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Förord 

 

Det här arbetets grund är en vilja, individuell och kollektiv, att återuppnå någonting som kan 

liknas vid självhushållning. Stadsbors beroendeställning för sitt eget uppehälle och isolering från 

social rekreation är inte önskvärda förutsättningar för alla. För att underlätta sökandet efter en 

god plats att lämna staden för söker jag en kartläggning av platser i glesbygd lämpade för 

bosättning. Jag vill tacka mina handledare Jan-Olov Andersson och Svante Karlsson, min familj, 

mina vänner, och alla andra som bidragit. Utan er skulle arbetet ha varit någonting helt 

annorlunda. 

 

Oskar Laring 

  



 
 

Abstract 

 

A main trend of demographic change – urbanisation – has a quiet companion called counter-

urbanisation which is designated to the migration of groups and individuals from urban to rural 

areas. Counter-urbanisation is valuable for the rural culture in decline as well as for contributing 

to solving the arising challenges of urban areas. However, the rural area of Sweden is large and 

finding a place to settle might be hard. Both migrants and authorities promoting this migration 

may have an interest in the mapping of preferable habitats in rural areas from a counter-

urbanisation perspective. Therefore, this report investigates the possibilities of procuring a 

method for said rural mapping. Contemporary Swedish research is consulted for specific counter-

urban migrants’ choices of where to migrate. The preferred places found in the study are analysed 

with the geographic information system software ArcGIS. Results show a method for mapping 

rural areas preferred by a hypothetical statistically compiled individual can be procured. 

 

  



 
 

Sammanfattning 

 

I skuggan av urbaniseringen pågår den trend vilken benämnts kontraurbanisering som betecknar 

migrationen av grupper och individer från tätort till glesbygd. Kontraurbaniseringen är 

välbehövlig för att bibehålla levande landsbygd och mildra tätortsproblematik. Men glesbygden är 

stor till ytan och potentiella platser att migrera till kan vara svåra att hitta, om de alls existerar. 

Både migrerande individer och grupper och samhällsansvariga organisationer kan därför ha nytta 

av en kartlagd glesbygd i kontraurbaniseringens perspektiv. Den här rapporten frågar sig därför 

om det går att utforma en metod för sådan kartläggning. Detaljerna ur kontraurbaniseringens 

perspektiv eftersöks i samtida svensk forskning på kontraurbanisering. De för kontraurbana 

migranter föredragna platser funna i undersökningen bearbetas genom rasteranalys i GIS-

programmet ArcGIS. Resultaten visar att en metod kan utvecklas för kartläggning av föredragna 

platser av en statistiskt sannolik hypotetisk kontraurban migrant. 
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1. Inledning 

 

En rådande trend inom migration är det fenomen vilket kallas urbanisering. Människor flyttar 

från landsbygd till städer. Urbaniseringen gick hand i hand med de tidiga civilisationernas 

utveckling och fortsätter än i dag. Produktivitets- och effektivitetskrav tillsammans med 

centralisering och mekanisering resulterar i att aktörerna inom jordbruket blir färre men större. 

Industrier dras mot agglomerationscentra i mer tätbefolkade områden med anledning av att bl.a. 

minska transportkostnader och finna förutsättning för skalekonomier. När möjligheterna till 

försörjning på landsbygden minskar finns ofta inget val annat än att flytta till staden. 

Befolkningsökningen blir även den en faktor i urbaniseringen: utan arbetstillfällen på landsbygden 

söker sig den naturliga befolkningsökningens nytillkomna (födda och uppväxta) individer i stor 

utsträckning till staden och till de politiska och ekonomiska friheter och möjligheter staden 

erbjuder. Samtidigt är urbaniseringen en utmaning för politiska beslutsfattare i städer. En växande 

befolkning betyder behov av fler bostäder, utvidgade avlopps-, el- och transportnät, o.s.v. Växer 

stadens befolkning fortare än vad stadens administration avsätter resurser för att hantera kan 

samhälleliga utmaningar uppstå. Utmaningarna inkluderar exempelvis hemlöshet och illegalt 

boende, trafikstockningar, ungdomsalienation, sjukdomsspridning, socio-ekonomisk och etnisk 

segregation, kriminalitet, och olika former av miljöproblem (Williams et al 2009). 

Urbaniseringen i världen i dag sker främst i utvecklingsländer. Ovan nämnda problem uttrycker 

sig i störst utsträckning där. I industrialiserade länder är ofta urbaniseringsgraden hög. Som 

exempel hade Sverige år 2010 en urbaniseringsnivå över 80 % (Statistiska Centralbyrån [SCB] 

2015). Det betyder samtidigt inte att Sverige är förskonat de utmaningar urbaniseringen innebär. 

Flera glesbygdsregioner i Sverige har fortsatt negativ befolkningsförändring, och en koncentrering 

av urbana områden förekommer där stora centra drar till sig befolkning från mindre tätorter 

(Statens Offentliga Utredningar [SOU] 2015:35). Vidare innebär hög befolkningstäthet i sig en 

stor del av urbaniseringens problematik.  

 

I skymundan av urbaniseringens framfart rör sig andra trender. I modern tid har Sverige upplevt 

en särskilt uppmärksammad sådan trend. Under 1970-talet inleddes det som idag kallas ”Gröna 

vågen”, en sorts protest mot det moderna samhällets livsvillkor. Framförallt unga människor med 

familj flyttade från staden ut på landsbygden och till ett enklare liv utan moderna bekvämligheter 

(Ottosson 2000). Gröna vågen var som migrationstrend aldrig stor nog för att vända 

urbaniseringen, och har sedan 1970-talets slut mattats av. Samtidigt verkar det alltid finnas 

människor som väljer att bosätta sig eller stanna kvar i glesbefolkade områden – en trend vilken 
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kallas kontraurbanisering. Och faktum kvarstår: staden erbjuder främst politiska och ekonomiska 

möjligheter, landsbygden erbjuder unika och attraktiva former av social rekreation. Modern 

utveckling har dock börjat överbrygga den traditionella uppdelningen. Informationsteknologi 

möjliggör bl.a. arbete på distans för vissa typer av arbeten; informationssamhället i stort möjliggör 

entreprenörskap i större utsträckning utan nära vistelse till agglomerationscentra; transporter och 

pendling avgörs av tid snarare än avstånd vilket i många svenska städers fall tillåter anställda att 

bo avståndsmässigt långt ifrån sin arbetsplats i staden; politiska beslutsfattare uppmuntrar (egen-

)företagsamhet och entreprenörskap genom bland annat ekonomiska fördelar till 

glesbygdsutveckling (se bl.a. Borgegård 1995; Grimes 2000; Hjort 2009; Lindgren 2003; Richards 

2004; SOU 2015:35). Det verkar alltså finnas möjligheter genom ny teknik såväl som ett intresse 

från allmänheten och politiken att kontra urbaniseringen – intresse och möjlighet för 

kontraurbanisering. Denna kontraurbanisering är ämnet för uppsatsen och kommer analyseras i 

undersökningen. 

 

Kontraurbanisering är ett ämne för forskare inom flera discipliner. Inom den kulturgeografiska 

disciplinen tas de geografiska egenskaperna hos kontraurbaniseringen i beaktande, t.ex. var den 

sker och uteblir, var den ökar och minskar, vilka platser som påverkas av eller har inverkan på 

kontraurbaniseringen. Sådana geografiska egenskaper kan vidare analyseras med olika verktyg. I 

skrivande undersökning används geografiska informationssystem (GIS) vilka ställer särskilda krav på 

det undersökta materialet. Kontraurbanisering kommer därför analyseras i form av geografisk 

information (geodata), d.v.s. information vilken på något vis är kopplad till en geografisk plats.  

 

1.1 Kontraurbanisering 

Kontraurbanisering som begrepp kan användas på olika sätt, med olika innebörd (se bl.a. Amcoff 

2000; Champion 1989; Halfacree 2008; Halliday & Coombes 1995). Gemensamt är att begreppet 

används för att beskriva befolkningsförändring mellan urbant och ruralt på något vis i det ruralas 

fördel. Vad den akademiska diskursen delvis hanterar är de krav vilka behöver uppfyllas för att en 

viss befolkningsförändring ska klassas som kontraurbanisering, såväl som uttryckets delar 

”urban” och dess motsatts ”rural”. Ruralsociologen Keith Halfacree beskriver i sin forskning 

upplevelser av det rurala i kontrast till det urbana som sociala konstruktioner. I hans 

undersökning beskrivs rurala områden av svarande personer exempelvis som ”wide open country 

… scattered hamlets” och ”green fields … sparse population” (Halfacree 1995 s. 6). Svaren är 

kvalitativa i sin utformning. De subjektiva elementen i meningarna gör dem – även om de är 

kvantifierbara – i vissa sammanhang opraktiska att hantera som geodata. Vilken mängd 
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människor krävs för att den ska kvalificera som ”sparse”? Räknas en fotbollsplan bland ”green 

fields”? Även om Halfacrees resultat kan vara intressanta och användbara är den här 

undersökningen inte sociologisk i sin utformning. För att hålla undersökningens resultat generellt 

applicerbara eftersöks en generell definition av uppdelningen urbant och ruralt.  

