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Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Anders Brandt för god 
vägledning och som med sin kunskap möjliggjort genomförandet av denna 
studie. Ett stort tack ska även riktas till berörd på personal Ovanåkers 
kommun för deras generositet gällande kunskap och tillhandahållande av 
nödvändig data. 

Efter detta examensarbete avslutas tre år studier på Högskolan i Gävle. Med 
anledning av detta ska även ett tack riktas till lärarna på 
Samhällsplanerarprogrammet för tre lärorika år som med sin kunskap bidragit 
till att intresse väckts kring en rad ämnen inom samhällsplanering.  

Gävle, Juni 2017 

Johan Karlsson 
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Sammanfattning  

Samhällsplanering kan ha en avgörande roll på skapandet av en mer hållbar 
utveckling vilket gör att klimat- och miljöaspekter hamnar i allt större fokus. 
För att planarbetet ska kunna ta hänsyn till aspekter rörande dessa ämnen så 
krävs det kunskap om vilka aspekter som är viktiga samt hur de kan 
implementeras i planarbetet. 

Geografiska informationssystem (GIS) används i allt större utsträckning av 
samhällsplanerare eftersom det är ett tidseffektivt sätt att hantera stora 
mängder geografisk data av varierande karaktär. En allt större del av 
befolkningen bor i urbana miljöer, vilket gör att mark som är tillgänglig för 
exploatering minskar. För att på bästa sätt hushålla med dessa resurser bör 
analyser av en rad olika aspekter vägas mot varandra och på så sätt komma 
fram till vad som är mest lämpligt för ett specifikt markområde. Med GIS och 
metoden multikriterieanalys (MKA) kan analyser av detta slag göras på ett 
effektivt sätt och bidra till skapande av en mer energieffektiv 
samhällsplanering. 

I denna studie som är en del av ett projekt som initierats av Ovanåkers 
kommun användes MKA för att lokalisera platser lämpliga för antingen 
bostäder eller industriverksamhet. Detta gjordes utifrån ett 
energieffektiviseringperspektiv med en rad olika kriterier som anses bidra till 
minskad energikonsumtion. Med hjälp av intervjuer med planerare på 
kommunen och Energimyndigheten rangordnades kriterierna utifrån vilket 
betydelse de ansågs ha för analysens syfte. Dessa rangordningar låg till grund 
för de viktuppsättningar som togs fram. 

Resultatet visar att skillnader i rangordningen påverkar vilka områden som 
anses lämpliga i viss utsträckningen. Trots dessa skillnader finns ett tydligt 
mönster där industrier anses mest lämpliga i utkanten av samhällen och 
bostäder mer lämpliga i de centrala delarna.  

Nyckelord: GIS, Multikriterieanalys, Hållbar utveckling, Markanvändning 
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Abstract 

Spatial planning can play an important role in the creation of a more 
sustianable devolopment, which means that climate and enviromental aspect 
are becoming more important. To be able to take into account aspects 
connected to these questions during the planningprocess, knowledge about 
which ones are important and how they can be implemented in the process are 
a key factor. 

Geographic information systems (GIS) is increasingly being used by planners 
because it is a time-efficient way to handle large amounts of geographic data of 
varying character. The large part of the worlds population lives in urban 
environments, and continues to increase,which means that the amount of land 
available for new buildings are limited. In order to best manage these limited 
landresources,analyzes of a variety of aspects should be weighed against each 
other and come to a conclusion about what is most appropriate for a specific 
area of land. With GIS and the Multicriteria Analysis (MCA) method, such 
analyzes can be made efficiently and contribute to the creation of more energy 
efficient spatial planning. 

In this study, which is part of a project initiated by Ovanåkers municipality, 
MCA was used to locate places suitable for either residential or industrial 
activities. This was done based on an energy efficiency perspective with a 
variety of criterias that are considered to contribute to reduced energy 
consumption. During interviews with planners at the municipality and the 
Swedish Energy Agency the criterias were ranked based on how important 
they were considered to be for analysis. These rankings formed the basis of the 
weight sets that were presented. The result shows that differences in the 
ranking affect which areas are considered appropriate to a certain extent. 
Despite these differences, there is a clear pattern where industries are 
considered most suitable on the outskirts of communities and housing more 
suitable in the central parts. 

Keywords: GIS, Multicriteria Analysis, Sustainable Development, Land Use, 
Energy efficiency.  
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Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Klimatfrågor och energieffektivisering har blivit allt viktigare frågor. Europeiska 
Unionen (2010) har ett antal strategiska mål för att skapa ekonomisk tillväxt och 
samtidigt bidra till minskad klimatpåverkan. Dessa mål innefattar bland annat 
minskade utsläpp av växthusgaser genom en ökad andel förnybara energikällor samt 
ett mer effektivt användande av energi. På nationell nivå finns liknande mål om hur 
ett mer hållbart samhälle ska skapas. Dessa mål är antagna av Riksdagen och riktar 
bland annat in sig på begränsad klimatpåverkan, god bebyggd miljö och frisk luft 
(Naturvårdsverket, 2017).  

I detta arbete är den geografiska avgränsningen tätorterna Edsbyn och Alfta som 
ligger i Ovanåkers kommun. Även på denna lokala nivå finns mål och visioner om 
att bidra till att öka energieffektivitet och därmed begränsa klimatpåverkan. Genom 
att arbeta med förändringar av människors beteende menar kommunen att en ökad 
medvetenhet om klimatfrågor kan skapas. Utöver det anses ett bättre utnyttjande av 
befintlig infrastruktur för energiförsörjning kunna minska energikonsumtionen. 
Lokaliseringen av ny bebyggelse bör vara i närheten av sådan infrastruktur vilket gör 
att mindre energi kan användas (Ovanåkers kommun, 2016). 

Hur en ökad energieffektivitet i samhället ska uppnås finns det i dagsläget inget 
standardsvar på. När det gäller fysisk planering är det dock vanligt att använda sig av 
förtätning för att uppnå detta. Med förtätning menar Wheeler och Beatley (2014, s. 
133) att en mer hållbar stad kan skapas eftersom avstånden blir kortare vilket leder 
till att utsläppen från transporter kan minskas med 20 till 40 % jämfört med en 
utglesad stad. Vidare anser Wheeler och Beatley (2014, s. 133) att förtätning även 
leder till lägre energiförbrukning. En av de stora utmaningarna när det gäller 
förtätning är att den bör ske på ett sätt som gör att övriga samhällsfunktioner inte 
blir lidande. Eftersom dessa samhällsfunktioner är av varierande karaktär krävs en 
arbetsmetod inom fysisk planering som på ett tillfredställande sätt kan hantera stora 
mängder geografiska data på ett tidseffektivt sätt.  

