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Abstract 

Sweden is a country who currently is subject to a historically large population increase 

which also involves a large increase in the number of children attending school. 

Growing societies are facing the challenge of maintaining the provision of social 

functions at the same rate as they are growing. Planning for land use and social 

functions constitutes a complex aggregation of interest which leads to the difficulty of 

comparing different options of actions as the consequences are difficult to compare. In 

this study an attempt has been made to evaluate the usefulness of a geographic 

information system based multi-criteria analysis in facilitating the aggregation of 

interest by locating a school in Bara. Furthermore, the study aims to investigate if the 

implementation of the method creates a more solid basis on which decision making are 

made and if the use of it promotes an increased citizen influence. The study found that 

the implementation of the method is especially useful in incorporating citizens opinions 

at different levels of the planning process and thereby has great potential in promoting 

an increased citizen influence. The basis on which planning decisions are made are 

however only found to be marginally strengthened due to the limited context the method 

was applied within. The proposed locations could have reasonably been identified 

without the use of the method, the strength lies in the ability to present the result and 

every step of the process in an objective manner as an aggregation of diverse interests. 
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1. Introduktion 
Enligt SCB:s befolkningsprognos för Sverige så kommer folkmängden att öka med 

mellan 70 000 och 80 000 personer per år de kommande åren vilket historiskt sett är en 

stor ökning (SCB 2019). Samma prognos pekar även på en stadig uppgång av antalet 

elever i grundskolan. Växande samhällen innebär både möjligheter och utmaningar för 

landets kommuner och regioner där en ökad skatteintäkt möjliggör men 

tillhandahållandet utav samhällsfunktioner utgör en utmaning. Kommunalrådet i 

Eskilstuna uttryckte det såhär i en intervju med SVT (2017): ”Det är en utmaning för 

Sveriges kommuner att se till att bygga de här bostäderna och förskolorna i den takt som 

behovet finns där. Och då kan det uppstå problem med för långa köer och med 

kommunernas ekonomi. Så det finns utmaningar här också.” 

Att antalet skolelever väntas öka stadigt ställer många kommuner inför dilemmat om 

man skall bygga nya skolor eller utöka de befintliga lokalerna. Westford och Westlund 

(2017) konstaterar att det tar i genomsnitt minst tre år från det att beslut om att en ny 

skola ska byggas till att den är klar att användas varvid det är väsentligt att denna 

process startas i ett tidigt skede.  

Planeringen utav markanvändning och samhällsfunktioner är föremål för en rad 

intressenter och faktorer som måste tas i beaktning och vägas in i det fastställda 

beslutet. Exempel på intressenter som bör beaktas vid planeringen utav en ny skola är: 

staten, kommunen/politiker, markägare, exploatörer, elever och föräldrar. Exempel på 

faktorer och lagar som bör beaktas vid lokaliseringen är: plan och bygglagen (PBL), 

miljöbalken, kostnader, riksintressen, integration samt stadsbyggnadsprinciper. 

Nyström och Tonell (2012) identifierar i sin bok Planeringens grunder denna 

sammanvägning av intressen som en utav planeringens grundläggande svårigheter. 

Vidare så skriver författarna att denna situation, som präglas av komplexitet och 

osäkerhet, leder till att jämförelser mellan olika handlingsalternativ riskerar att halta då 

konsekvenserna kan vara svåra att jämföra. ”Hur väger man kort reseavstånd mot 

förlusten av ett fornminne eller buller mot en fin utsikt?” (ibid S64). Starkt relaterat till 

denna sammanvägning av intressen är även medborgarnas engagemang och inflytande.  

Vinnova (U.å), som är Sveriges innovationsmyndighet, har en aktuell utlysning som 

erbjuder finansiering av projekt som satsar på att utveckla digitala lösningar som stärker 
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förtroendet mellan medborgare och offentlig sektor. Den aktuella utmaningen som 

identifieras av Vinnova är att i högre grad använda medborgare som en drivkraft i 

samhällsutvecklingen. Satsningen syftar till att uppmuntra ett ökat 

medborgarengagemang genom samskapande med medborgaren.  

En potentiell lösning på denna problematik, att sammanföra intressen, faktorer, åsikter 

och medborgare är en geografiskt informationssystems (GIS) baserad 

multikriterieanalys (MKA). Räddningstjänsten i Skövde har nyligen använt sig utav en 

GIS-baserad MKA för att generera ett gediget beslutsunderlag om var i kommunen det 

är smartast att lokalisera verksamheten. Problematiken som föranledde detta beskrivs 

såhär:  

”Räddningstjänsten i Skövde behöver större lokaler. Frågan är om de ska renovera och 

bygga om befintliga lokaler eller bygga nytt. Om de ska bygga nya lokaler, var är bästa 

läget med hänsyn till hur behovet ser ut idag och hur det kommer se ut framöver? Ny 

bebyggelse planeras på flera platser i kommunen. Hur påverkar det räddningsstationens 

läge?” (Trivector 2020). 

1.1 Syfte och frågeställning 
Med bakgrund i det som presenterats ovan är syftet med denna undersökning att: 

Utvärdera möjligheterna och begränsningarna i en GIS-baserad multikriterieanalys 

som planeringsunderlag och beslutsstöd vid lokalisering av framtida 

samhällsfunktioner i en mindre tätort.  

Detta kommer att operationaliseras genom att söka svar på följande frågeställningar: 

 - Skapar användningen av metoden ett bättre planunderlag? 

 - Främjar metoden ett ökat medborgarinflytande? 

Undersökningen kommer att utföras som en fallstudie i Bara tätort inom vilken jag, 

baserat på tätortens behov, ämnar lokalisera en ny skola. För vidare information se 

avsnitt 3.1.  

1.2 Disposition 
Undersökningen kommer att disponeras enligt följande: först följer en litteraturöversikt 

inom vilken jag ämnar redogöra för dels den grund som mitt generella tillvägagångssätt 
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vilar på dels en redogörelse för de publikationer som ligger till grund för lokaliseringen 

av skolor samt medborgarinflytande. Sedan följer ett avsnitt som redogör för den metod 

och det material som valts i denna undersökning, samma avsnitt behandlar även 

undersökningens avgränsning och strategi. Avsnitt 4 avser att redogöra för de resultat 

som undersökningen funnit och är uppdelad i tre sektioner – viktning, 

medlemskapsfunktioner och sammanslagning. Slutligen följer en diskussion av 

resultaten som mynnar ut i ett antal slutsatser och förslag på vidare forskning. 
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2. Litteraturöversikt 
Följande avsnitt kommer att behandla tidigare forskning gällande lokaliseringen av 

skolor i olika kontexter, GIS-baserade multikriterieanalyser som lokaliseringsmetod 

samt publikationer som rör ökat medborgarinflytande. Syftet med avsnittet är att 

undersöka vilka teorier som legat till grund för de kriterier som tidigare beaktats vid 

lokaliseringen av skolor. Dessa kriterier kommer sedan att utgöra ett stöd vid min 

definition av kriterierna för denna undersökning. Litteraturen gällande GIS-baserade 

MKA är tänkt att utgöra stöd för det fokus som kommer väljas inom spektrumet av 

möjligheter för detta metodval. Avsnittet kommer att avslutas med en teoridel som 

redogör för ett urval av de klassiska teorierna som ligger till grund för lokaliseringar 

och planering för ökat medborgarinflytande. 

2.1 Medborgarinflytande 
De grundläggande kraven för medborgarinflytande styrs främst utav PBL och 

miljöbalken. Den formella samrådsskyldigheten är ett av dessa krav vilket innebär att 

kommunen helt enkelt skall samråda med medborgarna kring översiktsplaner och 

detaljplaner. Förutsättningarna för dessa samråd är att kommunen har ett väl utarbetat 

underlag för samrådet vilket innefattar att en mängd ställningstaganden redan är gjorda 

innan medborgarna bjuds in till samrådet. Boverket (2019) publicerade en rapport som 

syftade till att uppmana kommunala verksamheter att istället ta initiativ till en 

medborgardialog långt innan dessa ställningstagande är gjorda. Anledningen beskrivs 

som att beslutsunderlaget kan väsentligt förbättras om medborgarnas kunskap, 

erfarenheter och behov lyfts i ett tidigare skede i planprocessen. Vidare så konstaterar 

rapporten även att det kan vara bättre att engagera medborgarna för delar av 

kommunens yta, exempelvis en tätort, än i en kommunövergripande översiktsplan 

eftersom den kompletta översiktsplanens omfattning gör det svårt att visa vilken 

påverkan den har på individuella medborgaren. 