 

För att finna en generell definition av kontraurbanisering och för klargörande av dess användning 

söker sig undersökningen till semantiken och statistiken. Kärnan är ordet ”urban”, vilket i sig har 

innebörden tät bebyggelse och tätt boende. Olika språkkulturer har olika sätt att definiera 

”urban” för att individer och institutioner i kulturen ska kunna förhålla sig till vad som är urbant. 

Många länder väljer därför att ge en definition i siffror och avstånd baserad på landets egna 

förutsättningar, exempelvis befolkningstäthet. I Sverige gjordes i folkräkningen 1960 av Statistiska 

Centralbyrån en definition av ”tätort”. Den lyder ”minst 200 invånare och högst 200 meter 

mellan husen” (SCB 1962). SCBs definition är praktisk för geografisk informationsbehandling då 

den har geometriska mått. Vidare är geodata för tätortsstatistik lättillgänglig. Användningen av 

ordet ”urban” eller uttrycket ”urbant område” kommer i undersökningen därför likställas med 

ordet ”tätort” och dess definition, och dess motsats ”rural” – d.v.s. där definitionen av tätort inte 

uppfylls – kommer likställas med ordet ”glesbygd”. ”Urbanisering” innebär då positiv 

befolkningsförändring i tätort i förhållande till glesbygd.  

 

Befolkningsförändring i förhållande till kontraurbanisering är den andra delen av diskursen. 

Champion föreslår synen på kontraurbanisering i ett rent geografiskt perspektiv som en omvänd 

urbanisering, där urbanisering skulle betyda ”increasing concentration of population into larger 

and more densely occupied settlements” (Champion 1989, s. 52). Kontraurbanisering kan därför 

ses som – vid användning av tätortsdefinitionen ovan – en distribution av befolkning nedåt i en 

tätortshierarki och slutligen helt ut ur tätort. Champion argumenterar vidare att 

befolkningsandelen i rurala områden måste öka i förhållande till urbana för att trenden ska kunna 

identifieras som kontraurbanisering. Det betyder att om både tätort och glesbygd har ökande 

befolkning måste befolkningsökningen i glesbygd vara större än i tätort. Champions definition 

utelämnar vissa sorters befolkningsförändringar. Den hanterar endast netto 

befolkningsförändring, och de bruttoandelar av exempelvis migration från urbana till rurala 

områden som skulle kunna pågå samtidigt utesluts, visualiserat i Figur 1.1. Halliday och Coombes 

(1995) försöker i en artikel reda ut olika innebörder i kontraurbaniseringen men kommer inte 

fram till att ett användningssätt skulle vara mer framgångsrikt än något annat. Halfacree 

argumenterar för en flexibel förståelse av uttrycket vilken kan användas för varje individuell 
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tillämpning (Halfacree 2008). Att bredda begreppet utan att urholka det kan vara önskvärt men 

ett resultat kan samtidigt vara svåruppnåeligt. Skrivande undersökning har ingen ambition att 

bidra nämnvärt till diskursen men har ändå ett praktiskt intresse av Halfacrees förslag eftersom 

kontraurbaniseringen inte kommer bearbetas i den helhet vilken föreslås av Champion. Positiv 

brutto-andel av befolkningsökning i glesbygd hanteras i undersökningen som kontraurbanisering. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1 Bruttoandelar av migration. 

 

1.2 Avgränsningar 

Undersökningen sträcker sig över en period av tio veckor och har endast garanterad tillgång till 

universitetets resurser. Studieområdet avgränsas till Karlstads kommun, dels för att kommunen är 

stor nog för att ha god tillgång till geodata, dels för att fler än en kommun snabbt skulle kunna 

öka antalet behövda kontakter för att få tillgång till data. Viktig omnejd till kommunen inkluderas 

också. Inkluderingen görs då undersökta objekt i en annan kommun kan vara närmare delar av 

Karlstads kommuns glesbygd än ett likadant objekt inom kommunen. För data gäller vidare att 

undersökningen inte har några finansiella resurser, varför endast fritt tillgängligt underlag 

kommer utnyttjas, utöver Karlstads universitets egna resurser.  

 

1.3 Syfte, mål och frågeställningar 

Om samhälleliga trender, teknologisk utveckling, och politiska beslut i ökande utsträckning 

uppmuntrar och möjliggör boende och i vissa fall arbete i glesbygd, hur ser då boende- och 

förflyttningsmönstren ut för individerna i kontraurbaniseringen? Lindgren (2003) gjorde i sin 

artikel en statistisk analys på vem den kontraurbana migranten är. På samma spår vill skrivande 

undersökning utveckla vart de faktiskt flyttar. Vilka platser är alls möjliga och vilka platser är mest 

optimala? 

 

Central 
tätort 
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Syftet med undersökningen är att utveckla en metod för kartläggning av fördelaktiga och 

föredragna platser för kontraurbaniseringen. Undersökningens mål är kartläggning av goda 

platser för kontraurbanisering. För att uppnå syfte och mål ställs följande frågor till materialet: 

- Är specifika platser särskilt prioriterade av människor involverade i kontra-urbanisering i 

Karlstads kommun? 

- Finns det specifika platser särskilt prioriterade av människor involverade i kontra-

urbanisering representerade som geodata i Karlstads kommun? 

- Kan en metod utformas för kartläggning av specifika platser särskilt prioriterade av 

människor involverade i kontraurbanisering i Karlstads kommun? 

 

1.4 Sammanfattning 

Urbaniseringen, befolkningsförändring från glesbygd till tätort, är generell norm inom migration. 

De demografiska förändringar urbaniseringen leder till innebär möjligheter och problematik för 

samhällen och deras invånare. Problematiken har varit delaktig i formandet av den simultana 

trenden kontraurbanisering vilken innebär att människor flyttar från tätort till glesbygd. 

Undersökningen kommer göra rumslig analys av kontraurbaniseringen med GIS-mjukvara vilket 

kräver information i form av geodata.  
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2. Teoretiskt ramverk 

 

2.1 Migrationsforskning 

Migration och demografi är ämnen vilka på olika sätt intresserar forskare inom en mängd 

discipliner, bl.a. sociologi, ekonomi och antropologi. Fokus i undersökningen är kartläggningen 

av de geografiska egenskaperna hos berörda ämnen. Geografin i undersökningen är då en 

mötesplats för dem. Mötesplatsen blir en tillgång för undersökningen i sökandet efter 

platsbundna mönster i kontraurbaniseringen eftersom flera discipliner kan tillfrågas om indata 

från resultat av tidigare forskning. Samtidigt är kontraurbaniseringen som fenomen i allra högsta 

grad beroende av kulturer och trender i studerade regioner. Kulturer och trender kan skilja sig 

markant åt mellan olika regioner, särskilt i ett internationellt perspektiv. Att värderingar och 

förhållanden i kulturer såväl som nationell lagstiftning påverkar kontraurbaniseringen i varierande 

grad nationer emellan i den industrialiserade delen av världen kan tyckas självklart, och har även 

stöd i litteraturen. Som exempel kan sägas att mycket av den europeiska urbaniserings- och 

kontraurbaniseringsforskningen är gjord ur ett engelskt, nederländskt eller tyskt perspektiv, länder 

med hög befolkningstäthet (Wang et al 2012). I Sverige å andra sidan finns förhållandevis mer 

lågexploaterat utrymme och fler fritidsboenden vilket karaktäriserar svensk kontraurbanisering. 

Natur och landsbygd kan kommas i kontakt med på andra sätt än genom permanent boende (se 

ex. Hjort 2009; Lindgren 2003). Nationella variationer begränsar undersökningen såtillvida att 

resultaten av den internationella forskningen på kontraurbanisering i form av eftersökta 

geografiska egenskaper inte är helt applicerbara i ett Svenskt sammanhang. Vidare finns regionala 

skillnader inom Sverige, exempelvis mellan inre Norrland och storstadsregionerna, vilka skulle 

kunna ha inverkan i utsträckning likt de diskuterade nationella skillnaderna. 