En metod som Jelokhani-Niaraki och Malczewski (2015) anser uppfyller kraven på 
förmåga att hantera stora mängder data är GIS-baserade multikriterieanalyser. Enligt 
forskning gjord av Chandio et al. (2013) och Rikalovic, Cosic, & Lazarevic (2014) 
blir användandet av GIS och främst metoden multikriterieanalys (MKA) en allt 
viktigare del av planeringen av dagens och framtidens samhällen. I en MKA ställs en 
rad olika kriterier som anses viktiga mot varandra för att hitta platser som uppfyller 
dessa på det mest tillfredställande sättet, vilket bidrar till att skapa möjligheter för 
en hållbar utveckling av stadsmiljöer. När kriterier rörande klimat och energifrågor 
blir en större del av den fysiska planeringen kan detta bidra till att öka 
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medvetenheten hos de beslutsfattande politikerna angående dessa frågor. Utan en 
sådan medvetenhet kan beslut som främjar ett mer klimatneutralt och 
energieffektivt samhälle inte tas på en saklig basis (Bångman, 2012). Om dessa 
frågor däremot blir en del av beslutsunderlagen kan en mer sammanhållen 
bebyggelse skapas eftersom platser som anses kräva minsta möjlig energiförbrukning 
kan lokaliseras.För att på en lokalnivå kunna bidra till att uppfylla de ovan nämnda 
mål om en minskad klimatpåverkan och lägre energiförbrukningen har Ovanåkers 
kommun initierat ett projekt. Fokus ligger på att skapa möjligheter att 
implementera dessa frågor i den fysiska planeringen, främst genom användande av 
GIS.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Samhällsplanering kan bidra till skapandet av en mer hållbar utveckling vilket gör att 
aspekter rörande sådana frågor blir en allt viktigare del i formandet av dagens och 
morgondagens samhällen (Nguyen et al., 2015). För att en sådan utveckling ska vara 
möjlig krävs det att planerare har kunskaper om vilka miljömässiga aspekter det 
måste tas hänsyn till. 
Denna studies syfte är bidra till att skapa en mer energieffektiv samhällsplanering i 
svenska småstäder med hjälp av GIS-baserade multikriterieanalyser. Detta görs 
genom att en rad olika kriterier viktas mot varandra.  
Studien kommer att belysa vilka fysiska kriterier som anses viktiga för det avsedda 
ändamålet. Dessa kriterier förväntas underlätta och göra planarbetet mer flexibelt 
eftersom betydelsen av dem kan variera beroende på vilken typ av infrastruktur som 
planeras. Ytterligare syfte är att ta reda på varför just dessa kriterier är viktiga samt 
hur det är möjligt att implementera dem i kommunens planeringsarbete. 
Frågeställning: 

• Vilka fysiska kriterier är viktiga för att skapa en mer klimatneutral 
samhällsplanering? 

• Vilka geografiska platser är enligt multikriterieanalysen lämpliga att anlägga 
infrastruktur på? 

• Hur påverkas resultatet av en förändring när det gäller vikter? 
• Hur implementeras kriterierna i kommunens planeringsarbete? 

1.3 Avgränsning 

Studien omfattar två separata områden runt orterna Edsbyn och Alfta. Den 
geografiska avgränsningen är gjord utifrån Ovanåkers kommuns 
översvämningskartering för de båda orterna. Ytterligare begränsningar av studien är 
att endast områden lämpliga för bostads eller industrietableringar lokaliseras utifrån 
de kriterier som är identifierade. Studieområdets geografiska avgränsning gör det 
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möjligt att lokalisera områden som har en adekvat storlek för de verksamheter som 
planeras. 
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2 Litteraturöversikt 

2.1 Multikriterieanalys 

För att kunna skapa ett mer hållbart utnyttjande av markområden krävs det att 
beslutsfattare tar hänsyn till en rad olika fysiska kriterier. Dessa kriterier kan 
analyseras på ett effektivt sätt i GIS-baserade MKA där de ställs mot varandra för att 
lokalisera bästa möjliga geografiska plats för en planerad verksamhet.Begreppet 
MKA är ett samlingsnamn för ett antal olika verktyg som används för att göra 
avvägningar av ett flertal kriterier på ett stukturerat tillvägagångssätt. Med hjälp av 
metoden kan det påvisas hur väl ett kriterium uppfyller ett eller flera på förhand 
bestämda krav.  

Betydelsen som olika kriterier har varierar vilket gör att det uppstår problem om 
detta inte tas hänsyn till, eftersom alla kriterier annars skulle anses vara av lika stor 
betydelse. Problemet åtgärdas genom att tilldela varje enskilt kriterium en vikt, 
vilket är ett numerisk värde som gör det möjligt att ange ett kriterium som viktigare 
än ett annat utifrån analysens syfte (Eskandari, Homaee & Mahmodi, 2012). För att 
underlätta viktningsprocessen finns det enligt Rikalovic et al. (2014) ett antal olika 
metoder som kan användas för att jämföra kriterierna med varandra. Exempel på 
sådana är Analytical hierarchy process (AHP) och Weighted linear combination (WLC). 

Beroende på vem som rangordnar kriterier kan prioriteringarna av dessa variera, 
vilket gör att det slutgiltiga resultatet skiljer sig åt mellan de olika rangordningarna 
eftersom vikterna varierar. Genom att utföra en känslighetsanalys testas de olika 
viktuppsättningarna mot varandra, vilket gör att områden som anses vara lämpliga 
inom ett flertal av de olika uppsättningar är de som är mest robusta och uppfyller 
flest av de uppsatta kriterierna(Chen, Yu & Khan, 2010). Känslighetsanalyser kan 
utföras med ett antal olika metoder, exempelvis Monte Carlo-simulering och Global 
Sensitivity Analysis (GSA) och One factor at a time (OAT). Av dessa är OAT den som 
används i störst utsträckning eftersom den är användarvänlig och inte kräver tidigare 
kunskaper. Arbetssättet i OAT för att utvärdera ett kriteriums känslighet kan 
genomföras på ett antal olika sätt: ändring av vikter, ändra hur signifikant ett 
kriterium anses vara samt förändring av ett kriteriums värde. I OAT ändras ett 
kriterium åt gången vilket gör det möjligt att på ett enkelt och tydligt sätt se 
förändringar i resultatet (Myagmartseren, Buyandelger & Brandt, 2017). Genom att 
utföra känslighetsanalyser kan objektiviteten och tillförlitligheten gällande resultat av 
en MKA öka eftersom flera olika scenarier har vägts in analysen. 

2.2 Hållbar planering 

I kontexten rörande hur morgondagens samhällen ska byggas efterfrågas i allt större 
utsträckning en mer resurseffektiv och miljöanpassad planering för att skapa en 
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utveckling med större fokus på hållbarhet (Nguyen et al., 2014).  Med ett sådant 
fokus skulle förutsättningar skapas som kan bidra till att uppfylla EU:s strategiska 
tillväxtmål om en förbättrad energieffektivitet med 20 % fram till år 2020 
(Europeiska Unionen, 2010). 

I takt med att en allt större del av befolkningen bor i urbana områden ökar också 
kraven på hur den begränsade tillgången på mark i dessa områden utnyttjas på bästa 
möjliga sätt. Fysisk planering har därför blivit en allt viktigare komponent i 
skapandet av en hållbar utveckling, eftersom det är inom detta område som förslag 
tas fram gällande vad ett specifikt markområde ska användas till. Utifrån dessa 
förslag tar sedan politiker beslut om vad ett visst område ska användas till. För att 
kunna fatta beslut som visar sig hållbara rörande markanvändning krävs att hänsyn 
tas till en rad olika ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter, vilket gör att en 
stor mängd data måste analyseras på ett effektivt sätt för att beslutsfattare ska kunna 
fatta ett beslut som visar sig vara hållbart (Zhang, Li & Fung, 2012). Genom att låta 
data rörande miljö och energimässiga aspekter få en större roll i planeringsstadiet av 
framtida infrastruktur kan förbrukningen av energi reduceras vilket också bidrar till 
att begränsa påverkan på klimatet.  

