2500 m2. Detta för att 
resultatet skulle visa tillräckligt stora områden för nya bostadsområden. 

Figur 3 och figur 4 skapades genom en kvantil-klassificering för att visa de 5 % bästa 
cellvärdena. Figur 5 visar en sammanslagning av figur 3 och figur 4. Därefter 
skapades figur 6 och figur 7 i värden som överstiger 225. 
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4 Resultat 

4.1 Intervjuer 

Intervjuerna med Anna Nordin och Jonathan Klintdahl syftade till att ta fram och 
styrka valet av kriterier. Samma öppningsfråga ställdes till båda personerna: Vilka 
samhällsfunktioner anser du är viktiga vid lokalisering av nybyggnationer av 
bostäder?  

4.1.1 Anna Nordin, Landskapsarkitekt 

Intervjun med Nordin utfördes i ostrukturerad form där relevanta kriterier för 
studiens syfte diskuterades. Under intervjutillfället framfördes tydligt studiens syfte 
och avgränsning vilket resulterade i ett antal kriterier som Nordin beskriver är 
viktiga för en hållbar bostadsutveckling. De kriterier Nordin ansåg viktiga utan 
rangordning är: Busshållplats, dagligvaruhandel, parkytor, aktivitetsytor, förskola, 
skola, GCM-väg, bilväg, arbetsplatser och vatten A. Nordin (personlig 
kommunikation, 5 april, 2017). 

4.1.2 Jonathan Klintdahl, Projektutvecklare 

Klintdahl intervjuades under samma förutsättningar som Nordin. Eftersom intervjun 
med Nordin utfördes innan tillfället med Klintdahl gick det att jämföra om 
Klintdahls åsikter skiljde sig åt. Det visade sig dock att båda personerna samtycker 
vilka kriterier som är relevanta för studien och viktiga för att skapa hållbar 
bostadsutveckling. Klintdahl specificerade dock att nya bostäder behöver ligga i 
anslutning till citykärnan och att avståndet inte bör överträffa 5 km J. Klintdahl 
(personlig kommunikation, 11 april, 2017). 

4.2 Ranking 

Kriterierna som Edsvik (Socialdemokraterna) och Erlandsson (Moderaterna) 
rangordnade efter vad de ansåg viktigast att prioritera i analysen återfinns i (tabell 
3). Resultatet av viktningen är avrundat till två decimaler. Det skiljde sig åt hur 
Edsvik och Erlandsson prioriterade kriterierna. Edsvik rangordnade busshållplatser 
som det viktigaste, Erlandsson rangordnade bilvägar som det viktigaste. Edsvik 
prioriterade närhet till parkytor betydligt högre än vad Erlandsson gjorde medan 
Erlandsson prioriterade närhet till skolor högt vilket Edsvik prioriterade lågt. Båda 
personerna rangordnade vatten som det minst viktiga (tabell 3).  
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Tabell 3. Viktning och rangordning av faktorkriterier. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Multikriterieanalys 

I figur 3 och figur 4 presenteras klassificerade kartor med de 5 % bästa cellvärdena 
utifrån kartornas maximala cellantal. Figurerna visar de lämpligaste områdena för ny 
bostadsbebyggelse i röd färg utifrån analysen. Svart färg visar bra resultat och vit färg 
lägst resultat. Utifrån rangordningen som Edsvik utförde presenteras ett resultat i 
(figur 3). Resultatet av de kriterier som Erlandsson rangordnade presenteras i (figur 
4). Båda figurerna visar att de lämpligaste platserna att bygga nya bostadsområden är 
i centrala Gävle och i nära anslutning till staden eller tätortsnära landsbygd. Högsta 
resultat finns generellt i centrumkärnan men även områden längre ifrån kan visa lika 
bra resultat. Detta är inte förvånande, eftersom samhällsfunktioner ofta är 
etablerade i närhet till där flest människor är bosatta. Strukturen är densamma för 
figur 3 och figur 4 bortsett från mindre skillnader. 