 

För att komma runt nationella inbördes skillnader kan undersökningen välja att begränsa sig till i 

första hand svensk forskning. Då är utbudet å andra sidan begränsat. Även om det är sagt tidigare 

att olika discipliner kan tillfrågas om glesbygds-, demografi- och urbaniseringsforskning skiljer sig 

deras tillvägagångssätt och inriktningar åt. Ett flertal studier från svenska lärosäten har undersökt 

för kontraurbanisering närliggande ämnen men inte alla redogör för geografiska egenskaper: 

frågan ”var”. En vanlig fråga är ”vem” eller ”vilka” individer delaktiga i kontraurbanisering är. 

Fokus i sådana studier ligger ofta på personer, deras livssituation, deras bakgrund, o.s.v. Även om 

det kan finnas delar av undersökningar vilka utgörs av geografiska egenskaper är frågeställningar 

vanligtvis för långt ifrån skrivande undersöknings syfte. En annan förekommande fråga är 

”varför” individer deltar i kontraurbanisering. Sådana studier börjar närma sig undersökningens 
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syfte. Om ”varför” individer har valt att bosätta sig på en plats kan avgöras kan antaganden om 

”vart” de flyttar eventuellt göras. Samtidigt finns där flera begränsningar. Personer vilka 

exempelvis flyttar för att komma närmre vänner eller släktingar, eller tillbaka till sin hemort, 

flyttar till platser svåra att representera som geodata. Begränsningarna till trots kan sådana 

”varför”-studier fungera som underlag för den.  

 

Utöver begränsningarna för internationell forskning i egenskap av applicerbarhet och Svensk 

forskning i egenskap av omfattning finns en fråga om forskningens aktualitet. Majoriteten av 

studerad forskning på kontraurbanisering relevant för undersökningen dateras som senast till 

tidigt 00-tal, som i sin tur sannolikt baseras på material från ett tidigare decennium. Som nämnts 

tidigare anses idag tillgång till informationsteknik (IT) och kanske framförallt internet ha inverkan 

på kontraurbaniseringsmönster. Möjligheter till exempelvis entreprenörskap och 

egenföretagsamhet, och konsumtion eller inhandling av underhållning och handelsvaror 

elektroniskt över internet, är i dag mer en verklighet än för 10 år sedan och var i stort sett omöjlig 

för 20 år sedan – framförallt i glesbygd (se bl.a. Hershlund 2011; Mitchell & Madden 2014; SOU 

2015:35). Det betyder att en del av forskningen på kontraurbanisering har lågt eller inget värde 

för frågor om modern IT. 

 

2.2 Kontraurbanisering i Sverige 

En av de förhållandevis få texter specifikt ägnade åt kontraurbanisering i svensk kontext är Jan 

Amcoffs (2000) avhandling ”Samtida boende på svensk landsbygd”. I avhandlingen ifrågasätts två 

vanliga föreställningar angående kontraurbanisering: kontraurbanisering till följd av ekonomisk 

utträngning, och medelklassens ruralisering. För ekonomisk utträngning gäller att eventuella låga 

bostadskostnader kontras av andra utgifter för uppfyllda livsvillkor – lägre inkomster, längre 

transporter, högre driftskostnader i boendet. Snarare finns bevis i materialet för att 

levnadskostnader faktiskt har ökat för respondenter. Utöver det finns inget stöd i empirin att 

billiga bostadskostnader i glesbygd skulle ha varit skälet för flytten. Medelklassens ruralisering, att 

tätortsbor i det postmoderna samhället skulle lämna stadens kaos för landets lugn, att spendera 

sin vardag fysiskt i en natur-romantisk tillvaro snarare än att uppleva den genom ställföreträdare 

som media eller konst, har liknande empiriska oegentligheter. Enligt Amcoff skulle 

föreställningen producera ”goda skäl att vänta sig många konsulter, experter och akademiker” 

(Amcoff 2000 s. 114) i glesbygdens omdaning, högutbildade och kulturkonsumerande. Att 

empiriskt studera personer ur medelklassen problematiseras av begreppets egen problematik och 

kanske t.o.m. utdatering. Amcoff har istället undersökt de egenskaper vilka definierar personer ur 
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medelklassen (utbildning, eftersökt boendemiljö och husarkitektur). Materialet antyder att den 

typiska medelklassen bara är marginellt företrädd i glesbygden och att de platser personer ur 

medelklassen antas bosätta sig på – framförallt i gamla men renoverade hus – inte bebos i någon 

avgörande grad av personer ur medelklassen. Resultaten har vidare stöd i litteraturen (se bl.a. 

Hjort 2009; Lindgren 2003). För husbyggnation finns istället två förhållanden med statistiskt stöd. 

Det första är öppen mark. Mellan 1960 och 1993 byggdes 70 % av nya hus i eller i randzonen till 

öppen mark. Det andra platsbundna förhållandet är vatten. Både naturtjänster som fiske och det 

mer generella penningvärdet är faktorer hos vattnets dragningskraft (Amcoff 2000; Lantmäteriet 

& Mäklarsamfundet 2010). Möjlighet att bygga eget boende blir även en faktor i sig. Olika lagar 

reglerar nybyggnation, kanske i första hand Plan- och bygglagen, men även i – och för 

undersökning kanske mer intressant – lagstiftning angående naturskydd och strandskydd 

(Miljöbalken) och militära områden (Lag om skydd för samhällsviktiga anläggningar). En 

ytterligare faktor för nybyggnation av hus är markägarstrukturen, närmare bestämt antalet 

markägare. Två tredjedelar av nybyggnation i Nyköpings kommun ska enligt rapport från 

Byggforskningsrådet ha erhållit fastighet genom personlig kontakt (släkt eller vänner) med 

tidigare fastighetsägare. Resonemanget lyder att fler markägare betyder fler personliga kontakter, 

vilket i sin tur leder till fler fastighetsköp och bostadsbyggen, vilket slutligen leder till möjlighet 

för byggande av egen bostad som i sig är en faktor för boende i och inflyttning till glesbygd 

(Amcoff 2000). 

 

Vid sidan av nybyggnation redogör litteraturen för andra förutsättningar för boende i glesbygden. 

Bilen återkommer ständigt i studier. Över hälften av glesbygdsborna arbetspendlade 1975 och 

över 80 % av dem pendlade med bil. Och för att citera Amcoff ”Andelarna är knappast lägre 

idag” (Amcoff 2000 s. 184). Pendlingsmöjligheter med bil har stöd i fler studier som en i många 

fall oersättlig förutsättning för boende i glesbygd (se bl.a. Wollin Elhoular 2014). Enligt Hjort 

(2009) är en betydande andel migranter till svensk glesbygd egenföretagare. I en dansk studie 

undersöktes egenföretagares situation i glesbygd. Där lyftes tillgången till IT fram, och mer 

specifikt som en respondent svarade ”With Internet, Skype and all that, I could do anything” 

(Hershlund, 2011 s. 242). Vidare var god tillgänglighet till pendling en betydande faktor när IT 

inte räckte till och möten ansikte mot ansikte krävdes (Hjort 2009). Här specificerades inte, som i 

Amcoffs avhandling ovan, bil som pendlingsalternativ, och kan stärkas av Elisabeth Wollin 

Elhoulars avhandling där tågresandet lyfts som viktig för glesbygdsbor och så även flygresor i viss 

utsträckning (Wollin Elhoular 2014).  
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I SOU 2015:35 tillfrågades företag verksamma i glesbygd, i olika delar av landet och i olika 

branscher, vilka former av samhällsservice som var viktiga för deras verksamheter. Gemensamt 

för dem var att tillgång till drivmedel och varutransporter värderades som viktigast. Övriga 

efterfrågade tjänster hos egenföretagarna stämmer väl överens med en liknande undersökning i 

utredningen vilken gjordes om boende generellt i glesbygd. Rapporten säger sammanfattningsvis 

att god service för mobiltelefoni är viktigast, oavsett boende i tätort eller glesbygd, följt av 

bredband, postbäring och livsmedel. Högst därefter hamnar vårdcentral, kollektivtrafik, 

grundskola, apotek- och postombud. Undersökningen fastslår också att ”mobiltelefoni och 

bredband numera är grundläggande infrastruktur som privatpersoner och företag är beroende av” 

(SOU 2015:35 s. 151). Underförstått är då även att elförsörjning är en om möjligt ännu mer 

grundläggande infrastruktur. 