I en studie utförd av Malmir, Zarkesh, Monavari, Jozi och Sharifi (2016)  
lokaliserades platser utifrån ett antal kriterier som var ämnade att minska städernas 
utbredning vilket minskar transportbehovet och därmed också bidrar till en minskad 
klimatpåverkan. Kriterierna som användes i studien analyserades och kombinerades 
med varandra för att på så sätt möjliggöra lokaliseringen av bäst lämpade platser.Ett 
verktyg som visade sig vara effektivt i analysfasen av de geografiska data som 
användes var GIS, som har stor kapacitet att producera, analysera och visualisera 
denna typ av data vilket gör att det används i allt större utsträckning när det gäller 
fysisk planering. 

När beslut ska fattas om lokalisering av en viss verksamhet finns ofta ett stort antal 
alternativ gällande mark som kan tas i anspråk. För att kunna välja det alternativ som 
anses mest lämpligt och hållbart ur ett geografiskt perspektiv är GIS ett bra verktyg 
att använda. Flera kriterier som anses vara relevanta för det specifika problemet kan 
jämföras mot varandra med metoden MKA. 

2.3 Analytisk hierarkisk process 

Analytisk hierarkisk process (AHP) är en metod som används när olika kriterier ska 
viktas mot varandra. Processen med att jämföra olika kriterier med varandra blir 
nödvändigt när det finns kriterier som inte är av boolesk karaktär d.v.s. sant eller 
falskt, kriterier av detta slag kallas restriktioner. Gradvis skiftande kriterier kallas för 
faktorer (Nguyen et al., 2014). Dessa visar när exempelvis ett område skiftar från 
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att vara lämpligt för bostäder till att bli mindre lämpligt samt slutligen anses vara 
helt olämpligt. 

Viktningen av faktorkriterier sker i AHP genom att kriterierna jämförs parvis med 
varandra (Saaty, 2004). För att jämförelsen ska kunna anses som tillförlitlig bör den 
utföras av expert inom det området. Kriterierna tilldelas i processen ett absolut 
numeriskt värde enligt en skala (Tabell 1) mellan 1 och 9 där ett högre värde 
representerar hur mycket viktigare en aspekt är jämfört med en annan (Saaty, 
2004).  

Tabell 1 skala för parvis jämförelse 

Prioriterings 
rangordning 

Definition Förklaring 

1 
 
 

Likvärdig 
betydelse 

Två kriterier anses ha lika stor 
betydelse 

3 
 

 

Måttlig 
betydelse 

Ett kriterium anses något viktigare 
än ett annat 

5 
 
 

Stor betydelse Ett kriterium anses ha mycket 
större betydelse gentemot ett annat 

7 
 
 

Mycket stor 
betydelse 

Ett kriterium anses ha mycket stor 
betydelse gentemot ett annat 

9 Extrem 
betydelse 

Ett kriterium anses ha extrem 
betydelse gentemot ett att kriterium 

Värden 2,4,6 och 8 används för kriterier som anses ligga väldigt nära varandra när 
det gäller betydelse. 

2.4 Weighted linear combination 

Enligt Drobne och Lisec (2009) är Weighted linear combination (WLC) tillsammans 
med AHP de metoder som används mest när kriterier anses ha olika stor betydelse 
för en analys och därmed måste viktas mot varandra. Metoden är användarvänlig och 
flexibel eftersom den kan användas i vektor- och rasterformat vilket underlättar 
arbetet med geografisk data eftersom konvertering mellan de två formaten undviks 
(Malczewski, 2000). Till skillnad från AHP-metoden jämförs kriterierna i WLC 
inte parvis mot varandra, utan istället utförs en multiplikation inom varje kartlager 
för att producera ett slutgiltigt resultat (Dapueto et al., 2015). I studien utförd av 
Dapueto et al. (2015) användes WLC-metoden för att lokalisera bästa lämpade 
platser för fiskodlingar utanför delar av den italienska kusten. Ett antal utvalda 
kriterier tilldelades vikter i form av numeriska värden utifrån hur stor betydelse de 
ansågs ha för syftet med analysen. Vikten som ett specifikt kriterium fick tilldelat sig 
multiplicerades därefter med värdena i kartlagret som representerade den utvalda 
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aspekten. Denna process upprepades för samtliga kriterier och därefter genomfördes 
en addition med de värden som tagits fram, vilket resulterade i ett kartlager där 
områden med högst värde visar platser som anses bäst lämpade för lokalisering av 
fiskodlingar (Dapueto et al., 2015). 
     Utöver AHP och WLC finns ytterligare ett antal metoder som kan underlätta 
viktningsprocessen i en multikriterieanalys. Exempel på sådana är exempelvis 
Ordered weighted averaging (OWA),  Multiple-objective land allocation (MOLA), 
ELECTRE, VIKOR samt PROMETHEE (Rikalovic et al. 2014). En mer utförlig studie 
för att få en djupare förståelse är genomförd gällande metoderna AHP och WLC 
eftersom dessa är bland de mest använda viktningsmetoderna. 
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3 Metod 

3.1 Intervju 

Intervjuernas syfte var först och främst att samla in rangordningar av de utvalda 
kriterierna från tre personer som är yrkesverksamma inom samhällsplanering. Två 
separata rangordningar inhämtades vid varje intervjutillfälle, en för lokalisering av 
potentiella områden att anlägga industri på och en för anläggande av bostäder. 
Ytterligare frågor som ställdes till respondenterna hade syftet att ta reda på hur de 
ser på ämnet och vad en samhällsplanering med större fokus på klimat och 
energifrågor kan bidra till. Frågorna var av semistrukturerad karaktär och 
genomfördes individuellt på respondenternas arbetsplats eller via telefon.  

De personer som intervjuades var en samhällsplanerare på Energimyndigheten samt 
två planarkitekter på Ovanåkers Kommun. Eftersom Energimyndigheten är med och 
finansierar det projekt som detta arbete är en del av ansågs det relevant att inkludera 
dem i intervjustudien för att samla in deras åsikter om vad som är viktigt rörande 
ämnet. En av den två planarkitekterna på kommunen var involverad i projektet 
medan den andra inte hade någon tidigare information om det. Den av 
planarkitekterna som inte är involverad i projektet har en utbildning som 
landskapsarkitekt och lång erfarenhet inom planering med hänsyn till miljöfrågor. I 
studien kommer den involverade planarkitekten framöver att kallas för planarkitekt 
1 och den icke involverade för planarkitekt 2. 