Medborgarinflytande kan ske på en mängd olika sätt med en lika stor mängd metoder. 

Lidenstjärna (2012) ämnade i sin studie att undersöka vilka metoder för 

medborgarinflytande som finns samt att utvärdera vilka som är effektiva. På ett 

övergripande plan konstaterar studien att ett ökat medborgarinflytande producerar bättre 

planunderlag och bättre lokalt anpassade lösningar. Mer specifikt så fann studien att 

effektiviteten i medborgarinflytande kan maximeras inom metoder som ser planeraren 
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som en samordnare mellan politiker, medborgare och intressenter. De tillvägagångssätt 

där politikernas visioner sammanförs med medborgarnas åsikter kan även i längden 

skapa ekonomisk vinning genom mindre överklaganden och ökad attraktivitet i 

kommunen.  

En specifik metod i planeringssammanhang som ser planeraren som en samordnare är 

en metod som kallas Charratee. Metodens övergripande syfte är att uppnå en samsyn 

kring ett planförslag genom att tidigt i processen starta en dialog mellan medborgare, 

intressenter och beslutsfattare. Argumentet som förs är att om synpunkter, intressen och 

åsikter lyfts innan ett färdigt planförslag finns på plats så minskar chansen att deltagarna 

låser sig vid specifika förslag och man kan gemensamt uppnå ett planeringsunderlag 

som alla kan ställa sig bakom. Boverket (2010) publicerade en rapport inom vilken de 

argumenterade för att metoden är lämplig som planeringsmetod för ökad trygghet och 

jämställdhet. För en utvärdering och exemplifiering av metoden se exempelvis Kennedy 

(2017).   

Inspirationen som dras från det som presenterats i avsnitt 2.1 är främst att i denna 

undersökning inkorporera medborgarnas åsikter i ett tidigt skede av planprocessen 

under det teoretiska antagandet att det kan skapa; bättre planunderlag, bättre lokalt 

anpassade lösningar, ekonomisk vinning samt ökad attraktivitet i kommunen.  

2.2 Geografiska informationssystem och multikriterieanalys 
Multikriterieanalys i allmänhet beskrivs i en utförlig guide, författad av brittiska 

myndigheter (Communities 2009), som både en strategi och en uppsättning tekniker 

med målet att i slutändan tillhandahålla en rangordning av alternativen. Vidare så 

konstaterar guiden att MKA är ett förhållningssätt inom vilket det är möjligt att dela upp 

ett komplext problem i mindre hanterbara delar som efter noga överväganden sedan 

återmonteras för att presentera en sammanhängande bild för beslutsfattarna.  

Ett utförligt exempel på tillämpningen av en MKA vid lokaliseringsplanering 

presenteras av Hokkanen och Salminen (1997) inom vilken de med hjälp utav MKA 

ämnade att sammanväga 14 kriterier från 28 beslutsfattare gällande lokaliseringen av en 

avfallshanteringsanläggning i Finland. Ett av problemen som författarna försökte att 

lösa med hjälp utav MKA var hur åsikter från medborgare bör beaktas och sammanföras 

med den stora mängd av data som medföljer miljöproblematik. Författarnas metodval 
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benämns Promethee och Gaia vilket väldigt förenklat kan förklaras som matematiska 

modeller som bistår beslutstagare att finna alternativ som bäst passar deras mål. 

Eftersom författarnas MKA inte är GIS-baserad begränsas inspirationen som dras från 

den till att exemplifiera hur en MKA i allmänhet kan utgöra ett beslutsstöd när en 

mångfald av intressen och faktorer skall sammanvägas. 

En GIS-baserad MKA kan användas i olika skeden av planeringen. Som ett verktyg för 

att finna den bästa lokaliseringen av framtida samhällsfunktioner men även som ett 

utvärderingsverktyg för befintliga samhällsfunktioner. Meng och Malczewski (2015) 

publicerade en artikel vars syfte var att genom en GIS-baserad MKA utvärdera 

tillgängligheten till allmänna parker i Calgary. Metoden som användes involverade en 

viktad linjär kombination av kriterierna. Tillgängligheten till parkerna beräknades med 

hjälp av tre modeller: Covering Model, Travel Cost Model samt Minimum Distance 

Model.  

Covering Model (upptagningsområde) beräknades genom en nätverksanalys i ArcGIS 

där ett idealt avstånd valdes och beräknades enligt det befintliga nätverket av vägar med 

syftet att uppskatta antalet invånare som är bosatta inom givna parkers 

upptagningsområde. Travel Cost och Minimum Distance Model beräknades även de 

genom en nätverksanalys i ArcGIS dock med syftet att uppskatta en medelrestid till 

givna parker samt att utifrån en centrerad punkt i olika stadsdelar beräkna det kortaste 

reseavståndet. Dessa modeller vägdes sedan samman i en viktad linjär kombination för 

att besvara frågan om hur tillgängligheten till allmänna parker skiljer sig åt i Calgary. 

Inspirationen som dras från denna publikation ligger i hur författarna valde att mäta 

tillgänglighet. 

Taravat, Yari, Rajaei och Mousavian (2014) publicerade en artikel vars syfte var att 

genom en GIS-baserad MKA mäta tillgängligheten till publika platser så som parker, 

skolor och bibliotek. Metoden som användes i studien var fuzzy majority. Författarna 

konstaterar att den metod som dominerat GIS-baserad MKA har varit booleska logiken 

som med sin deterministiska och precisa natur inte lämnat något utrymme för det 

mänskliga beslutsfattandet. Ett bättre alternativ till den booleska logiken föreslås vara 

fuzzy majority. Fördelarna med denna metod uppges vara dess kapacitet att hantera 
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komplexa beslutsproblem som involverar en mängd intressenter. Fuzzy majority syftar 

till att modellera en majoritetsåsikt vid beslutsfattande som berör många intressenter.  

Sammantaget så utgör dessa publikationer inspiration för denna undersöknings 

metodval enligt följande: 

 - En oskarp logik (fuzzy) för de enskilda kriterierna 

 - Sammanvägningen av kriterierna sker genom en viktad modell 

 - Hur tillgänglighet kan mätas inom metoden 

För vidare information kring alternativa tillvägagångssätt, motivering och begränsningar 

gällande metodvalet se avsnitt 3. 

2.3 Lokalisering av skolor 
Tidigare forskning kring lokalisering av skolor är inte på något sätt omfattande. 

Kontexten inom vilken skolan skall placeras är högst avgörande för de teorier och 

kriterier som ligger till grund varvid ett allmänt förhållningssätt till lokaliseringen har 

varit svårt att utröna. Teorierna är heller inte ofta uttalade som just teorier utan 

presenteras under formen som argument eller utvärderingar av tidigare lokaliseringar. 

Denna invändning är värd att ha i åtanke när jag delar upp denna del av 

litteraturöversikten i två sektioner: Faktorer samt Kriterier vid lokalisering. 

2.3.1 Faktorer vid lokalisering 

Ett övergripande argument som återkommer i litteraturen som jag konsulterat är att: en 

skola utgör så mycket mer för samhället än att vara platsen för tillhandahållandet av 

utbildning. Ward (1998) konstaterar i hans utförliga guide gällande planeringen av nya 

skolor att i många samhällen används skolans faciliteter till så vitt skilda syften som 

vallokaler, privata sammanträden och offentliga sällskap. Moussa, Mostafa och Elwafas 

(2016) studie tar även fasta på det här men väljer att utveckla det med referens till 

Clarence Stein som redan på 1920-talet konstaterade att en centralt placerad skola 

förstärker samhällsidentiteten och samhällslivet. Argumentet som de för är att valet av 

var skolan lokaliseras har långtgående effekter på såväl samhället i stort som på den 

enskilda individens livsstilsval. Detta breda spektrum av effekter sammanfattar de i tre 

huvudpunkter gällande lokaliseringen: 
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Lokaliseringen skall gynna hela samhället - Skolans faciliteter utgör grundläggande 

entiteter i samhället vars funktion inte begränsas till tillhandahållandet av utbildning. 

Skolan utgör en fysisk samlingsplats för alla samhällets medborgare där exempelvis 

sport och kulturevenemang tar plats eller där familjer möts för att använda skolans 

lekplats. Lokaliseringen av skolan är avgörande för huruvida denna utökade användning 

kommer att ske. 