 

2.3 Geodata och datahantering 

Utmärkta platser attraktiva för svensk kontraurbanisering behöver en representation i form av 

geodata för att analyseras i ett GIS. Analysens tillförlitlighet är beroende av kvaliteten på använda 

geodata. Högkvalitativa geodata är produkter vilka kräver resurser för framställning: geometrisk 

mätning, digitalisering, instrument, licenser, o.s.v. Högkvalitativa geodata finns därför inte fritt 

tillgängliga i alla former. Statliga myndigheter och privata aktörer kan tillhandahålla vissa geodata 

under avtal, där forskningsprojekt eventuellt kan tillåtas fri åtkomst. Representationen i sig 

innebär en förenkling av verkligheten. Att exempelvis avbilda en tätort som en asymmetrisk 

polygon gör inte de myriader detaljer rättvisa, detaljer som människor och djur, vägar och 

byggnader, luftförhållanden och vattenflöden, exemplifierat i Figur 2.1. Valet av representation 

skapar också förutsättningar för möjlig analys. 
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Figur 2.1 Representationer av verkligheten i ett GIS. 

 

En väsentlig uppdelning i GIS-analys i fråga om representation av verkligheten är den mellan 

vektorformat och rasterformat. Analyser i vektorformat hanterar punkter, linjer och polygoner 

vilka avbildar objekt ur verkligheten. Objekten kan tillåtas korsa eller överlappa varandra vilket 

möjliggör avbildning av flera objekt på samma plats. Vektordata kan editeras och objekt i 

vektorformatet kan innehålla mycket information i attributform. Analyser i rasterformat görs i ett 

rutnät där varje ruta – eller cell – endast kan ges ett värde. Formatet tillåter matematiska analyser: 

konstanta värden såväl som ytterligare raster kan användas som faktorer i matematiska 

operationer. Adderas exempelvis raster ihop får varje cell i det resulterande rastret summan av 

respektive överlappande celler från indatarastren. Rastrering av vektordata och vektorisering av 

rasterdata är möjliga, men precision går förlorad vid konverteringen (Harrie 2013). Figur 2.2 

visualiserar konverteringen.  
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Figur 2.2 Konvertering mellan rasterformat och vektorformat. 

 

Rastrering är den enklare av de två konverteringsriktningarna och går till som så att punkter, 

linjer, och ytor ges ett cellvärde i de celler där de förekommer. Beroende på mängden 

vektorobjekt kan flera objekt hamna i samma cell. Enda sättet att undkomma den problematiken 

är att minska cellstorleken. Mindre cellstorlek betyder större filstorlek, högre krav på hårdvaran, 

och längre analystid. Del av rasterformatets matematiska dimension är den operation som kallas 

överlagring. Överlagring är namnet på matematiska operationer med flera raster som indata. 

Överlagring innebär bland annat möjlighet till analys av flera platser föredragna inom 

kontraurbanisering simultant. 

 

2.3.1 Nätverksanalys 

Med vektordata kan ArcMap och andra GIS-program göra olika former av analyser för 

positionering, tillgänglighet och liknande. För det som kallas nätverksanalys används ett nätverk av 

transportleder, exempelvis ett vägnät representerat som ett linjeskikt. Beroende på utformningen 

av nätverket kan olika sorters nätverksanalyser genomföras. Nätverksanalys kräver en topologisk 

struktur hos indata, d.v.s. att linjerna i nätverket är kopplade och att inga brott mellan linjer finns 

(Harrie 2013). Attributen i indata avgör vilka analyser som kan göras. Med ett geodetiskt 

referenssystem kan ett GIS räkna ut varje linjes – eller vägsegments – längd. Nätverksanalysen 

kan då beräkna exempelvis kortaste sträcka från punkt A till punkt B i vägnätet. Kortaste sträcka i 

nätverksanalys visualiseras i Figur 2.3.  
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Figur 2.3 Nätverksanalys – kortast väg. 
 

 
Figur 2.4 Nätverksanalys – tillgänglighet mätt i tid. 

Kortaste vägen är inte alltid snabbaste vägen. Finns hastighetsinformation för varje vägsegment 

kan tiden det tar att färdas längs varje vägsegment räknas ut. Vidare kan vägnätet följas från en 
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plats längs alla vägsegment tills angiven tidsram eller angivet avstånd nås för att beräkna platsens 

tillgänglighet, visualiserat i Figur 2.4. 

 

2.4 Sammanfattning 

Tidigare kontraurbaniseringsforsknings relevans för utvalt studieområde är i hög grad beroende 

av spatiala, kulturella och temporala faktorer. För skrivande undersöknings del innebär det att 

tidigare forskning är förhållandevis begränsad. Trots det har analysobjekt med positiv och negativ 

inverkan på kontraurban migration hittats, om än med reservation för relevans. Bearbetning av 

indata i ArcMap görs i vektor- eller rasterformat. Vektorformatet tillåter stora mängder 

attributinformation och detaljerad editering. Rasterformatet tillåter överlagring och matematiska 

operationer. 

  



14 
 

3. Tillvägagångssätt 

 

Del 2 lyfter fram förhållanden hos geografiska platser vilka påverkar boendemöjlighet för 

personer inblandade i kontraurbaniseringen. De platsbundna förhållandena har olika egenskaper och 

behandlas i GIS-analysen som tre övergripande grupper: till fastigheten, tillgänglighet, och 

begränsningar. Gruppen ”till fastigheten” inkluderar de förhållanden vilka bidrar positivt till 

kontraurbanisering och är ständigt åtkomliga för hushållet. I ”tillgänglighet” finns de förhållanden 

vilka bidrar positivt till kontraurbanisering men på ett acceptabelt avstånd från hushållet. 

”Begränsningar” är de förhållanden vilka utgör barriärer och hindrar kontraurbanisering. 

Förhållandena listas i tabell 3.1. 

 

Tabell 3.1 Platsbundna förhållanden. 
Benämning Beskrivning 

Till fastigheten  
Öppen mark Låg vegetation, odlad mark, och liknande 
Vatten Sjöar och vattendrag 
El Geodata ej funna 
Internet Möjlig internetuppkoppling 
Mobilnätstäckning Geodata ej funna 
Antal fastighetsägare Geodata ej funna 
Pendling Möjlighet till långdistansförflyttning från hushållet 
Tillgänglighet  
Apotek Försäljning av receptbelagda läkemedel 
Drivmedel Bränsle för motorfordon, ofta bensin eller diesel 
Livsmedel Matvaruhandel 
Postbäring Central för uthämtning av post 
Vårdcentral Sjukvård 
Skola Utbildning för barn och ungdomar 
Begränsningar  
Militärt område Försvarsmaktens övningsområden och skjutfält 
Naturskydd Bevarande av djur och växter 
Strandskydd Byggförbud från vattenbryn 100 meter upp på land 
Tätort Minst 200 invånare och högst 200 meter mellan husen 

 

Platsen för analysobjekten i gruppen ”till fastigheten” hanteras som en direkt dragningskraft för 

kontraurbanisering, vissa med en mindre omnejd inkluderad. Omnejden är viktig då en del av 

analysobjekten i indata har digital form utan yta, som punkter eller linjer. Omnejden är då ett 

måste för att platsförhållandet ska kunna analyseras, men skiljer sig åt beroende på undersökt 

platsförhållande. I gruppen ”tillgänglighet” hamnar de platsförhållanden vilka kräver en viss form 

av centralisering i samhällsstrukturen. En vårdcentral på varje fastighet i landet är en resursmässig 

orimlighet, exempelvis. Tiden det tar att färdas till analysobjekten i gruppen blir istället väsentlig. 

I undersökningen används nätverksanalys – skola undantaget – för att beräkna tidsmässigt 

avstånd från platsförhållandena. Platsförhållandena i gruppen ”begränsningar” har grund i de 
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lagar vilka kringgärdar särskilda områden i landet med särskilda syften. Vistelse, husbyggnation, 

och verksamhet kan vara begränsade inom områdena vilket måste behandlas i undersökningen. 

GIS-analysen görs i ett raster med 10 meters upplösning. Lägre upplösning leder snabbt till för 

projektet ohanterliga filstorlekar. Högre upplösning riskerar att generalisera bort viktiga 

analysobjekt. Strandskyddet gäller kontinuerligt 100 meter längs alla vattendrags strandlinjer enligt 

lag vilket är lätt representerat i GIS-analysen. Upplösning runt 50 meter riskerar då att 

generalisera bort stora portioner av begränsade områden, exempelvis.  