Varje intervjutillfälle tog cirka 30 min och utgick från antal standardiserade frågor 
som tagits fram i förhand, vilka låg till grund för de ostrukturerade diskussionerna 
som uppstod kring dessa. Anteckningar togs kontinuerligt under intervjuer eftersom 
ingen inspelning skedde. Samtliga respondenter informerades om möjligheten att 
läsa och kontrollera den text som skrivits rörande information som samlades in 
under intervjuerna. 

3.2 Val av kriterier 

I samarbete med kommunen hölls sammanträden där kriterier som ansågs vara 
relevanta för studiens ändamål identifierades och diskuterades. De utvalda 
kriterierna delades därefter in i grupper av antingen restriktioner eller faktorer. 

Restriktionskriterierna utesluter platser och områden där det av platsspecifika 
orsaker inte är möjligt eller önskvärt att anlägga någon typ av verksamhet. 
Faktorkriterierna visar en kontinuerligt skiftande lämplighet där det till exempel kan 
röra sig om att en viss verksamhet ska vara så nära ett specifikt kriterium som 
möjligt, eller så långt bort som möjligt från det. 
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3.3 Restriktionskriterier  

Restriktionskartorna som skapades visar områden som inte är lämpliga för någon 
form av bebyggelse. Dessa områden har värde 0 (inte möjligt att bygga) och 
resterande ytor har värde 1 (möjligt att bygga). Lagren skapades först i vektorformat 
där även buffrar av varierande storleken lades till runt de olika 
restriktionskriterierna (Tabell 2). Därefter konverterades de olika lagren till raster 
för att sedan multipliceras med varandra för att skapa ett gemensamt raster där alla 
lager ingår. Två separata raster ( Figur 1) över Edsbyn och Alfta skapades som visar 
samtliga områden som anses vara olämpliga för lokalisering. Enskilda restriktioner 
för Edsbyn återfinns i bilaga A och för Alfta i bilaga B.    

Tabell 2 Restriktioner med buffertavstånd 

Restriktioner Buffertavstånd Referens 
Byggnader - Ovanåker kommun 

GCM-väg 3 meter Vägbredd 3 m (Kågeson, 2007) 

Järnväg 30 meter Säkerhetszon 30 meter (Trafikverket, 2016) 

Vatten - Ovanåkers kommun 

Vägar 7 meter Säkerhetszon 3 meter (Vägverket, 2002) 

Översvämnings-
område 

- Ovanåkers kommun 
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Figur 1 Restriktionskartor över Edsbyn och Alfta. Svart = Icke möjligt, Grått = möjligt 
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3.4 Faktorkriterier  

Faktorkartorna som skapades var nio till antalet (Tabell 3) och är av två olika 
karaktärer utifrån vilket verksamhet som planeras. Dessa är ”ju närmare desto 
bättre” eller ”ju längre bort desto bättre”. För industriverksamhet anser kommunen 
att ett större avstånd från handel och service  som mer fördelaktigt. När det gäller 
lokalisering av lämpliga områden för bostadsbyggande är denna faktor tvärtom och 
visar platser i anslutning till centrum som de mest lämpade. Övriga kriterier är 
samtliga av principen ”ju närmare desto bättre”. 
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Tabell 3 Faktorkriterierna 
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3.5 Euklidiskt avstånd 

Samtliga faktorkriterier konverterades till raster med värden mellan 0 och 255. 
Områden som ansågs vara mindre lämpliga har tilldelats värden nära 0 och bättre 
platser har värden närmare 255. Konverteringen av varje kriterium utfördes genom: 

1. Euklidiskt avstånd räknades ut för varje enskild faktor. Med denna metod 
konverterades faktorerna till raster där pixlarna tilldelades värden som motsvarar 
antalet meter från objektet. Rasterceller närmaste objekten fick värde noll.  

2. Eftersom varje enskilt rasters högsta värde varierade på grund av deras absoluta 
avstånd från objekten skedde en normalisering av värdena till intervallet 0–255. 

Eq. 1  

𝑃𝑃𝑁𝑁 = (𝑃𝑃𝐴𝐴 − 𝑃𝑃min ) ∗ (255 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚⁄ )  

PA = Aktuellt värde för rastercellen 
Pmin = Minsta värde i rasterlagret 
Pmax = Högsta värde i rasterlagret 
PN = Normaliserat värde för rastercellen   

 

3. Platser närmast ett specifikt objekt skall få det högsta möjliga värdet (255). För 
samtliga lager där kortare avstånd till respektive objekt ansågs mer fördelaktigt 
subtraherades det normaliserade värdet från 255. För de delar av analysen där större 
avstånd ansågs vara bättre var detta steg inte nödvändigt att genomföra. Vid 
slutförandet av detta steg var grundarbetet för samtliga kartor klart. Separata 
faktorkartor för Edsbyn och Alfta kan ses i bilaga C 1- C 4. 
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3.6 Viktning av faktorlager 

Viktningen av de olika faktorerna utgick från de olika rangordningar som samlades in 
under intervjustudien. Rangordningen av hur viktig varje enskild faktor var för 
analysen skedde i stigande ordning där siffran ett representerar den faktor som var 
mest signifikant. Därefter tilldelades varje kriterium en vikt som räknades ut med 
hjälp av ekvation 2. 

Eq. 2 

 𝑉𝑉𝑚𝑚 = (𝑛𝑛 − 𝑅𝑅𝑚𝑚 + 1)/𝑠𝑠 

 

𝑉𝑉𝑚𝑚 R = Kriterievikt 

𝑛𝑛 = Antal kriterier 

𝑅𝑅𝑚𝑚= Positionen i rangordningen 

s = Summan av alla rankingar 

Sex olika viktuppsättningar (Tabell 4) skapades utifrån de olika rangordningarna som 
gjorde av intervjurespondenterna, tre för industrietablering och tre för 
bostadsetablering.  
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Tabell 4 Rangordning med vikter 

Respondenter Faktorer Rank 
industri 

Vikt 
industri 

Rank 
 bostäder 

Vikt 
bostäder 

Planarkitekt 1 Gångavstånd till 
handel/service 

8 0,044 6 0,089 

 Laddstolpar för elbilar 9 0,022 9 0,022 

 Närhet till allmän väg 4 0,133 5 0,111 

 Närhet till cykelväg 5 0,111 1 0,200 

 Närhet till fjärrvärme 7 0,067 8 0,044 

 Närhet till kollektivtrafik 2 0,178 2 0,178 

 Närhet till kommunalt 
avlopp 

3 0,156 3 0,156 

 Närhet till kommunalt 
vatten 

6 0,089 4 0,133 

 Vägar lämpliga för tung 
trafik 

1 0,200 7 0,067 

Planarkitekt 2 Gångavstånd till 
handel/service 

8 0,044 7 0,067 

 Laddstolpar för elbilar 9 0,022 9 0,022 

 Närhet till allmän väg 6 0,089 5 0,111 

 Närhet till cykelväg 7 0,067 6 0,089 

 Närhet till fjärrvärme 2 0,178 4 0,133 

 Närhet till kollektivtrafik 5 0,111 1 0,200 

 Närhet till kommunalt 
avlopp 

3 0,156 2 0,178 

 Närhet till kommunalt 
vatten 

4 0,133 3 0,156 

 Vägar lämpliga för tung 
trafik 

1 0,200 8 0,044 

Energimyndig-
heten 

Gångavstånd till 
handel/service 

5 0,111 1 0,200 

 Laddstolpar för elbilar 6 0,089 2 0,178 

 Närhet till allmän väg 9 0,022 8 0,044 

 Närhet till cykelväg 8 0,044 7 0,067 

 Närhet till fjärrvärme 4 0,133 6 0,089 

 Närhet till kollektivtrafik 7 0,067 5 0,111 
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 Närhet till kommunalt 
avlopp 

1 0,200 3 0,156 

 Närhet till kommunalt 
vatten 

2 0,178 4 0,133 

 Vägar lämpliga för tung 
trafik 

3 0,156 9 0,022 

 

3.7 AHP 

Faktorlagren viktades även med hjälp av metoden AHP för att på så sätt få ytterligare 
en metod gällande framtagandet av vikter. Resultatet av de två olika metoderna 
jämfördes med varandra för ett undersöka eventuella variationer. 