Lokaliseringen skall ta maximal fördel ur de befintliga resurserna – Genom att dra 

fördel ur de befintliga resurserna kan lokala myndigheter reducera deras fysiska, 

ekonomiska och miljömässiga påverkan på samhället. I kort innebär detta att skolans 

placering bör vara i anslutning till befintlig infrastruktur eller den i framtiden planerade 

infrastrukturen. 

Lokaliseringen är säker och lättillgänglig för gångtrafikanter och cyklister – Detta är 

den punkt som författarna trycker hårdast på. En av de mest viktiga aspekterna att ha i 

åtanke vid planering av samhällen i stort är att det alltid ska finnas möjlighet att gå eller 

cykla för att få tillgång till viktiga samhällsknutpunkter. Argumentet som de för är att 

om medborgare har denna möjlighet så kommer det att ha en positiv påverkan på 

enskilda individers livsval i framtiden och samhället i stort. 

Westford och Westlund (2017) erbjuder en annan synvinkel där de i sin publikation 

ämnade att undersöka hur ett antal kommuner i tillväxt hanterar konkurrens från 

friskolor i konjunktion med de nya stadsbyggnadsprinciperna som något förenklat 

stipulerar en tät och blandad bebyggelse. De fann att kombinationen av ökad konkurrens 

och nya stadsbyggnadsprinciper resulterar i att högstadieskolor ofta tenderar att 

lokaliseras i centrala lägen med konsekvensen att skolgårdarna blir allt mindre. Detta 

exemplifierar att Clarence Steins konstaterande, som låg till grund för Moussa (et al. 

2016) teorier, att centralt lokaliserade skolor kan vara en konsekvens av andra 

dimensioner än som en strategi för att förstärka samhällsidentiteten. Westford och 

Westlund (2017) konstaterar att detta har resulterat i ett antal nytillkomna 

lokaliseringskriterier i en svensk kontext. 

2.3.2 Kriterier vid lokalisering 

De nytillkomna kriterierna vid lokalisering av skolor som Westford och Westlund 

(2017) identifierade är en form av samlokalisering samt närhet till allmänna parker. 
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Tillkomsten av dessa är en konsekvens av minskad yta på skolgårdarna där närhet till 

parker och en samutnyttjning av lokaler är tänkt att kompensera den minskade ytan. 

Utöver dessa så identifierade författarna följande kriterier och tillhörande motiveringar:  

Närhet till skolan - Rapporten konstaterar, med hänvisning till 

utbildningsförvaltningarna, att acceptanskriterierna för närhet till skolan är 

årskursrelaterade. Lägre årskurser bedöms behöva en mer bostadsnära skola medan 

högre årskurser kan förflytta sig längre sträckor och även använda kollektivtrafik. 

Uppfattningen om var denna gräns går kan dock variera mellan kommuner och saknar 

ofta objektiva kriterier. Därmed blir bedömningen om ett acceptabelt avstånd ofta 

subjektiv. 

Närhet till naturmiljö - Tillgången till naturmiljö vid skolan är associerad till PBL:s 

krav om friytor. Samtliga kommuner i rapporten uppger att de avser att lokalisera skolor 

i närhet till naturmiljö som en kompensation för en begränsad yta på skolgården.  

Tillgång till kollektivtrafik - Detta kriterium är, liksom närhet till skolan, ofta 

ospecificerat med allmänna förhållningsregler som ”i närheten av” eller ”på 

gångavstånd”. Informanten från Göteborgs stadsbyggnadskontor konstaterar dock att 

närheten till naturområden kommer att prioriteras framför närhet till kollektivtrafik. 

Samtliga kriterier som är presenterat ovan avser närhet eller avstånd till olika objekt. 

Det är ett genomgående tema i de publikationer som jag konsulterat. Exempelvis 

rekommenderar Ward (1988) att lokaliseringen bör vara sådan att den är lättillgänglig 

för nuvarande och framtida elever men även för allmänhetens användande. Med detta 

syftar författaren på att det skall vara nära till kollektivtrafik samtidigt som platsen har 

goda möjligheter att cykla/gå till utan att större vägar behöver korsas. Platsen för 

lokalisering bör även främja möjligheten för gemensam planering med andra offentliga 

faciliteter så som förskolor, parker och bibliotek. 

Moussa (et al. 2016) argumentation som är presenterad under faktorer vid lokalisering 

cirkulerar även de kring tillgänglighet, avstånd och närhet till diverse funktioner och 

objekt. Dessa kriterier gällande närhet och avstånd kan operationaliseras på en mängd 

olika sätt, nedan följer ett exempel som relaterar till lokaliseringen av skolor.  
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Menezes och Pizzolato (2014) studie ämnade att lokalisera en ny skola i Guaratiba, 

Brasilien, med syftet att minska restiden för studenterna samt att maximera 

upptagningsområdet för skolan. Lokaliseringen skedde med hjälp utav en GIS-analys 

med modellerna Capacitated p-Median samt Maximum covering location. Capacitated 

p-Median är en variation på facility location problem som, på ett väldigt förenklat sätt, 

syftar till att minimera avståndet mellan studenter och skola med hänsyn till kapaciteten 

på enskilda skolor samt kapaciteten på nätverket av skolor i regionen. Maximum 

covering location är en modell som ämnar att lokalisera nya skolor med syftet att 

maximera dess upptagningsområde. Upptagningsområdet för enskilda skolor 

beräknades genom en nätverksanalys i ArcGIS.  

Alla kriterier som påträffades cirkulerade dock inte endast kring tillgänglighet. 

Kostnader och säkerhet var även de övergripande ämnen som tenderade att dyka upp i 

samtliga. Exempelvis så diskuterade Ward (1998), vilket även Moussa (et al. 2016) 

ställde sig bakom, följande kriterier som relaterar till kostnader: 

Storleken på marken - som tas i anspråk för en högstadieskola om 800 elever 

rekommenderas att vara minst 28 tunnland.  

Formen på faciliteten - bör förslagsvis vara rektangulär med ett 3:5 förhållande då det 

möjliggör för ett effektivt utnyttjande av marken samtidigt som det underlättar för 

planeringen av lekplatser, rekreation och idrottsplaner. 

Markförhållande - bör vara lätt sluttande för att underlätta dränage från platsen. 

Jordmånen - bör vara av sådan kvalitet att det inte innebär för höga kostnader att 

bearbeta den. 

Sammantaget så tenderar publikationerna att cirkulera kring två övergripande ämnen vid 

lokalisering av samhällsfunktioner: tillgänglighet och kostnader. Säkerhet är även det ett 

ämne som behandlas utförligt i samtliga publikationer och är något jag väljer att 

inkorporera i ämnet tillgänglighet. Min definition av tillgänglighet och kostnader samt 

operationaliseringen av dessa presenteras i avsnitt 3.3.  
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2.4 Teori 
Nedan följer en redogörelse för två kontrasterande teorier inom skilda discipliner som 

berör planering på ett generellt plan. Tanken är att synliggöra ytterligheterna i det 

spektrum av möjligheter som finns tillgänglig i teoretiseringen kring planering. 

Lokaliseringsteori (location theory) beskrivs av Gregory (et al. 2009) som en historiskt 

och intellektuellt varierad samling av teorier och tekniker som berör lokaliseringen av 

ekonomiska aktiviteter. Med stöd i Westford och Westlund (2017) konstaterande om att 

den ökade konkurrensen från friskolor resulterat i att skolor nu konkurrerar om eleverna 

argumenterar jag för att dessa teorier kan ha en relevans vid lokaliseringen av skolor. 

Detta argument ackompanjeras av förbehållningen att teorierna i sin fullständighet inte 

är direkt applicerbara utan en viss kreativitet.  

En av dessa lokaliseringsteorier utformades av Alfred och benämns ”least cost theory”. 