 

3.1 Indata 

Geodata för GIS-analysen har hämtats uteslutande från svenska myndigheter. Tabell 3.2 listar 

härkomst för använda geodata. Marktäckedata ur Fastighetskartan från Lantmäteriet innehåller 

polygoner klassificerade efter generaliserat marktäcke. Här hämtas representationer för vatten och 

öppen mark. Byggnadspolygoner hämtas också från Fastighetskartan. Byggnadspolygonerna är 

användbara för orientering men attributdata har en alltför generaliserad klassificering av 

byggnadernas ändamål för att vara användbara för undersökningen. Tätortspolygoner är ett skikt 

vilket visar utbredningen av tätorter enligt SCBs definition. Ett antal sådana finns att tillgå. För 

undersökningen används tätortspolygoner ur Fastighetskartan. Fastighetskartans tätortsskikt 

inkluderar även småorter (50-199 invånare) men inga sådana finns i Karlstads kommun. I SCBs 

eget skikt är tätortspolygonerna mindre och utan generalisering vilket motarbetar 

undersökningen. Naturvård och militära områden finns även de i Fastighetskartan. Ovan nämnda 

indata har valts att hämtas ur Fastighetskartan dels för att den är mest detaljerad av de allmänna 

kartorna, dels eftersom objekt i en karta stämmer överens inbördes bättre än om flera kartor 

skulle användas. 

Vägnätet i undersökningen kommer från Trafikverket. Efter undersökning var Trafikverkets 

vägnät mest topologiskt korrekt och tillika innehållandes hastighetsbegränsningar för varje 

vägsegment, ett viktigt attribut för nätverksanalysen. 

Post- och telestyrelsen genomförde 2014 ett projekt om internettillgång i Sverige med raster-

analys i 250 meters upplösning. Indata för projektet finns fritt tillgängligt i textformat. 

Koordinaterna i textfilen är för varje 250-meterscells nedre vänstra hörn. För bearbetning i 

ArcMap behöver koordinaterna arbetas om. 
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Tabell 3.2 Indata. 

Benämning Filnamn Koordinatsystem Leverantör 

Marktäckedata my_get.shp SWEREF 99 TM Lantmäteriet 

Byggnadspolygoner by_get.shp SWEREF 99 TM Lantmäteriet 

Tätortspolygoner ag_get.shp SWEREF 99 TM Lantmäteriet 

Naturvård ny_get.shp SWEREF 99 TM Lantmäteriet 

Militära områden ql_get.shp SWEREF 99 TM Lantmäteriet 

Väglinjeskikt DKHastighetsgrans.shp SWEREF 99 TM Trafikverket 

Internettillgång PTS_DATABAS_BBK_2014-10-01.txt Koordinater  

RT 90 2.5 gon V 

Post- och 

telestyrelsen 

 

3.2 Representation som geodata 

För att analyseras i ett GIS behöver de funna platsbundna förhållandena representeras som 

geodata. En del av undersökningens analysobjekt finns väl representerade. Fastighetskartans 

byggnadsskikt innehåller exempelvis byggnadspolygoner särskilt utmärkta, som 

”samhällsfunktion; skola”, vilka representerar skolor. Byggnadsskiktet uppdateras också 

kontinuerligt vilket gör att aktualiteten är god. Andra analysobjekt i undersökningens är inte lika 

självklara. Eftersom verkligheten i stort sett är ändlös i sin detaljrikedom blir antalet möjliga 

representationer stort. Värden för de olika analysobjekten i rasteranalysen sätts i en boolesk skala 

till 1 om inget annat anges. Nedan följer en redogörelse för hur analysobjekten representeras i 

undersökningen. 

 

3.2.1 ”Till fastigheten” 

Öppen mark 

I del 2 framlades att 70 % av all nybyggnation av hus mellan 1960 och 1993 gjordes i, eller i 

randzonen till, öppen mark. För att kunna avgöra hur öppen mark ska representeras väljer 

undersökningen att först studera tillgängliga data. Markytor och deras användning, växtlighet, och 

liknande, finns tillgängliga i olika allmänna från Lantmäteriet. De allmänna kartorna har olika 

syfte, detaljrikedom och möjligen aktualitet, vilket innebär att de innehåller olika sorters 

information. För att hålla kontinuitet och undvika konflikter i informationen används 

fastighetskartans markyteskikt i undersökningen. Öppen mark på vilken ingen verksamhet 

bedrivs används i undersökningen som attraktiv för kontraurbanisering. För randzonen utökas 

ytor inkluderade i öppen mark till sådan mark där verksamhet bedrivs, oftast jordbruksmark. I 

undersökningen görs alltså antagandet att exempelvis en skogsfastighet bredvid en åker är möjlig 

att bygga en bostad på, men inte en fastighet eller en del av en fastighet där jordbruk bedrivs. 
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Antagandet görs dels på grund av skillnader i markvärde, dels på grund av skillnad i aktivitet i och 

runt en skogsbruksfastighet (mindre aktivitet) och en jordbruksfastighet (mer aktivitet). I GIS-

analysen används en randzon av 50 meter. Öppen mark och dess randzon visualiseras i Figur 3.1. 

 

 
Figur 3.1 Öppen mark.  
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Vatten 

Platsförhållandet vatten finns registrerat i samma ytskikt i fastighetskartan som öppen mark men 

måste hanteras på ett annat vis. Boende antas i undersökningen inte vara möjligt i vatten. Endast 

strandlinjen och ett visst avstånd från den blir intressant. Vilka avstånd som är föredragna har 

inte framgått i litteraturstudien. Ett antagande görs därför att 500 meter fågelvägen – runt 10 

minuter gångväg – eller närmre till en vattenmassa är attraktivt för kontraurbanisering. Närhet till 

vatten visualiseras i Figur 3.2. 

 

 
Figur 3.2 Närhet till vatten.  



19 
 

Internet 

Möjligheten att koppla upp sig mot internet är idag en förutsättning för både företagsamhet och 

rekreation. Kvalitetsskillnader för olika uppkopplingar kan förekomma. Hastigheten på datatrafik 

såväl som frekvensen av driftstörningar har påverkan. Post- och telestyrelsen gjorde 2014 en 

kartläggning av bredbandstillgången i Sverige. Geodata för kartläggningen är detaljrik i fråga om 

tillgänglig bredbandsuppkoppling, och utfördes i 250 meters upplösning. För skrivande 

undersökning kan inte alltför mycket vikt läggas vid kvaliteten på internetuppkopplingen, dels för 

att inte överskugga andra platsförhållanden, dels av tidsskäl. Därför analyseras bara möjligheten 

till internetuppkoppling, oavsett kvalitet. Eftersom rastret har förhållandevis stora celler (6,25 

hektar) görs ingen ytterligare bearbetning för att påvisa möjlighet till internettillgång. 250-

metersrastret i indata har förflyttats nordöst 125 meter i x- och y-led på grund av indatas 

utformning. Det påföljande rastret har sedan projicerats om till Sweref99 TM. Tillgång till 

internet visualiseras i Figur 3.3. 

 

 
Figur 3.3 Tillgång till internet.  
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3.2.2 ”Tillgänglighet” 

För glesbygden gäller att många saker av intresse är lokaliserat långt bort. Därför är möjlighet att 

kunna förflytta sig en förutsättning. I del 2 lyfts bil, tåg och flyg fram som viktiga medel för 

förflyttning. Tåg och flyg har i undersökningen varit svåra att finna tillförlitliga representationer 

för. I Karlstads kommuns sydöstra del finns även en färjeled till Arnön som har varit 

problematisk i sammanhanget. Därför representeras pendling endast av bilväg. I 

Fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988) kan läsas att ny fastighet bör ha ”tillgång till behövliga 

vägar utanför sitt område”. I kommunen är längsta avstånd till bilväg med hastighetsbegränsning 

70 km/h någonstans i kommunen ca 1500 meter. Tillgänglighet till bilväg väljs därför att slås 

ihop med den service vägen ger tillgänglighet till. Tillgängligheten visualiseras genom 

nätverksanalys i ArcGIS och generaliserade polygoner. För att representera möjlighet att bosätta 

en fastighet ett visst avstånd från väg används också en 500-meters trim. Tidsskillnaden för 

trimmen är försumbar. 500 meter längs en väg i 70 km/h tar ca 25 sek. Övriga alternativ gav 

inkonsekventa resultat med indata. Källkod till nätverksanalys i ArcGIS finns inte tillgänglig. 