De nio olika kriterierna jämfördes parvis med varandra enligt Tabell 5. Enligt Saaty 
(2004) utgör värdet 1 en likvärdig betydelse mellan två kriterier medan 9 visar att 
ett kriterium har extremt stor betydelse över ett annat. Utifrån denna skala ombads 
planarkitekt 2 på kommunen att göra den parvisa jämförelsen. Efter att vikterna 
tagits fram kontrollerades dess ”consistency ratio” (CR). Värde för CR bör vara under 
0,1 för att AHP viktningen ska vara användbar (Saaty, 2004) och i detta fall var CR–
värde 0,252, vilket antyder vissa avvikelser när gäller jämförelsen. Trots detta CR-
värde användes rankingen för att jämföra med den rankingen som inhämtats vid 
intervjuerna.  

Varje kriterium multiplicerades sedan med den vikt som det tilldelats. Därefter 
skedde en addition för att producera kartan innehållande samtliga kriterier och dess 
respektive vikt. Genom att multiplicera den nyligen framtagna kartan med 
restriktionskartan kunde ett slutgiltigt resultat tas fram. 
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Tabell 5 Parvis jämförelse med AHP- metoden 
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4 Resultat 

4.1 Intervjuer 

Den första intervjun genomfördes via telefon med en samhällsplanerare på 
Energimyndigheten. Respondenten lade förslag fram om att utöka antalet kriterier 
genom att inkludera riksintressen rörande vind- och vattenkraft. Dessa förslag 
diskuterades med kommunen. Under dessa diskussioner kom det fram att det inte 
ansågs nödvändigt att inkludera dessa eftersom hänsyn till sådana intressen alltid 
måste tas oavsett vad som planeras.  

Förslag om en nätverksanalys när det gäller avståndskriterier istället för att mäta 
samtliga avstånd fågelvägen var ytterligare en idé som lades fram under intervjun. 
Detta förslag var tyvärr inte möjligt att ta i beaktade eftersom det fanns brister i 
kommunens data över transportnätet vilket ej möjliggjorde en sådan analys.  

Att planerare inhämtar åsikter från ett stort antal intressenter och på så sätt låter fler 
vara med och påverka utformningen av samhället var en åsikt som lades fram under 
intervjun. Detta skulle minska risken för att exkludera vissa berörda parter i 
planeringsstadiet och bidra till en mer hållbar planering eftersom ett stort antal 
intressen tagits i beaktande. 

Angående frågan om vad en samhällsplanering med större fokus på klimat- och 
energifrågor kan bidra till trodde respondenten att det var i små och medelstora 
orter som ett sådant fokus kunde få störst inverkan. Resonemanget grundade sig på 
att det ofta finns ett begränsat antal arbetstillfällen i dessa orter, vilket gör det svårt 
för de styrande i kommunen att säga nej till byggandet av externa handelsområden 
som bidrar till att skapa nya arbetstillfällen. Dessa handelsplatser anses bidra till 
ökande koldioxidutsläpp eftersom transportbehovet ökar. Om handeln istället 
lokaliserades till de centrala delarna av orterna skulle det enligt respondenten leda 
till att stadskärnorna blir mer levande eftersom fler människor skulle röra sig i dessa 
områden samt att behovet av transporter skulle minska. Genom en planering som i 
större utsträckning fokuserar på att ta hänsyn till miljöfrågor ansåg respondenten att 
medvetenheten rörande dessa frågor kan höjas, vilket kan bidra till att skapa 
förutsättningar för minskat energianvändande i framtiden.  

Intervjun med den planarkitekt 1 genomfördes på dennes arbetsplats i 
kommunhuset. Om studiens omfattning varit större ansåg respondenten att ett 
kriterium rörande risken för ras och skred hade varit lämpligt att inkludera. 
Ytterligare förslag på kriterier som potentiellt hade kunnat vara av vikt för studien 
var solinstrålning, för att lokalisera potentiella platser för solpaneler. 
Respondenten ansåg att på grund av denna studiens begränsade utformning var det 
inte möjligt att inkludera kriterier av den komplexa karaktär som ras och skred 



 
19 

representerar. Förslaget om att genomföra en solstudie ansågs också alltför 
komplext för att vara en del av studien, men även bristande data över 
byggnadshöjder nämndes som ett problem angående detta kriterium.  

Respondenten tyckte att större fokus på klimat- och energifrågor kan leda till en 
planering som bidrar till ett minskat behov av resor, vilket skulle resultera i 
minskade utsläpp. Ekonomiska vinningar för kommunerna som ett resultat av 
kortare sträckor för infrastruktur rörande kommunalt vatten och avlopp samt 
fjärrvärme nämndes också som en positiv effekt. Detta skulle enligt respondenten 
uppnås genom att det inom verksamhetsområdet skapas en sammanhållen 
bebyggelse vilket minskar avstånden för grävande av ledningar samt reducerar 
energibortfallet som sker i ledningarna. Användandet av fossila bränslen skulle enligt 
respondenten eventuellt kunna minska om det i planeringsstadiet togs större hänsyn 
till klimat- och energifrågor, eftersom transporter med cykel eller kollektivtrafik 
skulle främjas.  

Den avslutande intervjun genomfördes med planarkitekt 2 som inte är inkluderad i 
kommunens projekt. I likhet med den första planarkitekten lades det fram förslag 
om att genomföra en solstudie för att kunna ta tillvara solenergin på ett bättre sätt. 
Även tankar om att skapa bättre förutsättningar för cykeltransporter genom att 
bygga områden som gör transportsättet mer attraktivt diskuterades. Det skulle 
enligt respondenten kunna handla om bättre upplysta cykelställ och smidigare 
cykelvägar som har sträckningar som gör att människor känner sig mer trygga att 
använda dem, vilket skulle kunna främja ett ökat använde av cykel vid transporter. 
Även buller nämndes som ett problem som eventuellt skulle kunnat vara en del av 
analysen. 

Respondenten ansåg att beslutsfattningen skulle förbättras om kriterier för klimat- 
och energifrågor fick större utrymme i planeringsstadiet eftersom dessa skulle ta 
större utrymme i de analyser som genomförs vid framtagande av beslutsunderlag. 