Teorin avsåg att identifiera den mest lönsamma lokaliseringen av fabriker under 

antagandet att ett företags val av lokalisering görs på ekonomiska grunder. Teorin 

beskrivs som en grundläggande p-Median modell och en variant på denna användes av 

Menezes och Pizzolato (2014), som nämndes i avsnitt 2.3.2, när de ämnade att 

lokalisera en skola i Guaratiba. Teorin går i sin enkelhet ut på att förklara industriers 

lokalisering som en effekt av att minimera transportkostnader. Ekonomiska aktiviteter 

som kräver en hög användning av råvaror tenderar att lokaliseras nära dess 

leveranskällor. Ekonomiska aktiviteter som använder allmänt förekommande råvaror, 

likt vatten, tenderar att lokaliseras nära marknaden. Weber utvecklade därigenom ett 

index som gick ut på att man dividerade vikten av de råvaror som behövdes för 

produktionen med vikten för den slutgiltiga produkten. Om resultatet var ett värde över 

1 så tenderade lokaliseringen att vara nära källan, om värdet var under 1 så tenderade 

lokaliseringen att vara nära marknaden (Rodrigue 2020) (Gregory et al 2009).  

Föga förvånande så innebär appliceringen av denna teori att skolor tenderar att 

lokaliseras nära den marknad de är tänkt att tjäna. Mer specifikt så kan teorin utgöra ett 

exempel på den logik som ligger bakom Westford och Westlunds (2017) konstaterande 

om att skolor alltmer lokaliseras centralt, trots konsekvenserna, som en effekt av ökad 

konkurrens. Val av lokalisering blir därmed, enligt denna teori, främst en ekonomisk 
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utvärdering av var marknaden (eleverna) befinner sig och hur man attraherar en stor del 

av den.   

Patrick Geddes (1854-1932) identifieras ofta som grundaren till den moderna regionala 

stadsplaneringen. Geddes var dock mer än bara en planerare, han var biolog, botanist, 

geograf och sociolog. Denna mångfald av intressen låg till grund för hans 

planeringsteorier som på ett övergripande plan handlade om att integrera kultur och 

natur. Young (2017) skriver att Geddes teorier har en stor likhet till Karl Marx teorier 

kring ”The Ecological Rift” men tillför medborgerliga och rumsliga dimensioner som 

saknades i Marx teori.  

” […] I argue, through his integration of technics, civics, and 

reconstruction, offers a coherent theory connecting ecological 

regeneration, regional economic and cultural rebirth, civic engagement, 

and the destruction of financial speculation […]” (Young 2017 S3) 

Jag väljer här att fokusera på de delar i teorin som behandlar medborgarengagemang 

samt medborgarinflytande. Geddes var, likt Marx, starkt kritisk till mänsklighetens och 

kapitalismens tendens att exploatera jordens naturresurser vilket även hade sociala 

konsekvenser. Geddes argumenterade för att regional och stadsplanering bör baseras på 

integrationen av medborgarna och deras försörjning på den specifika platsen som de 

bor. I kort innebär detta att sunda planerings beslut måste baseras på undersökningar om 

likväl platsens specifika egenskaper som medborgarnas kunskaper och erfarenheter för 

att uppnå en verkligt hållbar utveckling. En djupgående och varaktig samhällelig 

förändring är sprungen ur botten-upp strategier där medborgare tillåts ett direkt 

deltagande i deras lokala miljö med mottot ”Think Global, Act Local” (Wahl 2017).  

Lidenstjärna (2012) intervjuade arkitekten Hans Arén som konstaterade att Geddes 

teorier kring medborgarinflytande ställde vissa krav på den lokala planeraren. För ett 

verkligt medborgarinflytande bör planeraren vara tillgänglig för medborgarna under den 

tid som de inte arbetar med ett lokalt kontor. Planeraren bör även leva och verka i den 

ort som han tjänar vilket skapar en relation till medborgarna som är av stor vikt för 

planeringen och demokratin. Att planeraren har en lokal förankring utöver att det är 

dennes arbetsplats kan även resultera i ett bättre planunderlag genom en bättre 

identifikation av ortens potential och problem. 
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De delar av Patrick Geddes teorier som berör medborgarinflytande i allmänhet och 

planerarens roll i synnerhet ligger till grund för mitt tillvägagångssätt i denna 

undersökning där jag intar rollen som planeraren i min lokala miljö i ett försök att 

engagera medborgare i en planeringssituation där de tillåts ett direkt deltagande i deras 

lokala miljö.  
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3. Metod och material 

3.1 Undersökningsområde och strategi 
Svedala är en kommun som varit föremål för en stark befolkningstillväxt de senaste 

åren. Enligt gällande översiktsplan så är visionen för kommunen att växa från dagens 

cirka 20 000 invånare till runt 30 000 invånare år 2045 (Svedala kommun 2018). Enligt 

befolkningsprognosen för 2017–2030 så kommer en stor del av denna 

befolkningstillväxt att ske under åren 2020–2030 där kommunen prognosticerar ett 

totalt invånarantal om 25 650 (Svedala kommun 2017). I samma prognos påvisas det att 

Svedalas befolkningsstruktur har en högre andel barn i skolåldern (6-15år) än riket i sin 

helhet, Svedala 14,71% - Riket 11,5%. Denna kombination av befolkningstillväxt och 

befolkningsstruktur ställer stora utmaningar på kommunen i tillhandahållandet av 

förskolor samt skolor där det behövs när det behövs.    

Svedala kommun består av tre tätorter: Bara, Klågerup och Svedala samt ett antal 

omkringliggande byar. Svedala tätort hade år 2019 en befolkning om 11 996 invånare 

med fem skolor, tre F-3 samt två 4–9 skolor. Klågerup tätort hade år 2019 en befolkning 

om 2232 invånare med en F-9 skola. Bara tätort hade år 2019 en befolkning om 3886 

invånare med två skolor, en F-3 samt en 4–9 skola (Svedala kommun 2019). 

Vid samtal med rektorn på Bara tätorts 4–9 skola, Spångholmsskolan, framgår det att 

skolan har en kapacitet om 450 elever. Enligt gällande befolkningsprognos så kommer 

denna kapacitet att vara nådd år 2020 då det förväntade antalet elever på skolan är 484. 

Kommunen ställs då redan nu inför dilemmat som presenterades i inledningen om att 

bygga nytt eller utöka de befintliga lokalerna i tätorten. Vidare så framgick det av 

samtal med kommunens GIS-ingenjör att GIS-baserad MKA eller andra GIS-baserade 

metoder inte används som beslutsstöd vid lokaliseringen av samhällsfunktioner. Kartor 

och GIS-baserade tjänster används främst som visuella framställningar samt att 

översiktligt åskådliggöra ägarförhållanden av marken. 

Undersökningen kommer att utföras som en fallstudie i Bara tätort inom vilken jag, 

baserat på tätortens behov, ämnar lokalisera en ny skola. För att simulera problemet 

med sammanvägning av intressen och faktorer så kommer kriterierna för min MKA att 

vila på tre ben: tidigare forskning kring lokalisering av skolor och samhällsfunktioner 

kommer att utgöra grunden för lokaliseringskriterierna, representanter för kommunen 
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samt föräldrar till barn i skolålder kommer sedan att vikta dessa kriterier efter deras 

preferenser och vägas samman till en slutlig majoritetsviktning. 

Yin (2006) skriver redan i inledningen av sin bok att fallstudien har sedan länge 

beskrivits som en inte helt ”riktig” samhällsvetenskaplig metod. Kritiken rotar sig i ett 

påstående om att fallstudier saknar kvantifiering, objektivitet och stringens. Författaren 

motsätter sig denna kritik och hävdar att den stereotypa uppfattningen om fallstudier 

som forskningsstrategi är rotad i en missuppfattning om strategins styrkor och 

svagheter. Vidare så skriver författaren att fallstudien är den strategi som föredras då 

frågor om hur ställs där ingen kontroll av beteenden krävs samt att den har ett fokus på 

aktuella händelser varvid jag finner strategin lämplig för denna undersökning. 

3.1.1 Avgränsning 

Undersökningen är rumsligt avgränsad till Bara tätort där ett euklidiskt avstånd om 800 

meter beräknats från tätortens gräns vilket resulterar i att undersökningsområdets area är 

cirka 9km², se figur 3.1. Undersökningen är även metodologiskt avgränsad till att utgöra 

ett stöd för min utvärdering kring användbarheten som ett beslutsstöd och verktyg för 

ett ökat medborgarinflytande vilket innebär att en lägre vikt har lagts vid den teoretiska 

biten i min analys eftersom undersökningen har ett starkt praktiskt fokus. 