 

Apotek 

I SOU 2015:35 framgår att apoteksombud är viktiga för glesbygden. För skrivande undersökning 

innebär det dock en svårighet. Fastighetskartans byggnadsskikt saknar detaljregistrering av 

apoteksverksamhet, och likaså flera av de möjliga ombuden. Apoteken har därför markerats 

manuellt i undersökningen genom studie av internettjänsterna eniro.se och hitta.se. Totalt 17 

platser har använts i GIS-analysen. Sex av dem är utanför Karlstads kommun men bidrar till 

tillgängligheten inom kommunen. Tillgängligheten har beräknats i tid längs vägnätverket enligt 

respektive vägsegments hastighetsgräns. Vilken tid som kan definieras som ”god tillgänglighet” 

innehåller givetvis en viss mängd subjektivitet. Pendling och tillgänglighet till service diskuteras på 

olika sätt i litteraturen, men i flera fall uppmärksammas tidsgränser omkring 30 minuter (se 

exempelvis Jatko 2012, Redmond & Mokhtarian 2001). För Karlstads kommun gäller att ingen 

plats i kommunen har mer än 30 minuter till någon av de tätorter vilka innehar alla de undersökta 

platsförhållandena i tillgänglighetsgruppen. Därför genomförs två analyser i vilka 

tillgänglighetsgruppen behandlas olika. Den ena analysen delar upp avståndet i en tredelad skala 

för 0-10 (värde 1), 11-20 (värde 2/3) och 21-30 (värde 1/3) minuter. Den andra genomförs med 

endast en 30-minutersanalys. Tillgänglighet till apotek visualiseras i Figur 3.4. 
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Figur 3.4 Tillgänglighet till apotek.  
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Drivmedel 

För glesbygdsbor som är i hög grad beroende av egna motorfordon för transport, och som lever i 

områden där platser av intresse är långt ifrån den egna fastigheten, är drivmedlen till 

motorfordonen viktiga. Vilken sorts drivmedel som är föredragen har inte framgått av 

litteraturstudien. Indata innehåller inte någon specifik objektkategori för drivmedelstation, än 

mindre uppdelning mellan drivmedlen. Drivmedelsstationer har därför markerats manuellt 

genom studie av internettjänsterna eniro.se och hitta.se. GIS-analysen görs genom en tudelad 

nätverksanalys med en 30-minuters tidsgräns och en tredelad skala. Även här har viktiga 

anläggningar utanför Karlstads kommun inkluderats. Tillgänglighet till drivmedel visualiseras i 

Figur 3.5. 

 

 
Figur 3.5 Tillgänglighet till drivmedel.  
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Livsmedel 

Livsmedel är ett mer problematiskt objekt än de andra i gruppen ”tillgänglighet”. I glesbygden 

produceras delar av livsmedelsbutikernas utbud, och det är då inte osannolikt att en del av 

glesbygdsborna inhandlar de livsmedlen direkt från producenten. Sådana förhållanden har dock 

inte hittats stöd för i litteraturen. I indata finns ingen specifik objektkategori för livsmedel. Därför 

har internettjänsterna eniro.se och hitta.se använts för manuell markering. GIS-analysen har 

gjorts genom en tudelad nätverksanalys med en 30-minuters tidsgräns och en tredelad skala. Även 

här har viktiga anläggningar utanför Karlstads kommun inkluderats. Tillgänglighet till livsmedel 

visualiseras i Figur 3.6. 

 

 
Figur 3.6 Tillgänglighet till livsmedel.  
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Postbäring 

Postbäring är en central för leverans av post. De senaste åren har postbäringen decentraliserats 

vilket innebär att ett flertal företag kan tjäna som ombud och använda en del av sin verksamhet 

för att ta emot, lagra och dela ut post. I fastighetskartans byggnadsskikt finns inte postbäring 

representerat. Därför har internettjänsten eniro.se använts för att lokalisera postombuden. 

Byggnaderna (ofta livsmedelsbutiker och drivmedelstationer) har markerats ut manuellt. 

Tillgängligheten till postbäring har analyserats med nätverksanalys efter vägnätet. GIS-analysen 

har gjorts genom en tudelad nätverksanalys med en 30-minuters tidsgräns och en tredelad skala. 

Även här inkluderas viktiga anläggningar i grannkommunerna. Tillgänglighet till postväring 

visualiseras i Figur 3.7. 

 

 
Figur 3.7 Tillgänglighet till postbäring.  
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Vårdcentral 

Vårdcentralen utnyttjas inte lika ofta som föregående analysobjekt i tillgänglighetsgruppen. 

Samtidigt kan behovet vara mer akut när det väl uppstår. Av den anledningen hanteras 

tillgänglighet till vårdcentral i GIS-analysen som tidigare analysobjekt: en tudelad nätverksanalys 

med en 30-minuters tidsgräns och en tredelad skala. I indata finns ingen specifik objektkategori 

för vårdcentraler. Därför har internettjänsterna eniro.se och hitta.se använts för manuell 

markering. För vårdcentraler har anläggningar utanför Karlstads kommun störst inflytande av 

analysobjekten i tillgänglighetsgruppen och inkluderas därför. Tillgänglighet till vårdcentral 

visualiseras i Figur 3.8. 

 

 
Figur 3.8 Tillgänglighet till vårdcentral.  



26 
 

Skola 

Skola är en viktig faktor för att barnfamiljer ska kunna bo i glesbygd. Samtidigt skiljer sig skola 

från de andra analysobjekten i gruppen ”tillgänglighet” såtillvida att färden mellan skolan och 

hemmet inte är lika självklar som den mellan exempelvis livsmedelsbutik och hemmet. Är det 

vårdnadshavarens eller barnets tillgänglighet till skolan som är viktig? Blir barnen skjutsade av 

sina vårdnadshavare när vårdnadshavarna exempelvis är på väg till jobbet, hur behandlas restiden 

då? Får barnen skolskjuts kommer barnet till skolan utan att vårdnadshavarens restid påverkas. 

Tidsskillnaden mellan gångväg och cykelväg kan vara stor. I undersökningen har indata studerats 

för att finna en lösning på problematiken. Genom att studera de skolor vilka nu är lokaliserade i 

glesbygd (tre stycken) och jämföra avståndet till närmsta andra skola har ett samband kunnat 

hittas, om än ett svagt sådant. De är alla ca 5 km i vägnätverket från närmsta andra skola. Därför 

antas skolbyggnader i GIS-analysen ha attraktionskraft för kontraurbanisering halva det avståndet 

(2,500 meter) längs vägnätverket. Närhet till skola visualiseras i Figur 3.9. 

 

 
Figur 3.9 Tillgänglighet till skola  
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3.2.3 ”Begränsningar” 

Militärt område 

Militära områden är exempelvis skjutfält och militära övningsområden. I sådana områden är 

tillträde begränsat genom Lag om skydd för samhällsviktiga anläggningar (SFS 1990:217). 

Möjligen finns undantag i juridisk praxis, men i GIS-analysen kommer kontraurbanisering inom 

militära områden behandlas som högst begränsad. Alla celler inom militärområde multipliceras 

med 0 i rasteranalysen. 

 

Naturområde 

För att skydda växt- och djurliv av olika anledningar har olika former av naturområden upprättats 

genom Miljöbalken (SFS 1998:808). De olika naturområdena ingår i en hierarki av begränsningar, 

begränsningar vars innebörd för skrivande undersökning skulle vara alltför tidskrävande att 

utröna. För kontraurbanisering gäller att den i naturområden är svår eller omöjlig. I rasteranalysen 

multipliceras celler i naturområde med 0.  

 

Strandskydd 

Enligt Miljöbalken gäller strandskydd i område 100 meter från strandlinjen. Inom strandskydd får 

inte nya byggnader uppföras eller verksamhet ändras. Det betyder samtidigt att ett redan uppfört 

hus kan flyttas in i. Vidare kan strandskyddet upphävas lokalt under särskilda omständigheter. 

Skrivande undersökning utgår dock ifrån att kontraurbanisering innanför strandskyddet är högst 

begränsad. I rasteranalysen multipliceras därför alla celler 100 meter från vattenkropp med 0. 

 

Tätort 

Eftersom glesbygdsdefinitionen i skrivande undersökning likställdes med allt som inte är tätort 

inkluderas Fastighetskartans tätortsskikt bland begränsningar. Alla celler inom tätort multipliceras 

därför med 0 i rasteranalysen. 

 

Vatten 

Boende i vatten hanteras som omöjlig i undersökningen. Alla vattenytor multipliceras därför med 

0 i rasteranalysen. 
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Figur 3.10 Begränsade möjligheter för vistelse och boende. 