4.2 Multikriterieanalysen 

Utifrån resultatet av rangordningarna framställdes kartor (Figur 2, 3, 4 och 5) som 
visar områden inom vilket det kan anses lämpligt att uppföra bostäder respektive 
industrier. Klassen icke möjliga områden visar platser där värdet är noll. Utifrån 
kartornas totala cellantal klassificerades de bästa 2,5 % med högst värde som bäst 
lämpade för etablering av antingen bostäder eller industrier. Valet av 2,5 % som 
lämplig gräns gjordes efter möten med handledaren där gränsen ansågs som lämplig 
utifrån arbetets syfte. Värden som inte inkluderades i någon klass sorterades bort 
eftersom dessa inte uppfyllde kraven om att antingen vara icke lämpliga eller ha 
värde bland de bästa 2,5 %. 
Områdena som varje specifik rangordning visar som bäst lämpat varierar beroende 
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på att kriterierna tilldelades olika vikter av respondenterna. 
I Figur 6 presenteras en sammanslagningen av rangordningarna för de både 
ändamålen i Alfta. Med denna sammanslagning kunde platser lokaliseras som i 
samtliga rangordningar har cellvärden bland de bästa 2,5 %. Områden för 
industrietablering ligger i stor utsträckning i utkanterna av Alfta. För 
bostadsetablering finns motsvarande platser närmare de centrala delarna av orten. 
Samma mönster uppstår i Edsbyn där platser för industrietablering hittas i utkanten 
och bostäder närmare centrum (Figur 7). 

I resultat av AHP för bostäder (Figur 6 och 7) lokaliseras bäst lämpade områden på 
plaster som till stor del även identifieras som lämpliga för både industrier och 
bostäder. 
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Figur 2 Resultat av MKA för industrier i Edsbyn. Röd färg = bäst lämpade områden, svart = icke möjliga 
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Figur 3 Resultat av MKA för bostäder i Edsbyn. Röd färg = bäst lämpade områden, svart = icke möjliga 
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Figur 4 Resultat av MKA för industrier i Alfta. Röd färg = bäst lämpade områden, svart = icke möjliga 
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Figur 5 Resultat av MKA för bostäder i Alfta. Röd färg = bäst lämpade områden, svart = icke möjliga 
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Figur 6 Bäst lämpade områden i Alfta med MKA. Röd färg = bäst lämpade områden, svart = icke möjliga 
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Figur 7 Bäst lämpade områden i Edsbyn med MKA. Röd färg = bäst lämpade områden, svart = icke möjliga 
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5 Diskussion 

Avsnittet är uppdelat i studiens huvuddelar och diskuteras varje del var för sig. 
Delarna som kommer att diskuteras är intervjuer, kriterierna, resultat samt 
viktning. 

5.1 Intervjuer 

Intervjuerna syftade till att skapa en bredare bild av ämnet genom att låta personer 
med varierande bakgrund och yrken genomföra rangordningarna. Detta gör att 
resultatet blir mer genomarbetat och intressant jämfört med om endast en 
rangordning hade genomförts. Förutom rangordning av kriterierna gav 
respondenterna även sin åsikt om vad som kan vara viktigt att tänka på vid 
genomförande av analyser av detta slag samt vilka ytterligare kriterier som skulle 
kunnat inkluderas i studien. 

Kriteriernas rangordning (Tabell 4) ledde till att vissa skillnader uppstod när det 
gällde lokaliseringen av bäst lämpade platser (Figur 2 – 5). Skillnaderna är störst 
mellan den rangordning som inhämtades från samhällsplaneraren på 
Energimyndigheten och de två planarkitekterna på kommun. En av orsakerna till 
detta kan vara skillnader i yrkesroller vilket bidrar till att variationen när det gäller 
rangordningen blir större. 

Det fanns även variationer gällande vilka ytterligare kriterier som skulle kunnat 
inkluderas i studien. Förslag om att inkludera solinstrålning lades fram av de båda 
planarkitekterna. De presenterade även var för sig ras och skred samt buller som 
tänkbara kriterierna som kunnat förbättra studien. En planarkitekt nämnde även att 
planering av områden som främjar cykelanvändandet skulle kunna ha en bidra till en 
minskad energikonsumtion. Respondenten på Energimyndigheten ansåg det vara 
fördelaktigt att inkludera riksintressen rörande vindkraft och skyddsområden runt 
kraftförsörjning stationer, exempelvis vattenkraftverk.Skillnaderna mellan 
respondenternas svar skulle även här kunna bero på yrkesroller och vilket synsätt 
dessa leder till.  

De förslag som presenterades kunde dock av olika anledningar inte inkluderas i 
studien. Förslaget om solinstrålning var tvunget av förbises eftersom det saknades 
data angående exempelvis hushöjder. Ras och skred ansågs göra studien alltför 
detaljerad och var tvungen att väljas bort på grund av tidsbrist. 

Riksintressen togs heller inte med i studien efter diskussioner med sakkunnig 
personal på kommunen som inte ansåg det vara nödvändigt eftersom hänsyn till 
dessa alltid måste tas oavsett vad som planeras. 
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Om antalet intervjuer utökats hade det troligen inte påverkat resultatet i någon 
större utsträckningen. Ett större antal respondenter hade dock kunnat vara 
intressant eftersom det hade bidragit till fler synpunkter om ämnet. Genom att 
inkludera fler personer från relevanta yrkesgrupper som i denna studie blev 
förbisedda hade ytterligare förslag på kriterier kunnat inhämtas. 

Svårigheterna med intervjuerna var att på ett enkelt sätt beskriva hur metoden skulle 
utföras och hur de olika kriterierna skulle rangordnas. Den första intervjun 
genomfördes via telefon med personen på Energimyndigheten. Eftersom det visade 
sig svårt att förklara metoden på ett enkelt sätt via telefon genomfördes de övriga två 
intervjuerna på respektive persons arbetsplats, vilket på ett signifikativt vis 
underlättade dessa intervjuer. Utöver detta problem anses intervjuerna förutom att 
ha tillhandahållit rangordningarna även bidragit i stor grad till arbetet i form av ny 
kunskap och nya synsätt genom de diskussioner som uppstod rörande ämnet. 

På grund av att ingen inspelning skedde under intervjuerna uppstod vissa problem 
när det gäller återgivningen av respondenternas svar. Svaren bör till viss del ha 
påverkats av egna tolkningar. För att minimera risken för feltolkningar ställdes 
kontrollfrågor under intervjuerna för att säkerställa att svaren uppfattats på ett 
korrekt sätt samt att respondenterna fick möjlighet att läsa arbetet. 

Anonymitet skapades genom att inte namnge respondenterna. Anledningen till att 
namn inte användes i studien är det inte skulle tillfört något eftersom det var 
respondenternas yrke som ansågs vara det relevanta. 