Undersökningen avser även inte att explicit finna den bästa lokaliseringen för en skola, 

detta hade krävt ett alternativt förfarande med större fokus på geografiska data och teori. 
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Figur: 3.1 – Avgränsningskarta. Skapad från GSD-Fastighetskartan vektor © Lantmäteriet 
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3.2 Multikriterieanalys 
Den programvara som kommer att användas för bearbetning av data, skapande av 

faktorkartor samt utförande av MKA är: 

- ESRI ArcMap version 10.5.1 

Den metod som är föremål för min utvärdering samt frågeställningar är en geografiskt 

informationssystems baserad multikriterieanalys. Motiveringen till val av metod är dels 

det som presenterades i inledningen, att metoden beskrivs lämpa sig för en 

sammanvägning av intressen, dels lämpar sig metoden även bra vid införandet av 

åsikter och tyckande från allmänheten genom deras subjektiva viktning av kriterierna. 

Multikriterieanalys i allmänhet är ett tillvägagångssätt som skall underlätta 

övervägandet av flera kriterier för beslutsfattare. Metoden används för att göra en logisk 

utvärdering och jämförelse av multipla kriterier som ofta står i konflikt med varandra 

för att finna den bästa lösningen. Metoden består ofta, inte alltid, av fem steg: definiera 

mål, definiera kriterier, vägning av kriterierna, lista alternativen samt rangordning av 

alternativen (Ryan och Nimick 2019). Denna undersökning ämnar följa dessa fem steg i 

den mån de relaterar till syftet om att: 

-Utvärdera möjligheterna och begränsningarna i en GIS-baserad MKA 

som planeringsunderlag och beslutsstöd vid lokalisering av framtida 

samhällsfunktioner i en mindre tätort 

Målet för denna undersöknings MKA är att lokalisera en ny skola i Bara tätort. 

Kriterierna definieras i avsnitt 3.3. Vägningen/viktningen av kriterierna presenteras i 

avsnitt 4.1 och kommer att utföras av fyra föräldrar till barn i skolåldern samt en 

representant för kommunen. Resultatet av analysen (lista alternativen) presenteras i 

avsnitt 5 där även en rangordning av alternativen kommer att presenteras. 

En GIS-baserad MKA kan utföras på en mängd olika sätt med skiftande resultat. Det 

mest simpla sättet är överlagring av två eller fler dataskikt. Principen är att två eller fler 

georefererade dataskikt läggs ihop geometriskt för att undersöka topologiska relationer 

(Harrie 2013). 

Ett något mer raffinerat tillvägagångssätt är den booleska logiken. Principen för denna 

typ av analys är att man genom enkla klassificeringsmodeller av multipla dataskikt 
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undersöker lämplighet vid exempelvis lokaliseringar. Man behandlar de ingående 

faktorerna som logiska variabler som antingen möjliggör eller förhindrar lokaliseringen. 

Resultatet av överlagringen presenteras i binär form där områden med värdet 0 är 

olämpliga samt lämpliga områden tilldelas värdet 1 (Harrie 2013). Fördelarna med detta 

tillvägagångssätt är att det är enkelt att genomföra och förstå samt lämpar sig för fasta 

kriterier. Nackdelarna ligger främst i de skarpa gränserna som skapas vilket kan leda till 

att inga platser identifieras samt att alla kriterier viktas lika.  

För att tilldela kriterierna en relativ vikt så kan man använda den viktade linjära 

modellen. Man tilldelar då kriterierna en relativ vikt enligt ordinalskalan för deras 

betydelse. Resultatet av överlagringen är ett värde som uttrycker en sammanvägd 

lämplighet för samtliga områden som presenteras i höga värden för mer lämpliga 

områden samt en lägre siffra för mindre lämpliga områden (Harrie 2013). Fördelarna, i 

relation till den booleska logiken, är att metoden är mer flexibel. Nackdelarna ligger i att 

resultatet dels är beroende av viktningen och kan därmed vara vinklat samt att det kan 

vara svårt att genomskåda. 

Harrie (2013) konstaterar att man vid mänskligt beslutsfattande ofta vill tillåta gradvisa 

övergångar mellan ytterligheter för olika kriterier. Exempelvis är det inte rimligt att 

betrakta 1499 meter som ett lämpligt avstånd att gå till skolan medan 1501 meter är 

olämpligt. Den viktade linjära modellen var ett alternativ, ett annat är den oskarpa 

logiken. Denna modell bygger på variabler som inte har skarpa gränser och resultatet 

presenteras i en graderad skala som kan tolkas enligt: lämpligt, ganska lämpligt, ganska 

olämpligt samt olämpligt, se figur 3.1.  

Sammanslagningen av kriterierna från den oskarpa logiken kan utföras med verktyget 

fuzzy overlay och operationerna And, Or, Product, Sum men även med den viktade 

linjära modellen som presenterades ovan. För mer ingående teknisk information 

gällande den oskarpa logiken se ArcGis (u.å.a) samt Gislounge (2014). 
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Figur 3.2 Boolesk och oskarp logik 

Den modell som kommer att användas i denna studie för utformandet av faktorkartor är 

den oskarpa logiken med verktyget fuzzy membership. Fuzzy membership beskrivs av 

ArcGis (u.å.b) som ett verktyg som transformerar de ingående faktorerna till en 0–1 

skala baserat på möjligheten att vara medlem i en specificerad mängd. Värdet 0 tilldelas 

de celler i faktorkartan som definitivt inte är en medlem, värdet 1 tilldelas de celler i 

faktorkartan som definitivt är medlemmar i den definierade mängden. Resultatet för 

varje faktorkarta är en kontinuerlig yta över undersökningsområdet där varje cell 

tilldelats ett värde mellan 0 och 1 efter cellens lämplighet i relation till kriteriet. 

Det verktyg som kommer att användas för sammanslagningen av faktorkartorna är 

weighted sum. Verktyget tillåter att man, vid sammanslagningen, viktar de olika 

faktorkartorna efter deras relativa relevans för lokaliseringen. Verktyget fungerar som 

sådant att det multiplicerar de individuella cellvärdena för varje faktorkarta med den 

specificerade vikten. Slutligen summerar den alla faktorkartors värden för att presentera 

en slutgiltig karta som visar cellernas lämplighet på en skala mellan 0 och 1 (ArcGis. 

u.å.c) 

3.3 Kriterier vid lokalisering  
Det nämndes tidigare att publikationerna som är presenterade i litteraturöversikten 

tenderade att cirkulera kring två övergripande ämnen vid lokalisering av 

samhällsfunktioner: tillgänglighet och kostnader. Nedan följer min definition och 

operationalisering av dessa ämnen. 

3.3.1 - Kostnader 

Kostnader – definieras som kostnaden att planera, bygga och underhålla faciliteten. 

Denna definition kommer att operationaliseras genom att mäta följande kriterier: 

 - Lutningen på marken (3° - 8°) 

 - Jordart (Efter lämplighet) 
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 - Markägande (kommunalt ägd bättre än privat) 

Lutningen på marken relaterar till kostnader på två sätt. Dels innebär en större lutning 

större kostnader vid förberedandet av marken, dels betyder en avsaknad av lutning 

högre kostnader för dränage. En allmän rekommendation för att avleda dagvatten vid 

bostäder är att marken har en lutning om minst 3° (Träguiden 2003) gränsen för den 

maximala lutningen sätts vid 8°.  

Jordarten relaterar till kostnader på det sätt att olika jordarter är olika lämpliga att bygga 

på med  hänsyn till dess bärighet. Sveriges Geotekniska Institut publicerade en tekniskt 

utförlig skrift (SGI 2007) om olika jordarters egenskaper. Av skriften framgår det att du 

inte på ett enkelt sätt kan rangordna jordarterna efter deras bärighet. Enskilda jordarter, 

exempelvis morän, har vitt skilda individuella egenskaper som påverkar dess bärighet. 

Då det inom ramen för denna studie inte finns tid, resurser eller kunskaper att göra en 

utförlig rangordning så kommer min rangordning av jordarters lämplighet att göras på 

en allmän nivå med hjälp utav Geobears (u.å) allmänna råd kring jordarters bärighet. I 

Tabell 3.1 presenteras min rangordning av jordarternas lämplighet där ett högre värde 

innebär högre lämplighet. 