Det som skiljer figurerna åt är framförallt vägen ut till Bönan, som i nordöstlig 
riktning från stadens centrum, visar en tydlig mörkare färg i figur 3 jämfört med 
figur 4. Figur 3 visar fler utspridda områden i mörkare nyans jämfört med figur 4 
som istället har något mörkare områden koncentrerade till staden. 

 

 

 

 

 

Resultat av 
viktning 

Jörgen Edsvik (S)- 
Rankning 

Annika Erlandsson (M) -
Ranking 

0,18 Busshållplatser Bilvägar 

0,16 GCM-vägar Förskolor 

0,15 Bilvägar Skolor 

0,13 Parkytor GCM-vägar 

0,11 Förskolor Busshållplatser 

0,09 Livsmedelsbutiker Aktivitetsytor 

0,07 Aktivitetsytor Livsmedelsbutiker 

0,05 Skolor Arbeten 

0,04 Arbeten Parkytor 

0,02 Vatten Vatten 
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Figur 3. Multikriterieanalys rankad av Edsvik. Röd färg visar de 5 % lämpligaste områdena.  

 Figur 4. Multikriterieanalys rankad av Erlandsson. Röd färg visar de 5 % lämpligaste områdena 
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Figur 5 presenterar en sammanslagen karta av de 5 bästa procenten från figur 3 och 
figur 4. Grå färg visar gemensamma områden.Röd färg visar separata områden ifrån 
figur 3 och blå färg visar separata områden ifrån figur 4. 

Från figur 5 går det att tolka att gemensama områden är dominerande. Utifrån 
Edsviks ranking visar figur 5 fler områden och mer utspridda jämfört med 
Erlandssons områden. Däremot visar Erlandssons områden en större yta och oftast i 
anslutning till de gemensamma områdena. Det inklippta området i högra hörnet är 
Oppala. Området nere i vänstra hörnet är Forsbacka.  

Figur 5. Sammanslagning av de 5 % lämpligaste områdena från figur 3 och figur 4. 
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Figur 6  och figur 7 visar områden som överstiger värde 225 i röd färg. Grå färg 
visar områden med värde 127–225. Vit färg visar värden <127. Erlandssons resultat 
visar större områden jämfört med Edsviks resultat som visar mindre områden. 
Platserna skiljer sig däremot inte speciellt mycket jämfört med varandra. 

Figur 6. Multikriterieanalys med klassad utifrån de 225 högsta värdena. Rankad av Edsvik, 
Socialdemokraterna. 

Figur 7. Multikriterieanalys klassad utifrån de 225 högsta värdena. Rankad av Erlandsson, Moderaterna. 
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Figur 8 och figur 9 presenterar ett förslag på ett framtaget område utifrån Edsviks 
och Erlandssons rangordning. Området är ett av de större gemensamma ytorna. 
Enligt analysen är detta exempel på ett lämpligt område för utveckling av bostäder.    

Figur 8. Zoomad bild på centrala Gävle med markerat område för figur 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Område med gemensamt högt värde. Durovägen i Hagaström, Nordöstlig riktning, 
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5 Diskussion 

5.1 Multikriterieanalys 

Ju bättre förarbetet i MKA är förberett desto trovärdigare och starkare blir 
analysens slutresultat. Det fördelaktiga med MKA är att det finns många olika sätt 
att angripa ett problem med analysen som verktyg. Därför krävs tillräckligt god 
förmåga att hantera verktyget eftersom personen som utför analysen har en 
avgörande roll och påverkar analysens utförande. Boroushaki och Malczewski (2010) 
beskriver processen som att utvärdera, utforma och prioritera information. 

Studiens avgränsning är förhållandevis stor till den geografiska ytan men för att ändå 
visa noggrann precision användes en relativt liten cellstorlek. Rasterstorleken i 
analysen valdes till 5×5 meter. Mindre cellstorlek visar ett mer detaljerat resultat. 
Storleken skulle kunna varit större för att spara utrymme men uppfattningen är att 
den valda upplösningen varit bra att arbeta med. 