 

3.3 Överlagring 

GIS-analysen görs genom överlagring och addition av alla framtagna delraster, begränsningar 

exkluderade. Begränsningsrastret multipliceras med summan av de övriga för att utesluta alla 

begränsade celler, enligt Figur 3.11. Med nio stycken analysobjekt och ett (1) som högsta värde 

för varje cell blir det maximala analysvärdet nio (9) och det lägsta noll (0).  
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7 0 0 0 
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1 0 0 0 
   

8 0 0 0 
Figur 3.11 Överlagring. 

 

Den tredelade rasteranalysen av tillgänglighetsgruppen behöver använda en datatyp vilken 

hanterar decimalvärden för att klara värdena 2/3 (11-20 minuter) och 1/3 (21-30 minuter). I 

ArcMap blir resultatet av en överlagring då ett float-raster. Float-raster kan inte klassificeras i 

ArcMap. Därför görs alla float-raster om till integer-raster. Ett integer raster avrundar 2/3 och 

1/3 till 0. För att komma runt det multipliceras alla cellvärden med 100. Värde 2/3 avrundas då 

till 66 och värde 1/3 avrundas till 33. Nya högsta värde i GIS-analysen blir då 900. Lägsta värde 

är fortfarande noll (0). 

 

3.4 Sammanfattning 

Nio platser föredragna av kontraurbana migranter har undersökningen funnit i litteraturen och 

samtidigt kunnat erhålla i form av geodata. De föredragna platserna kan ses listade i tabell 3.3. 

För klassificering har de resulterande rastren gjorts om till datatyp integer och multiplicerats med 

100 för att tillåta decimalvärden och undvika cellvärdeförlust vid avrundning. 
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Tabell 3.3 Analysobjekt. 

Benämning Beskrivning Cellers analysvärde 

Till fastigheten   

Öppen mark Låg vegetation, odlad mark, och liknande 0 eller 100 

Vatten Sjöar och vattendrag 0 eller 100 

Internet Möjlig internetuppkoppling 0 eller 100 

Tillgänglighet   

Apotek Försäljning av receptbelagda läkemedel 0, 33, 66 eller 100 

Drivmedel Bränsle för motorfordon, ofta bensin eller diesel 0, 33, 66 eller 100 

Livsmedel Matvaruhandel 0, 33, 66 eller 100 

Postbäring Central för uthämtning av post 0, 33, 66 eller 100 

Vårdcentral Sjukvård 0, 33, 66 eller 100 

Skola Utbildning för barn och ungdomar 0 eller 100 

Begränsningar   

Militärt område Försvarsmaktens övningsområden och skjutfält 0 eller 1 

Naturskydd Bevarande av djur och växter 0 eller 1 

Strandskydd Byggförbud från vattenbryn 100 meter upp på land 0 eller 1 

Tätort Minst 200 invånare och högst 200 meter mellan husen 0 eller 1 
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4. Resultat 

 

4.1 Tredelad tillgänglighet 

Attraktiva platser för kontraurbanisering i Karlstads kommun visualiseras i Figur 4.1. Stora delar 

av Karlstads kommuns yta är vatten eller tätort. Vänern och Karlstad tätort utgör majoriteten av 

begränsningarna, tillsammans med ett militärt område i kommunens nordöstra del. Kommunens 

västra del har de största ansamlingarna av höga analysvärden. 

 

 
Figur 4.1 Attraktionskraft för kontraurbanisering – tredelad tillgänglighet  



32 
 

Längs stråket med sjöar i nord-sydlig riktning i kommunens centrala del finns också spridda höga 

värden. I öster sjunker analysvärdena, sannolikt eftersom restiden till service ökar långt från 

tätorterna. I tabell 4.1 och Figur 4.2 kan studeras att nästan 40 % av Karlstads kommuns ca 

150,000 hektar är helt utan möjlighet för kontraurbanisering. Vidare har nära 40 % av 

kommunens yta tillgång till ungefär hälften av analysobjekten. Endast en procent av ytan är 

optimal för kontraurbanisering. 

 

Tabell 4.1 Fördelning av celler i tredelad rasteranalys. 

Analysvärde Antal celler (10m) 

0 5639675 

1-100 9904 

101-300 518511 

301-500 5638543 

501-700 2521346 

701-900 143756 

 

 
Figur 4.2 Andelar analysvärden. 
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4.2 Tillgänglighet utan uppdelning 

Utan uppdelning av tillgänglighet till service (Figur 4.3) blir bilden en annan. Kommunens östra 

delar erhåller höga värden med de två åarna och de många sjöarna. Begränsningarna är i stort sett 

oförändrade. Fördelningen mellan medelhöga och höga värden har dock jämnats ut.  

 

 
Figur 4.3 Attraktionskraft för kontraurbanisering – utan uppdelad tillgänglighet. 
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I stort sett hela kommunen har antingen analysvärde 0 eller över 300. Celler med analysvärde 

101-300 är inte ens 2000 till antalet, se tabell 4.2. Fyra analysobjekt i tillgänglighetsgruppen täcker 

i stort sett hela kommunen och har stort inflytande över resultatet. Med en halvtimme som 

godkänd restid har Karlstads kommun jämt fördelade kontraurbaniseringsmöjligheter: en dryg 

tredjedel vardera för begränsade områden, medelhöga värden och höga värden, se Figur 4.4. 

 

Tabell 4.2 Fördelning av celler i rasteranalys utan uppdelning. 

Analysvärde Antal celler (10m) 

0 5639634 

1-100 97936 

101-300 1812 

301-500 4725731 

501-700 4318339 

701-900 234275 

 

 
Figur 4.4 Andelar analysvärden. 
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4.3 Metodjämförelse 

Målet med metoden har varit att kartlägga platser där kontraurbana migranter sannolikt bosätter 

sig. För utvärdering av metoden och de två modellerna kan rådande geografiska boendemönster 

jämföras med de ytor resultatens respektive analysvärden täcker. Om det bor fler människor per 

ytenhet i celler med höga analysvärden finns ett eventuellt samband. Undersökningen saknar 

befolkningsdata. Rådande boendemönster representeras därför av fastighetskartans byggnadsskikt 

och de polygoner utanför tätort klassificerade som ”bostad”. Resultaten av jämförelsen, synliga i 

tabell 4.3, visar att en uppdelad tillgänglighet stämmer bäst överens med rådande bostäders 

utbredning av de två. 

 

Tabell 4.3 Metodjämförelse. 

Uppdelad tillgänglighet   

Analysvärde Antal bostadshus Total yta (kvkm) Bostadshus per kvkm 

Totalt 6295 938,85 6,71 

Över 500 4062 266,15 15,26 

Över 600 2971 77,18 38,49 

Över 700 1125 14,38 78,23 

    

Tillgänglighet ej uppdelad   

Analysvärde    

Totalt 6295 938,85 6,71 

Över 500 4623 455,26 10,15 

Över 600 3924 129,66 30,26 

Över 700 1814 23,43 77,42 
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5. Diskussion 

 

Undersökningen har ett beskrivande mål i kartläggning av goda platser för kontraurbanisering. 

Verkligheten är för detaljerad för att beskrivas i sin helhet. Därför behövs generaliseringar för 

meningsfulla resultat. Samtidigt gör varje generalisering att resultaten lämnar verklighetens sanna 

tillstånd. Meningsfulla resultat kräver alltså en balansgång mellan grader av generalisering. För 

undersökningen innebär det en viss form av motsägelsefullhet. Målet med undersökningen är att 

lokalisera områden för boende i glesbygd och därigenom bl.a. enskild fastighetsbildning. 

Samtidigt är undersökningen grundad på statistiskt framtagna föredragna platsförhållanden från 

olika källor. Kartläggningen har i slutändan alltså åtminstone delvis värde för individuella 

kontraurbana migranter men baseras på generella attribut. För att metoden ska erhålla mer 

individuellt värde skulle använda föredragna platsförhållanden behöva anges av den kontraurbana 

migranten själv. I mer övergripande samhällsplanerande syfte får metoden mer värde. Det utvalda 

områdets potential för att ta emot statistiskt sannolika kontraurbana migranter, såväl som 

delområdesutvärdering, kan studeras i resultaten.  