Tabell 3.1 Jordarters lämplighet 

Jordart Lämplighet 

Morän 10 

Isälvssediment (sand, grus) 9 

Postglacial sand (sand, finsand) 8 

Svämsediment (sand) 7 

Postglacial (lera, silt) 6 

Glacial (silt, grovsilt) 5 

Glacial (finlera, grovlera) 4 

Svämsediment (lera, silt) 3 

Kärrtorv 2 

Gyttja (lergyttja) 1 

 

Markägande relaterar till kostnader på det sätt att det är avsevärt billigare för 

kommunen att bygga på en fastighet som redan ägs av kommunen. Markägande 

kommer därmed att generaliseras till kommunalt ägda fastigheter samt ej kommunalt 

ägda fastigheter. Analysen hade gynnats utav att inkludera kostnaderna för de 
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fastigheter som ej är kommunalt ägda men det är tyvärr information som jag ej har 

tillgång till.  

Samlokalisering med andra samhällsfunktioner relaterar till kostnader på det sätt att det 

möjliggör ett effektivt utnyttjande av det befintliga beståndet vilket minskar den fysiska, 

ekonomiska och miljömässiga påverkan. Då Bara tätort är relativt liten så är även det 

befintliga beståndet relativt litet. De samhällsfunktioner i tätorten som möjliggör en 

samlokalisering är främst förskolor och skolor. 

3.3.2 – Tillgänglighet 

Tillgänglighet är ett begrepp som frekvent används i en mängd användningsområden, 

trots detta finns det ingen konsensus kring definitionen av begreppet. Meng och 

Malczewski (2015) definierar tillgänglighet som ett mått på svårigheten (eller 

enkelheten) en plats kan nås med ett visst färdmedel. Taravat (et al 2014) definierar 

begreppet som ett mått på den rumsliga separeringen av mänskliga aktiviteter. 

Trafikverket (2018) definierar det som möjligheten att från ett område kunna nå olika 

målpunkter. Dessa tre definitioner är snarlika med skiftande fokusområden som 

kommer att operationaliseras genom att mäta följande kriterier: 

 - Upptagningsområde  

 - Avstånd till kollektivtrafik  

 - Restid till skolan - cykel  

- Avstånd till skolan - gång  

- Avstånd till större vägar  

- Samlokalisering med andra samhällsfunktioner 
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Tabell 3.2 Kriterier för viktning 

Kriterier Bedömning 

Lutning på marken Gräns: 3°-8° Förhållning: mindre är bättre 

Jordarter Efter lämplighet. Se tabell 3.1 

Markägande Förhållning: Kommunalt ägd är bättre 

Samlokalisering Förhållning: Närmre är bättre 

Upptagningsområde Förhållning: Större är bättre 

Närhet till kollektivtrafik Gräns: 500 meter Förhållning: Närmre är bättre 

Restid till skolan (gång) Gräns: 20min Förhållning: Närmre är bättre  

Restid till skolan (cykel) Gräns: 20min Förhållning: Närmre är bättre 

Avstånd till större vägar Gräns: 200 meter Förhållning: Avstånd är bättre 

 

Samtliga kriterier som presenteras i tabell 3.2 är framtagna med stor hänsyn till vilken 

kontext de skall appliceras inom. För den insatte läsaren som har en begränsad 

erfarenhet av Bara tätort kan kriterierna te sig något magra. Exempel på kriterier som 

hade kunnat användas i andra kontexter är: avstånd till industri, buller från väg och 

flygplats, översvämningsrisk, avstånd till järnvägar och närhet till parker.  

3.4 Viktning 
Viktningen av mina framtagna kriterier har utförts utav fyra föräldrar till barn i 

skolåldern 7-15 år, samt en representant från kommunen. Representanten för kommunen 

var en GIS-ingenjör som konsulterade ett antal lokalstrateger där de tillsammans kom 

överens om en viktning av kriterierna. Båda parterna, föräldrar och 

kommunrepresentant, fick exakt samma instruktioner och beskrivningar av variabler 

som går att återfinna i bilaga 3.  

Populationen som undersökningen avser är tvådelad, dels avser den en population 

bestående av medborgare i kommunen dels avser den beslutsfattare. Urvalet beskrivs av 

Denscombe (2018) som ett explorativt urval och mer specifikt ett explorativt icke-

sannolikhetsurval. Motiveringen till detta urval ligger dels i den begränsade tid som 

undersökningen utförs inom dels eftersom utgångspunkten för undersökningen är att 

välja människor som har en erfarenhet och relevans till lokaliseringen av en skola. 

Svagheten som detta utgör är att viktningen från föräldrarna inte kan antas vara 

representativ för populationen av medborgare. 
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Att de olika parterna har en skild kunskap om metoden och därmed viktningen framgår 

av hur deras viktning har gått till, något jag återkommer till i avsnitt 5 – diskussion. De 

slutgiltiga viktningarna för varje kriterium kommer sedan att behandlas på två sätt.  

Det första sättet är att de enskilda föräldrarnas viktningar behandlas enskilt, detta 

innebär att varje förälder har lika stor inverkan på den slutliga viktningen som beräknas 

med ett genomsnitt för varje kriterium, vilket innebär att varje individ har 20% inverkan 

på den slutgiltiga viktningen. Det andra sättet är att alla föräldrars viktningar vägs 

samman till en gemensam viktning för föräldrarna som sedan vägs samman med 

kommunens viktning, detta innebär att kommunen får en 50% inverkan på den slutliga 

viktningen jämfört med 20% inverkan i föregående tillvägagångssätt.  

Syftet med att utföra viktningen på två sätt relaterar till den första frågeställningen som 

undersöker om metoden skapar ett bättre planunderlag, kommer de olika viktningarna 

att resultera i olika underlag? Resultaten av viktningarna presenteras i tabell 4.1 samt 

tabell 4.2 där ett högre värde innebär att en högre vikt läggs vid detta kriterium. 

3.5 Data    
I följande avsnitt följer en redogörelse för den data och analysmetod som använts för att 

lokalisera en ny skola inom Bara tätort. Avsnittet är uppdelat i två kategorier: Data som 

inhämtats från GET (maps.slu.se) samt den data som jag skapat själv. Då mitt syfte med 

undersökningen är att utvärdera möjligheterna i en GIS-baserad MKA som beslutsstöd 

samt som ett verktyg för att öka medborgarinflytande blir materialets brister och 

reliabilitet av underordnad ställning eftersom det har en minimal påverkan på 

utvärderingen av användbarheten.  
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3.5.1 Data inhämtad från GET 
 

Tabell 3.3 Data och analysmetod 

Kriterier Dataset Analysmetod 

Lutning på marken GSD-Höjddata grid 50+ Slope 

Jordarter SGU-Jordart 25-100k vektor Klassificering 

Markägande GSD-Fastighetskartan vektor Klassificering 

Samlokalisering GSD-Fastighetskartan vektor Euclidean distance 

Upptagningsområde SCB-Statistik på ruta 100m Focal statistics 

Avstånd till kollektivtrafik GSD-Fastighetskartan vektor Euclidean distance 

Restid till skolan (gång) GSD-Fastighetskartan vektor Nätverksanalys 

Restid till skolan (cykel) GSD-Fastighetskartan vektor Nätverksanalys 

Avstånd till större vägar GSD-Fastighetskartan vektor Euclidean distance 

 

GSD-Höjddata grid 50+, som syftar till kriteriet lutning, är framtagen av lantmäteriet 

under perioden 2009–2016 genom luftburen laserskanning. Standardfelet i produkten 

definieras till ungefär 1 meter i måttligt kuperad terräng. Produkten har interpolerats 

kedjevis från 1 meter till 5 meter till 10 meter till 20 meter och slutligen till ett 50 

meters rutnät. Effekten av den kedjevisa interpolationen resulterar i att landskapet 

framstår som mer utslätat än vad det faktiskt är. Produkten beskrivs att lämpa sig för 

grova analyser och visualiseringar. Datasetets reliabilitet är något lägre med tanke på de 

brister som beskrivits men bör inte utgöra ett stort problem för min analys då kriteriet 

för lutningen är definierad inom ett intervall. Värden som hamnar på gränsen till 

intervallet bör dock undersökas ytterligare.  

SCB-Statistik på ruta 100m, som syftar till kriteriet upptagningsområde, är framtagen av 

Statistiska centralbyrån genom SCB:s Register över totalbefolkningen 2018-12-31. 