Det geografiska området är avgränsat till centrala Gävle inklusive den tätortsnära 
landsbygden. Avståndsbedömningen utgår efter ett linjärt avstånd och tar ej hänsyn 
till topografiska förhållanden. Detta innebär att avstånden som analysen är baserade 
på kan vara både kortare eller längre i verkligheten eftersom avstånden utgår från 
fågelvägen. Ytan för studien är stor, någonting som kan uppfattas negativt eftersom 
samhällsutvecklingen idag strävar efter att bygga nära och tätt inom städerna. 
Framtidens städer bör inte decentraliseras men det är ändå nödvändigt att i den 
översiktliga planeringen analysera samhället i stort. Därför kan det vara positivt att 
redovisa områden i en mer regional än lokal skala. I och med detta kartläggs många 
olika områden för möjlig bostadsutveckling i analysen. Det går i efterhand att 
avgränsa till städers centrala delar beroende på vilket resultat som efterfrågas. 

Studien förhåller sig inte till några andra aspekter förutom befintliga 
samhällsfunktioner som kategoriseras i 10 kriterier och resultatet visar endast mark 
som inte är exploaterad av byggnader. Resultatet skulle förändras om något 
kriterium tillkommer eller försvinner. Det går alltså att kombinera kriterier efter 
vad som efterfrågas. Resultatet förändras även beroende på vilken 
klassificeringsmetod som används i analysen. För att lokalisera områden på en 
översiktlig nivå kan en lägre klassificeringsgräns användas. Men för att lokalisera 
detaljerade områden är det rekommenderat med en högre klassiciceringräns för att 
identifiera områden med absolut högsta värden.  

När kriterierna för studien säkerställts utifrån intervjuerna och sedan rangordnats av 
politikerna hade underlag för analysen skapats. Därefter hanterades kriterierna 
utifrån individuella avståndsbedömningar. Processen att bestämma avstånd utgick 
från tidigare studier. Litteraturen beskriver riktlinjer, men avstånd kan uppfattas 
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olika beroende på geografiska förutsättningar. Ett alternativ till detta skulle därför 
även i detta fall kunna vara att genomföra intervjuer med privatpersoner för att få 
kännedom hur lokalinvånarna förhåller sig till avstånd. 

Studiens analys var beroende av de kriterier som respondenterna ansåg viktiga. Det 
framkom efter intervjuerna att representanterna från den offentliga sektorn och 
privata sektorn var överens gällande vilka kriterier som ansågs relevanta till studiens 
syfte. Enda skillnaden var att Klintdahl påpekade att nya bostadsområden inte bör 
byggas för långt bort från stadskärnan, ca 5 km. En avgränsning på 5 km kunde i ett 
senare skede skapats men för att anpassa studien till översiktsplanering är det 
avgränsade området större. Studien hade dock kunna tagit fram kriterierna ur ett 
ännu mer styrkande förhållningssätt. Exempelvis genom intervjuer eller en 
enkätundersökning med privatpersoner. 

Studien hade även kunnat stärkts genom andra viktningsmetoder, exempelvis AHP. 
Detta för att få en mer nyanserad viktning. AHP är en relativt avancerad metod, 
som kan vara svår att utföra med personer som inte är insatta inom ämnesområdet. 
Det kan leda till att beslutsfattare tolkar metoden på olika sätt och därmed felaktigt 
(Malczewski, 1999 s. 186). Därför valdes det i denna studie att politikerna endast 
rangordnade kriterierna. 