 

5.1 Platsförhållanden och antaganden 

I valet av hur de olika föredragna platsförhållandena ska representeras betonas den 

återkommande frågan om detalj. Vatten och öppen mark kan ha flera olika sorters värden för 

boende i närheten, men avstånd och eventuell färd till exempelvis vattnet är inte nödvändigtvis 

alltid dokumenterat i detalj. Hur många meter bort är ”nära”? Är det viktigast att kunna se 

vattnet, oavsett avstånd? Är en å av samma värde som en sjö? Undersökningen saknar underlag 

för att svara på de frågorna på ett tillförlitligt sätt. Vad som kan sägas vid studie av indata är att 

drygt 60 % av Karlstads kommuns byggnader utanför tätort ligger mindre än 500 meter från 

vatten (en sammanlagd yta vilken utgör en dryg tredjedel av kommunens markyta). Antaganden i 

metoden saknar stundtals tillförlitlig grund med stöd i litteraturen men är nödvändiga för 

representationen av platsförhållandena. Samma problematik utsätts tillgänglighetsgruppens 

analysobjekt för. Att längsta restid till service når en gräns vid ca 30 minuter med motorfordon 

har stöd i litteraturen. För undersökningens område skulle en platt sådan tidsgräns ha gjort 

platsförhållandena i gruppen helt obetydliga. Alla platser i Karlstads kommun har mindre än 30 

minuter till närmaste tätort med tillhörande service. Det skulle betyda att kommunens glesbygd 

skulle vara förhållandevis jämt fördelad i kommunen, enligt Figur 4.3. Bosättning i Karlstads 

kommun i dag berättar att så inte är fallet. Det verkar då finnas en skala även inom 30-

minutersintervallet. Men den skalans utformning har inget stöd i litteraturen. I metoden räknas 
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analysvärdet för 0-10 minuter som tre gånger högre än värdet för 21-30 minuter. Eftersom 

platsförhållandena med 30 minuters tillgänglighet är fyra av nio analysobjekt har antagandet om 

tidsintervallet för tillgänglighet till service inflytande på resultatet, visualiserat vid jämförelse 

mellan Figur 4.1 och 4.3. Den uppdelade tillgängligheten har inte stöd i litteraturen men delvis 

stöd undersökningens resultat.  

 

5.2 Kartläggning 

Resultaten av undersökningen har presenterats utan generalisering. Det har övervägts att 

generalisera bort områden mindre än den yta en hypotetisk fastighet skulle kunna täcka – runt en 

hektar. Samtidigt är det sannolikt att bara bostaden skulle behöva täcka en föredragen plats, vilket 

snarare skulle handla om en yta på runt 200 kvm – d.v.s. två celler i rasteranalysen. En cell kan då 

i stort sett vara det som skulle behövas för att en plats eventuellt ska vara attraktiv för 

kontraurbanisering. 

Klassificering av attributdata är många gånger en nödvändighet i kartografisk framställning. Vid 

studie av Figur 4.2 och 4.4 individuellt kan vissa klasser i metoden verka överflödiga, främst 

klasserna 1-100 och 101-300. Jämförelse figurerna emellan visar dock att varje klass har en 

användning. Det undersökta området Karlstads kommun har också en ihållande utbredning av de 

geografiskt omfattande platsförhållandena i tillgänglighetsgruppen. I större och/eller mer 

glesbefolkade kommuner skulle eventuellt fler områden ha låg tillgänglighet likt den för den 

största av kommunens öar, Arnön sydöst om Karlstads tätort. Vidare utnyttjas i undersökningen 

endast GIS-analysprogramvaran ArcGIS då det är den programvara vilken finns tillgänglig genom 

universitetets resurser. Sannolikt finns fler programvaror med kapacitet för GIS-analyserna i 

undersökningen, men de utvärderas inte här. 

 

5.3 Kontraurbanisering 

Fokus för undersökningen är platser i glesbygd, vilka definieras som områden utanför tätort. 

Sådana platser undersöks utefter deras attraktionskraft för kontraurbanisering och i första hand 

kontraurban migration.  Metoden använder generella analysobjekt, men med särskild anpassning 

för undersökningsområdet Karlstads kommun. Den generella utformningen gör resultaten mest 

användbara i övergripande syfte, mindre så i individuella fall av kontraurbanisering. 

Glesbygdsverkets egen definition av glesbygd lyder ”längre avstånd än 45 minuter” restid med bil 

från orter med minst 3000 invånare (Glesbygdsverket 2008). Det utesluter helt Karlstads 

kommun ur glesbygdsdefinitionen. Ironiskt nog innebär det att metoden är utförd om glesbygd 

på ett sätt vilket gör dess resultat eventuellt användbara för en myndighet, men på ett område 
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vilket samma myndighet inte klassificerar som glesbygd. Det är förstås bara ett av områdena där 

undersökningens resultat riskerar att förlorar värde, men noterbart ändå.  

Glesbygdsverkets definition av begreppet glesbygd lyfter en ytterligare viktig poäng. På samma 

sätt som 30 minuter tillgänglighet till service sannolikt inte är ett homogent tidsavstånd för 

bosättning i svensk glesbygd är svensk glesbygd inte ett homogent område (Wollin Elhouar 

2014). Även om undersökningen har haft en generaliserande målsättning kan underlaget vara 

förhållandevis geografiskt ensidigt om det baserats på data främst från glesbygd i södra Sverige, 

vilket det delvis är. Resultaten kan då vara värdefulla för kontraurban migration i delar av 

Götaland och Svealand, men möjligen mindre så i delar av Norrland. 
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6. Slutsats 

 

Undersökningen har belyst utmaningar i formandet av en metod för kartläggning av 

kontraurbaniseringsmöjligheter. Metoden som utvecklats är generell i sin utformning med 

anledning av tillgängliga data. För individuell tillämpbarhet skulle metoden komma mer till sin 

rätt om val och värdesättning av platsförhållanden kunde göras av individuella kontraurbana 

migranter. Glesbygden har enligt resultaten av undersökningen mycket att erbjuda i jämförelse 

med tätorten, men inte på alla geografiska platser. Om urholkad glesbygd och överdimensionerad 

urbanisering innebär problematik kan anvisning till geografiska platser med goda förhållanden för 

kontraurbanisering vara samhällsplanerande organisationer såväl som migrerande individer till 

nytta. 

 

6.1 Svar på frågeställning 

 

- Är specifika platser särskilt prioriterade av människor involverade i kontraurbanisering i 

Karlstads kommun? 

 

Forskningen kring kontraurbanisering i Sverige är förhållandevis begränsad i omfattning. Vidare 

har skrivande undersökning inte haft möjlighet att tillgå grunddata för 

kontraurbaniseringsforskningen. Tidigare studier med egna geografiska avgränsningar har därför 

använts som underlag. Generella statistiska platser prioriterade av i kontraurbanisering har dock 

hittats, om än inte specifikt för Karlstads kommun. 

 

 

- Finns det specifika platser särskilt prioriterade av människor involverade i 

kontraurbanisering representerade som geodata i Karlstads kommun? 

 

Utformningen som krävs av geodata innebär att den finns i mindre utbud. Samtidigt är geodata 

en angelägenhet för samhällsplanerande myndigheter och organisationer, om än i utformning för 

deras egna intressen. Högskolor har särskild tillgång till visa geodataprodukter från organisationer 

och framförallt myndigheter vilka har varit ovärderliga källor till information för undersökningen. 

Alla särskilt prioriterade platser vilka hittats i undersökningen har inte i ett andra steg kunnat 

anskaffas som geodata, på grund av bl.a. säkerhetsskäl.  
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- Kan en metod utformas för kartläggning av specifika platser särskilt prioriterade av 

människor involverade i kontraurbanisering i Karlstads kommun? 

 

Geodata över prioriterade platser finns, även om tillgängligheten till dem är beroende av 

omständigheter. Analysprogramvaran ArcGIS innehåller verktyg kapabla till behövda GIS-

analyser. Dock är forskningen undersökningen är grundad på inte specifik för Karlstads kommun 

utan snarare allmän för Sverige. Då kan sägas att en metod går att utveckla för Karlstads 

kommun, men med reservation för varje analysområdes individuella villkor. 

 

6.2 Vidare forskning 

Kontraurbaniseringsforskningen i svensk kontext är inte ett lika omfattande ämne som i andra 

mer tätbefolkade delar av Europa och världen. Vilket grundmaterial om svensk glesbygd som 

finns tillgängligt har inte skrivande undersökning utforskat. Nyare och mer utförliga data än de 

vilka använts här skulle kunna ge andra, mer detaljerade resultat. Liknande metoder eller 

vidareutveckling av här presenterad metod skulle gagnas av jämförelse mellan två eller fler 

analysområden. 
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