Statistiken avser den folkbokförda befolkningen och presenteras i rutor om 100m x 

100m i ett antal kategorier. Den kategori som berörs av denna studie är befolkning efter 

ålder och specifikt attributet ”Ald7_15” som avser åldern 7-15 år. Potentiella brister i 

materialet utgörs dels av att den avser den folkbokförda befolkningen då inte alla 

individer bor där de är folkbokförda dels att statistiken är presenterad om 100 x 100 

meter rutor. Problemet som den sistnämnda bristen utgör är att statistiken är samlad för 

hela rutan vilket innebär att om endast en del av rutan hamnar inom 

upptagningsområdet så räknas statistiken för hela rutan. Reliabiliteten till materialet 
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bedöms som hög men viss uppmärksamhet krävs vid analysen för antalet ofullständiga 

rutor som hamnar inom upptagningsområdet.  

GSD-Fastighetskartan vektor syftar till kriterierna: avstånd till större vägar, restid till 

skolan, avstånd till kollektivtrafik, samlokalisering samt markägande. Fastighetskartan 

är framtagen av Lantmäteriet och är deras mest detaljerade produkt som bland annat 

innehåller byggnader, markslag, vägar och fastighetsgränser. Informationen i datasetet 

har inhämtats från ett flertal källor så som digitalisering av äldre material, flygfoto och 

rapportering från kommunerna vilket medför att datasetet är av varierande kvalitet. 

Potentiella felkällor i materialet utgörs även av formatet som det är presenterat i, vektor, 

som exempelvis inte modellerar kontinuerliga övergångar mellan marktyper på ett bra 

sätt. Trots dessa brister i materialet så bedöms reliabiliteten att vara hög. 

SGU-Jordart 25-100k vektor syftar till kriteriet: Jordarter. Jordartskartan är framtagen 

av Sveriges geologiska undersökning (SGU) och visar förekomsten av jordarter i eller 

nära markytan. Klassificeringen är gjord efter jordarternas bildningssätt och kornstorlek. 

Informationen i datasetet har inhämtats med en mängd olika metoder och skiftande 

geografiskt underlag vilket har resulterat i att det finns stora skillnader i kvalitet inom 

datasetet. Produkten beskrivs lämpa sig för framställningar av exempelvis grundvattnets 

sårbarhet, genomsläpplighet, erosionskänslighet och bärighet. Ett problem med att 

framställa jordarter i vektor format beskrivs av Harrie (2013) som att formatet inte på ett 

fullgott sätt kan modellera de gradvisa övergångar som exempelvis jordarter består utav. 

Nämnda brister i materialet utgör dock inget hinder för min analys. 

3.5.2 Skapad data 

Eftersom Bara tätort undergår en relativt stor expansionsfas så finns det delar av tätorten 

som inte är representerade i de dataset som presenteras i tabell 3.4. Information kring 

ägarförhållande av fastigheter var även det inte representerat i det tillgängliga 

materialet. 

Tabell 3.4 Skapad data 

Kriterier Åtgärd Dataset 

Markägande Klassificering av ägande GSD-Fastighetskartan vektor 

Samlokalisering Skapat förskola GSD-Fastighetskartan vektor 

Upptagningsområde Skapat befolkningsruta SCB-Statistik på ruta 100m 
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För kriteriet markägande så var samtliga fastigheter representerade i datasetet. 

Problemet som uppstod var att ägarförhållande inte var definierade, vilka är 

kommunägda och vilka är inte? För att lösa detta problem så tog jag kontakt med en 

representant för kommunen som bistod med en lista över de fastigheter i Bara tätort som 

ägs av kommunen. Listan är presenterad i bilaga 1. Vid klassificeringen av fastigheterna 

uppstod ett annat problem, ett antal fastigheter var avstyckade från tidigare fastigheter. 

Detta medförde att mitt dataset hade en högre generaliseringsgrad än de faktiska 

förhållandena. För att mitigera denna svaghet valde jag att skapa bostadsområden inom 

den berörda fastigheten för de avstyckade enheterna som därmed utgör en restriktion vid 

lokaliseringen. Bostadsområdena skapades utefter en visuell framställning som 

representanten från kommunen även bistod mig med och presenteras i bilaga 2. 

Svagheten som de skapade bostadsområdena utgör är främst objektens lägesnoggranhet 

men även storleken då de är producerade efter en bild. 

För kriteriet samlokalisering så saknades det en förskola i datasetet. Den berörda 

förskolan är Bara backars förskola och skapades efter konsultation med Google maps 

(U.å). Svagheten är återigen lägesnoggranheten samt storleken på faciliteten.  

Området Bara backar, som är under utbyggnad, är endast representerad som en stor 

sammanhängande fastighet i datasetet utan tillhörande objekt. För kriteriet 

upptagningsområde utgör det ett stort problem eftersom det enligt det berörda datasetet 

inte bor någon i detta område. Därmed skapade jag egna befolkningsrutor för det 

berörda området med hjälp av bilden i bilaga 2. Värdet för befolkningsrutorna 

bestämdes till 13 barn i åldern 7-15 som ett resultat av genomsnittet för varje 

befolkningsruta i tätorten. Värdet om 13 barn i åldern 7-15 per 100 meter x 100 meter är 

något återhållsamt då det högsta värdet i tätorten är 84 barn per 100x100m. Det område 

som avser det högsta värdet är ett område med uteslutande radhus. De områden som har 

det lägsta antalet barn, runt 3-8 barn, är främst de som innefattar villor. Bara backar 

kommer i färdigställd form vara av blandad bebyggelse med lägenheter, radhus och 

villor varvid jag fann det lämpligt att utgå från ett genomsnitt. 
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4. Resultat 
I följande avsnitt kommer resultaten från de olika delarna att presenteras, för en 

diskussion kring de olika resultaten hänvisar jag till avsnitt 5. Detta avsnitt är uppdelat i 

kategorierna: viktning, kriterier samt sammanslagning. 

4.1 Viktning 
Tabell: 4.1 Viktning av kriterier 1. Högre värde innebär en högre vikt. 

Kriterier Förälder 

1 

Förälder 

2 

Förälder 

3 

Förälder 

4 

Kommun Genomsnitt 

Lutning på marken 3 1 3 1 1 1.8 

Jordarter 4 2 6 2 0 2.8 

Markägande 5 4 4 4 8 5 

Samlokalisering 7 6 8 9 6 7.2 

Upptagningsområde 1 3 7 8 9 5.6 

Avstånd till kollektivtrafik 2 5 5 3 7 4.4 

Restid till skolan (gång) 6 8 2 5 8 5.8 

Restid till skolan (cykel) 9 9 1 5 8 6.4 

Avstånd till större vägar 8 7 9 7 7 7.6 

 

I tabell 4.1 ovan presenteras de enskilda föräldrarnas samt kommunens viktning av mina 

framtagna kriterier. I den sista kolumnen, genomsnitt, presenteras det genomsnittliga 

värdet för varje kriterium och är det värdet som slutligen användes vid 

sammanslagningen. Av viktningen framgår det att Lutning på marken, Jordarter samt 

Avstånd till kollektivtrafik är de kriterier som har lägst viktning. Den högsta viktningen 

erhöll kriteriet Avstånd till större vägar tätt följt av Samlokalisering och Restid (cykel). 

Tabell 4.2 Viktning av kriterier 2. Högre värde innebär en högre vikt. 

Kriterier Föräldrar Kommun Genomsnitt 

Lutning på marken 2 1 1.5 

Jordarter 3.5 0 1.75 

Markägande 4.25 8 6.125 

Samlokalisering 7.5 6 6.75 

Upptagningsområde 4.75 9 6.875 

Avstånd till kollektivtrafik 3.75 7 5.375 

Restid till skolan (gång) 5.25 8 6.625 

Restid till skolan (cykel) 6 8 7 

Avstånd till större vägar 7.75 7 7.375 
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I tabell 4.2 presenteras den andra viktningen av kriterierna där kolumnen Genomsnitt är 

ett resultat av det andra tillvägagångssättet för viktningarna som presenterades i avsnitt 

3.4. Resultatet påvisar att kriterierna Lutning samt Jordarter fortfarande har den lägsta 

viktningen med skillnaden att värdena är ännu lägre som en följd av kommunens höjda 

inflytande. Avstånd till kollektivtrafik är fortfarande det tredje lägst viktade kriteriet 

men dess genomsnittliga värde har höjts från 4.4 till 5.375. Upptagningsområde är det 

kriterium som kommunen valde att vikta högst varvid det har letat sig in bland de tre 

högst viktade kriterierna. 