5.2 Kriterier 

Resultatet påverkas direkt av vilka kriterier som används vilket gör det viktigt att 
dessa väljs ut efter noggrant övervägande. Arbetet med urvalet hade redan påbörjats 
av kommunen vid denna studies start, vilket ledde till att diskussioner istället kom 
att handla om ett eventuellt utökande av antalet kriterier. Sannolikt hade kriterier 
som solinstrålning, ras och skred och markförhållanden tillfört en hel del och stärkt 
analysen. 
Med studiens syfte i åtanke skulle eventuellt en studie om solinstrålning varit ett bra 
tillskott eftersom energi från solen är fri från utsläpp men även för att 
privatpersoner kan producera el som sedan levereras till det allmänna elnätet 
(Energimyndigheten, 2017), vilket även får en positiv effekt på samhällsekonomin. 
Brister i data gällande byggnadshöjder gjorde att en solstudie inte genomfördes 
eftersom det inte hade varit möjligt att avgöra vilka byggnader som blev exponerade 
av solljus under en viss tid på dygnet. 

Förslaget om att inkludera ett kriterium för ras och skred hade bidragit med att 
lokalisera platser som varit mindre lämpliga för en viss typ av infrastruktur. För att 
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åstadkomma ett tillförlitligt resultat kring detta kriterium hade studiens omfattning 
varit tvungen att utökas markant.Det är inte möjligt att enbart utifrån digitala data 
lokalisera lämpliga områden, eftersom platsspecifika förutsättningar som enbart kan 
studeras genom markundersökningar måste inkluderas när det gäller ett sådant 
kriterium. Vid en fördjupad studie av de platser som lokaliseras i denna studie kan 
med fördel detta kriterium inkluderas för att på så sätt hitta platser som även lämpar 
sig utifrån markförhållanden. 

5.2.1 Faktorkriterier 

Varationer i laddsystem för elbilar gör att kriteriet som rör laddstolpar kan ställa till 
med problem för konsumenterna eftersom osäkerheten ökar angående 
laddmöjligheter för en specifik fordonsmodell. En sådan osäkerhet kan resultera i att 
fordon med fossila drivmedel väljs istället. Ett sådant val skulle i slutändan påverka 
miljön på ett negativt sätt (Svensk energi, 2015). 

När det gäller faktorkriteriet Gång och cykelavstånd till dagligvaruhandel och service hade 
studien kunnat göras mer omfattande om en nätverksanalys genomförts. 
Begränsningar i de data som tillhandahölls av kommunen rörande gång- och 
cykelvägar gjorde att ett tillförlitligt resultat inte kunde skapas genom 
nätverksanalyser. Som resultatet är i nuvarande utformning visas avståndet enligt 
fågelvägsprincipen. Lämpligt gångavstånd till dagligvaruhandel och service är enligt 
Rattan et al. (2012) 800 meter och utgår från ett kanadensiskt perspektiv på vad 
som anses lämpligt.. Lämpligt avstånd är dock mycket personligt och kan skilja sig 
betydligt mellan två olika individer. Därför kan det angivna avståndet ses som en 
rekommendation vid planering av bostadsområden. En lokalisering av bostäder i 
nära anslutning till handel och service gör att energibehovet eventuellt skulle minska 
eftersom även behovet av transporter skulle bli mindre. Om industrietableringar 
följt samma princip som bostadsetableringar, d.v.s kortare avstånd är mer 
fördelaktigt, hade förmodligen resultatet sett annorlunda ut. Detta hade med största 
sannolikhet gjort att områden som lokaliserades för antingen bostäder eller 
industrier i stor utsträckning varit samma platser. 

För kriterierna Närhet till fjärrvärmenät, Närhet till kommunalt avlopp, Närhet till 
kommunalt vatten och Närhet till allmän väg hade det kunnat ske en 
avståndsbegränsning om vad som kan anses vara närhet vilket inte skedde i denna 
studie. Genom en avståndsbegräsning hade förmodligen resultatet påverkats i stor 
utsträckning eftersom storleken på områden som anses mindre bra eventuellt hade 
ökat markant. Områdena som varit utanför den bestämda avgränsningen hade 
samtliga klassats på samma sätt oavsett avstånd till det specifika kriteriet. 

Faktorkriteriet Vägar lämpade för tung trafik grundar sig på vilken bärighetsklass en 
allmän väg har. Indelningen av lämpliga vägar skedde enligt bestämmelserna i 
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Trafikförordningen (SFS 2010:144). Vägar som anses lämpliga är de som har 
bärighetsklass 1, vilket innebär att fordon på upp till 64 ton får färdas på vägen 
(Natanaelsson & Ngo, 2016). Med tanke på att sådana fordon förmodligen kan 
färdas på de flesta vägar utan problem skulle det kunna anses lämpligt att ha slagit 
samman kriterier med det för närhet till allmän väg. En sådan sammanslagning hade 
dock gjort att risken ökat för att tunga transporter hamnat på vägar som inte klarar 
av dessa vikter. 

Om samtliga vägar ansetts lämpliga för tung trafik hade det även kunnat bidra till att 
skapa en mer osäker boendemiljö eftersom områden för industrietablering 
eventuellt hade lokaliserats på platser som kräver att tung trafik färdas genom 
bostadsområden. En mer noggrann indelning av det allmänna vägnätet när det gäller 
bärighetsklasser hade gjort det möjligt att identifiera de vägar som med störst 
sannolikhet inte klarar av trafik med tunga fordon. I sin nuvarande form har endast 
vägar som uppfyller kraven för bärighetsklass 1 identifierats. 

Närhet till cykelväg och Närhet till kollektivtrafik är två faktorkriterier där det finns en 
avståndsbegränsning på vad som anses räknas som närhet. Detta avstånd är angivet 
att vara 200 m för närhet till cykelväg och 400 meter för närhet till 
kollektivtrafik. Avståndet på 200 meter bestämdes tillsammans med personal på 
kommunen och anses vara rimligt för att cykel ska kunna anses som ett attraktivt 
transportmedel. Eftersom den angivna sträckan inte grundar sig på någon typ av 
rekommendation från myndigheter eller liknande skulle det kunna anses som 
mycket osäkert vad som egentligen kan anses vara närhet gällande detta kriterium. 
Under de efterforskningar som gjordes för att kunna verifiera ett lämpligt avstånd 
hittades ingen information om vilken sträcka som räknas som närhet, vilket gjorde 
att det avstånd som diskuterats fram i samförstånd med kommunen var det som 
användes. Ett annat avstånd hade förmodligen påverkat resultatet i viss utsträckning. 

För kriteriet Närhet till kollektivtrafik används 400 meter och grundar sig på 
rekommendationer från Bösch och Brodén (2009). Avståndet representerar den 
sträcka som människor anses vara villiga att promenera för att åka kollektivt. På 
avstånd större än 400 meter blir bilen ett alltmer attraktivt val av färdmedel. För att 
främja kollektivtrafiken som färdmedel och därmed minska den klimatpåverkan som 
fordonstransporter har är det därför viktigt att det i planeringsstadiet läggs större 
vikt vid avstånd av denna typ. 