5.2 Politiska intressen 

I Sverige har det kommunala styret planmonopol. Vid framtagande av nya 
översiktsplaner är det slutligen kommunfullmäktige som bestämmer vad som får 
byggas och var. I och med detta är det intressant att se hur två politiker i en 
kommun värdesätter de framtagna kriterierna i analysen. Valet att låta två 
representanter från Socialdemokraterna och Moderaterna baseras på att de är de två 
största partierna i Gävle kommun. Två personer med politisk anknytning 
rangordnade kriterierna vilket gav en intressant inblick i deras politiska värderingar. 
För att koppla rangordningen av kriterierna till politiska intressen krävs däremot fler 
intervjuer med flera olika politiker för att skapa en generell uppfattning hur de 
politiska partierna resonerar kring rangordningen av kriterierna. En alternativ 
metod skulle vara att komplettera de genomförda intervjuerna med åsikter från 
privatpersoner som inte arbetar med samhällsplanering. 

Genom att jämföra slutresultatet mellan Edsvik och Erlandssons ranking framgår det 
att likheterna är större än olikheterna. Baserat på hur Edsvik och Erlandsson 
rangordnade kriterierna skiljer det sig något gällande lokaliseringen av nya 
bostadsområden. Men den geografiska strukturen och det geografiska mönstret 
skiljer sig inte anmärkningsvärt. 
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Edsvik och Erlandsson har båda rangordnat samhällsfunktionerna efter vad de 
bedömer som viktigast vid exploatering av nya bostadsområden i Gävle kommun. 
Edsvik valde att rangordna busshållplatser som högsta prioritet i analysen. 
Erlandsson valde i sin rangordning att prioritera bilvägar som det viktigaste 
kriterium i analysen. Det går inte med säkerhet att ta för givet hur andra politiker 
inom kommunen eller i andra kommuner skulle välja att rangordna, eftersom det är 
personliga åsikter, vilket innebär att resultatet kan skilja sig åt. Både Edsvik och 
Erlandsson rangordnade vatten som det minst viktigaste vilket kan bero på att Gävle 
kommun ligger i nära anslutning till havet. Därför kan det kännas som att vatten är 
en naturlig del av samhällsfunktionerna. Skulle personer från en annan kommun som 
inte har närhet till havet utföra rangordningen hade kanske resultatet blivit 
annorlunda. 

Resultaten visar övergripande samma områden (figur 4) vilket skulle kunna innebära 
att båda de politiska partierna kan använda analysen vid bostadsplanering. De 
politiska representanterna är ju faktiskt överens om vilka övergripande områden 
som bör bebyggas av nya bostäder baserat på närhet till samhällsfunktioner. Detta 
kan sparar både tid och pengar, och skulle även kunna innebära att planeringen av 
bostäder kan ske mycket effektivare. Vilket i slutändan skulle kunna bidra till att fler 
bostäder byggs och fler människor kan skaffa egen bostad. 

5.3 Effekter av nya lokaliserade bostadsområden 

De områden som i studien har lokaliserats och visar högsta värden behöver inte vara 
de mest optimala alternativen. Vid noggrannare undersökning kan områden erhålla 
egenskaper som gör det svårare eller omöjligt att exploatera för bostäder. 
Topografiska förhållanden, markägoförhållanden eller markvärden är exempel på 
kriterier som studien inte tar hänsyn till. Studien analyserar endast existerande 
platser med höga värden av befintliga samhällsfunktioner vilket innebär att marken i 
områdena redan är exploaterad. 

Det framgår av resultatet att det absolut högsta värdet, 255, inte uppnås någonstans. 
Men värde 248 (figur 6) respektive 249 (figur 7) är trots detta höga värden som 
betyder att det finns områden som lämpar sig bra för nya bostadsområden. Det vore 
intressant att analysera existerande bostadsområden innehållande låga värden. Detta 
för att undersöka vilka samhällsfunktioner som saknas i närhet till befintliga 
bostadsområden. 

Persson (2013, s. 304) beskriver hur lokalisering och utveckling av en hållbar 
markanvändning blivit allt mer aktuell under de senaste decennierna. Rapporten kan 
bidra dels till en kortsiktig planering av nya bostäder genom att direkt lokalisera 
lämpliga områden enligt analysens resultat. Men även ur ett långsiktigt perspektiv i 
den översiktliga planeringen är det möjligt att planera nya bostadsområden genom 
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att lokalisera samband mellan de positiva områden som analysen visar. Detta är i 
enlighet med PBL (SFS 2010:900), 5 §, kap. 3, som beskriver att det i 
översiktsplanen ska framgå “hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga 
behovet av bostäder”. Att nyttja befintliga resurser och markområden på ett effektivt 
sätt är viktig bidragande faktor för en hållbar utveckling.  