5.2.2 Restriktionskriterier 

Vid skapandet av restriktionslagret Vägar användes en buffertzon på sju meter som 
utgår från den linje som representerar vägens mittlinje. Sträckan på sju meter gör att 
områden som enligt Vägverket (2002) ska klassas som säkerhetszoner vid en 
hastighetsbegränsning på 50 km/h anses vara av karaktären icke lämpliga och 
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tilldelades värdet 0. Hänsyn till skillnader när det gäller hastighetsbegränsning, 
vilket även hade påverkat storleken på säkerhetszonerna, togs ej vid skapandet av 
detta lager.Anledningen till generalisering är att vägarna inom den geografiska 
avgränsningen med stor majoritet har en maxhastighet på 50 km/h vilket gör att 
buffertavståndet kan användas. En mer noggrann indelning när det gäller vägarnas 
hastighet hade gjort att fler buffrar med olika storlek hade skapats.Detta i sin tur 
hade påverkat resultatet eftersom säkerhetszonerna runt vägarna blivit större, vilket 
hade gjort att områdena som anses icke lämpliga blivit marginellt större. 

För restriktionslagren Gång- och cykelväg och järnväg användes avstånden 3 respektive 
30 meter när områden som är icke lämpliga (värde 0) skulle identifieras. För Gång- 
och cykelväg användes 3 meter vid skapandet av buffert för icke lämpliga zoner. 
Avståndet bygger på Kågesons (2007) rekommendation om att en cykelvägs totala 
bredd bör vara minst 3 meter, vilket gör att buffertzonen som utgår från mitten på 
vägen även inkluderar områden som ligger inom 1,5 meter från denna. Buffertzonen 
var tvungen att skapas eftersom data från kommunen endast innehöll linjer, vilket 
gjorde det omöjligt att ta reda den verkliga bredden av cykelvägen. När det gäller 
restriktionen järnvägar användes bestämmelser från Trafikverket (2016) som 
stipulerar att områden inom 30 meter från järnväg inte får bebyggas. 
För övriga restriktioner såsom byggnader, översvämningsområden och vatten användes de 
data som tillhandahölls av kommunen och det skedde endast en klassning av lämpliga 
och icke lämpliga platser i dessa lager. 

5.3 Resultat av MKA 

Resultatet av multikriterieanalyserna presenterades på två olika sätt. Först visades 
bäst lämpade platser utifrån varje enskild rangordning (Figur 2,3,4 och 5). Därefter 
visade en karta över alla rangordningars gemensamma bästa platser (Figur 6 och 7). 
Samtliga kartor visar endast de bästa 2,5 % av cellvärdena utifrån kartornas totala 
cellantal. Resultatet hade sannolikt påverkats i väldigt stor grad om ett annat 
procenttal hade använts. Genom att visa resultatet utifrån procent blir antalet pixlar 
som anses lämpliga lika många, vilket underlättar en jämförelse av resultatet mellan 
rangordningarna. Ett problem med att visa antalet pixlar är att små områden med 
enskilda pixlar inte exkluderas.En högre siffra när det gäller procentsats hade 
förmodligen gjort att betydligt större områden hade lokaliserats som lämpliga både 
när det gäller industrier och bostäder. Klassning utifrån kartornas maxvärde hade 
även det påverkat resultatet i stor utsträckning eftersom de områden som ansetts 
lämpliga sannolikt varierat i storlek mellan de olika viktuppsätningarna. 

De gemensamma områdena som ansetts lämpliga för industrietablering är till väldigt 
stora delar lokaliserade i utkanten av orterna. Platser lämpliga för bostäder är nästan 
uteslutande placerade runt de centrala delarna. Utifrån ett synsätt om att 
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innevånarna ska kunna bosätta sig i nära anslutning till samhällsfunktionerna som är 
en del av denna studie får detta anses som ett tillfredsställande resultat, eftersom 
detta kan bidra till att avstånden till blir kortare vilket minskar behovet av 
transporter. Med en sammanhållen bebyggelse där nybyggnation sker på lämpliga 
plaster nära de centrala delarna krävs mindre resurser eftersom befintlig 
infrastruktur kan användas i stor utsträckning. Med ett minskat behov av ny 
infrastruktur finns det även möjlighet för kommunen att spara pengar.  

Områdena som ansetts lämpliga behöver vid en närmare analys inte vara de som är 
mest lämpade. Andra faktorer som det inte tagit hänsyn till i denna studie kan göra 
att dessa anses som olämpliga. Genom att inkludera ytterligare kriterier skulle 
sannolikt andra områden ansett som bäst lämpade. Kriterier som sannolikt hade 
påverkat resultatet i stor utsträckning är exempelvis ägandeförhållanden gällande 
mark. Det hade gjort att privatägd mark förmodligen ansetts som mindre lämplig 
jämfört med den som är kommunägd. 

5.4 Viktning 

Inhämtande av rangordningar gjorde det möjligt att ta fram en uppsättning med 
vikter, vilket var nödvändigt för studiens genomförande. Genom att enbart 
efterfråga rangordningar av kriterierna krävdes ingen tidigare kunskap om 
viktningsprocesser och hur dessa räknas ut. För metoden AHP krävdes viss 
förklaring när det gällde hur metoden är uppbyggd och hur en sådan tabell fylls i, 
vilket gör att den kan uppfattas som komplicerad. 
De stora skillnaderna i resultat från de olika metoderna kan bero på bristande 
förklaring av AHP metoden i kombination med att respondenten inte hade tidigare 
erfarenhet gällande den parvisa jämförelsen. Detta kan ha varit bidragande orsaker 
till att viktuppsättningen som tog fram med hjälp av AHP hade ett CR-värde på 
0,252, vilket ligger markant över det rekommenderade värdet på 0,1. 
En känslighetsanalys hade eventuellt varit ett bra tillskott i studien eftersom det hade 
gjort det möjligt att se hur resultatet ändrats med en förändring av vikterna. 
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6 Slutsats 

Studien visar att metoden kan användas som ett hjälpmedel när det gäller 
lokalisering av områden för industrier eller bostäder. Om det i planeringsstadiet tas 
hänsyn till de kriterierna som var en del av studien kan det skapas mer 
energieffektiva samhällen. Detta åstadskoms genom att avstånden i tätorter blir 
kortare, vilket gör att efterfrågan på energi blir mindre samt att befintligt 
infrastruktur kan utnyttjas i större utsträckning.  

De geografiska platser som lokaliserades visar tydligt att bostäder anses mest 
lämpliga i centrala delar till skillnad från industrier där de bästa lämpade platserna 
ligger i utkanten av tätorterna. Skillnader mellan de olika viktuppsättningarna visar 
att en rad olika plaster utöver de gemensamma kan anses lämpliga. Detta påvisar hur 
viktigt det är att inhämta olika viktuppsätningar samt använda flera olika metoder 
vid lokalisering av lämpliga områden eftersom olika områden kan identifieras 
beroende på vikter och metoder. Studien visar även att det är viktigt att inkludera 
personer med olika yrkesroller eftersom detta kan påverka hur kriterier rangordnas 
vilket påverkar resultatet.  

I framtiden kan vidare studier inom ämnet utföras med ett utökat antal kriterier för 
skapa en bredare bild av ämnet. Genom solstudier kan det undersökas vilka platser 
som anses lämpliga för utbyggnad av solenergi. Även aspekter rörande 
markförhållanden, som inte är en del av studien, kan med fördel studeras för att 
identifiera plaster som kräver minimalt markarbete.  
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