Av de resor som utförs med bil i Sverige är 51 % av resorna kortare än 7,5 km 
(Johansson et al., 2017). Lindsay et al. (2011) beskriver att resor kortare än 7 km 
skulle kunna innebära att fler människor väljer att transportera sig till fots eller via 
cykel istället för bilen. Med hjälp av rapportens analys skulle det vara möjligt på 
vissa platser eftersom avståndet från bostaden inte överträffar 4000 meter till 
samhällsfunktionerna som finns med i analysen. Detta är därmed någonting som 
skulle kunna bidra till att de svenska hushållen i framtiden minskar sina totala utsläpp 
med några procentenheter, likt vad de svenska hushållen gjorde år 2016 jämfört 
med 2015 (SCB, 2017c). Bland annat Nilsson (1998) förklarar att detta skulle bidra 
till ett trevligare stadsrum, lägre bullervolymer och minskade miljöfarliga utsläpp 
från biltrafiken. 
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6 Slutsats 

Med hjälp av resultatet har studien skapat ett underlag för människor som arbetar 
inom samhällsbyggnad att kunna ta hänsyn till vid planering av nya bostäder. 
Eftersom studien förhåller sig till befintliga samhällsfunktioner bidrar den till en 
effektivare och mindre kostsam bostadsplanering. Samtidigt skapas hållbarare 
områden innehållande bostäder med närhet till nödvändiga samhällsfunktioner. Med 
närhet till samhällsfunktioner kan miljövänligare transportalternativ prioriteras före 
bilen. 

Tillämpning av MKA vid översiktlig planering av nya bostadsområden 
rekommenderas. Det finns ett behov inom den översiktliga planeringen att arbeta 
fram nogranna analyser för att lokalisera områden med bra geografiska 
förutsättningar. Beroende på vilka kriterier som används i analysen och hur dessa 
värdesätts blir resultatet varierande men metoden fungerar lika trots olika 
användningsområden. Multikriterieanalyser lämpar sig i och med detta väl. 

Viktigt i beräkningen är att områden som visar höga värden enligt denna analys 
nödvändigtvis inte är genomförbara för exploatering av nya bostäder. Vad som 
däremot kan säkerställas är att områden utanför gränsvärde 0, inte håller tillräckligt 
hög standard utifrån närhet till samhällsfunktioner. Resultatet av studien ger en 
indikation på var nya bostadsområden kan lokaliseras direkt och fungerar även bra 
indirekt som en övergripande strategisk illustration. 

Rangordningen av kriterierna från de politiska representanterna skiljde sig avsevärt. 
Trots olika prioriteringar mellan de politiska representanterna visade dock resultatet 
fler gemensamma områden än separata områden. Studien redovisade att politiska 
intressen kan innefatta mer likheter än olikheter vilket bör ha en positiv effekt för 
bostadsplaneringen. MKA visar att förslag gällande nya bostadsområden oftare kan 
främjas, snarare än ifrågasättas, trots den politiska agendan. Vilket kan leda till en 
konfliktlösning mellan olika politiska prioriteringar. 

Till framtida studier rekommenderas att analysera om exploatering av bostäder är 
möjliga utifrån rapportens analys. De framtagna områdena är alltså beroende av 
bland annat: Markvärden, markägoförhållanden och topografiska förutsättningar. 
Det skulle även vara intressant att studera närmare hur fler politiker rangordnar 
dessa samhällsfunktioner, för att skapa en mer generell politisk uppfattning. 
Slutligen vore det intressant att studera hur bostadsområden med låga värden kan 
utveckla närhet till samhällsfunktioner. 
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