4.2 Kriterier – Fuzzy membership 
Figur 4.1 och 4.2 visar resultatet av kriterierna som medlemskapsfunktioner där varje 

cell tilldelats ett värde mellan 0 och 1 baserat på cellens lämplighet i relation till den 

bedömning som presenterades i tabell 3.2. Lämpligheten är visualiserad i en färgskala 

som går från svart till vit där svarta celler innebär en mindre lämplighet och vita celler 

innebär en högre lämplighet. Samtliga kriterier har analyserats enligt de analysmetoder 

som är presenterade i tabell 3.3.  

 

Figur 4.1 Medlemskapsfunktioner – Tillgänglighet. Skapad från GSD-Fastighetskartan vektor © 

Lantmäteriet & SCB-Statistik på ruta 100m © Statistiska centralbyrån. Graderad färgskala där svart 

innebär olämpligt och vit innebär lämpligt. 
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Av medlemskapsfunktionerna som avser tillgänglighet så är det utan tvekan Avstånd till 

större vägar som är det mest restriktiva. De kriterier som är mest toleranta är de som 

avser restid, viktigt att beakta angående dessa kriterier är att de utgår från en central 

punkt där den största andelen barn i skolåldern var folkbokförda. Samtliga kriterier i 

figur 4.1 utgörs av en kontinuerlig yta av skiftande lämplighet utan skarpa gränser. 

 

 

Figur 4.2 Medlemskapsfunktioner – Kostnader. Skapad från GSD-Fastighetskartan vektor & GSD-

Höjddata grid 50+ © Lantmäteriet samt SGU-Jordart 25-100k vektor © Sveriges geologiska 

undersökning. Graderad färgskala där svart innebär olämpligt och vit innebär lämpligt. 

 

Av medlemskapsfunktionerna som avser kostnader, figur 4.2, så framstår det som att 

Markägande samt Lutning på marken är de mest restriktiva medan resultatet från 

jordarter påvisar stora sammanhängande ytor av högsta lämplighet. Återigen är det värt 

att nämna att analysen för kriteriet markägande hade väsentligt förbättrats om någon 

representation av priser på den mark som inte är kommunägd hade inkorporerats. 

Huruvida det ens är möjligt att tillskansa sig den informationen är dock, ur min position, 

högst oklar. För kriterierna Markägande samt Jordarter så har den observanta läsaren 

kanske redan noterat de skarpa gränserna som dessa utgörs av, något jag återkommer till 

i avsnitt 5. 
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4.3 Sammanslagning – Weighted sum 
I följande avsnitt kommer resultatet från sammanslagningen att presenteras. Avsnittet är 

uppdelat enligt de viktningsprinciperna som presenterades i tabell 4.1 samt tabell 4.2. 

 

Figur 4.3 Sammanslagning 1 

 

Av figur 4.3 framgår det att tre olika områden identifierades med en sammanhängande 

yta av skiftande lämplighet som ett resultat av viktningarna i tabell 4.1. Områdena är 

etiketterade efter deras lämplighet som en sammanhängande yta av celler. Lämpligheten 

är beskriven i en färgskala som går från svart till vit där vit innebär celler med högst 

lämplighet. 

Område 1 är den med högst sammanhängande homogena lämplighet och utgörs främst 

av ett grönområde som kallas för gröningen. En förskola, som tidigare var en skola, är 

placerad inom området. Utöver detta så består området till största del av grönytor, 

lekplats samt en discgolfbana.  
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Område 2 utgörs av en heterogen yta av lämplighet. Området är Bara Backar vilket är 

ett område som för tillfället undergår utbyggnad. Den slutliga utformningen på området 

är presenterat i Bilaga 2. Den identifierade ytan utgörs i färdig form av ett grönområde 

som angränsar till en fotbollsplan, en tennisbana samt ett friluftsbad. Detta område är 

även det område som är placerat i närmast anslutning till tätortens två befintliga skolor, 

Spångholmsskolan samt Baraskolan.  

Område 3 utgörs även det av en heterogen yta av lämplighet. Området kallas i folkmun 

för dungen och utgörs av en skogsdunge som angränsar till en odlad åker samt en 

tilltagen hundrastgård som nyligen är anlagd.  

 

Figur 4.4 Sammanslagning 2 

 

Av figur 4.4 framgår det att fyra områden identifierades som ett resultat av viktningen i 

tabell 4.2. Område 1, 3 och 4 är samma som presenterats i figur 4.3 med den skillnaden 

att lämpligheten för dessa områden höjdes marginellt.  
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Område 2 är ett nytt identifierat område som i sammanslagning 1 låg på gränsen till att 

identifieras, jag väljer att benämna detta som väster. Området är ett grönområde som 

angränsar till bostadsområdena Bantisteln, Spångholmen samt Bara backar. Den 

förmodade anledningen till att detta område identifierades i denna sammanslagning tros 

vara att kriteriet upptagningsområde fick en ökad vikt gentemot samlokalisering och 

restid (gång). Värt att notera är dock att området befinner sig precis på gränsen, 200 

meter, från större vägar. 
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5. Diskussion 
I detta avsnitt avser jag att diskutera resultaten, tillvägagångssätten och metoden som 

använts i relation till de frågeställningar och syfte som definierats. Komplement till 

detta blir även föräldrarnas reflektioner och åsikter vid viktningen av kriterierna. 

Syftet var att: 

Utvärdera möjligheterna och begränsningarna i en GIS-baserad multikriterieanalys 

som planeringsunderlag och beslutsstöd vid lokalisering av framtida 

samhällsfunktioner i en mindre tätort. 

Genom att söka svar på följande frågeställningarna: 

- Skapar användningen av metoden ett bättre planunderlag? 

 - Främjar metoden ett ökat medborgarinflytande? 

Till att börja med så har det framgått under arbetets gång att de två frågeställningarna är 

starkt relaterade till varandra och därmed svåra att separera som enskilda utvärderingar 

utan att beröra de båda. Trots denna invändning kommer diskussionen att försöka 

behandla dessa separat. 

5.1 GIS-baserad MKA som planeringsunderlag och beslutsstöd 
Det teoretiska antagandet som låg till grund för utvärderingen var att en GIS-baserad 

MKA kan underlätta sammanvägningen av skilda intressen vid lokaliseringen av 

samhällsfunktioner. Utmaningen som föranledde detta identifierades av Nyström och 

Tonell (2012) där de konstaterade att denna sammanvägning av intressen är en utav 

planeringens grundläggande svårigheter. Patrick Geddes teorier låg till grund för mitt 

tillvägagångssätt där jag intog rollen som planeraren med en stark lokal förankring i ett 

försök att involvera medborgares åsikter och erfarenheter om beslut i deras lokala miljö. 

Så vilka möjligheter och begränsningar har denna metod vid lokalisering av 

samhällsfunktioner i en mindre tätort?  

Jag väljer här att börja bakifrån, med resultatet som är presenterat i avsnitt 4.3 

Sammanslagning. Frågan som jag först ställer mig är om de områden som identifierats 

även hade identifierats utan användandet utav en GIS-baserad MKA? Hade ansvariga 

för kommunen kunnat identifiera exakt samma platser genom att enbart konsultera en 
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översiktlig karta över tätorten? Svaret är ett spekulativt men bestämt ja. De områden 

som identifierats som lämpliga är även de få områden i tätorten som utgörs av ännu ej 

exploaterad mark. Att kommunen äger marken, att den befinner sig på säkert avstånd 

från större vägar samt att förskolor och skolor är placerade i dess närhet är något som 

även kunnat konstaterats utan användandet av en GIS-baserad MKA. Här utgörs den 

främsta begränsningen i användandet av metoden att det just är en mindre tätort, det 

finns nämligen inte en stor mängd områden som har utrymme att husera en skola.  

Möjligheterna, kopplat till det slutgiltiga resultatet, ligger i rangordningen av områdenas 

lämplighet. Det var möjligt för mig att presentera de identifierade områdena för de 

föräldrar som ingått i undersökningen efter deras lämplighet, något som inte skulle vara 

möjligt på ett objektivt plan utan en GIS-baserad MKA. Även om kriterierna och 

viktningen som ligger till grund för resultatet har subjektiva dimensioner inom sig så 

upplevdes rangordningen av områdena som objektivt presenterade av föräldrarna. Detta 

kan relateras till Lidenstjärnas (2012) teori om ekonomisk vinning genom mindre 

överklaganden där ett förslag som upplevs objektivt framställt har en mindre 

benägenhet att överklagas. Vidare så är sammanslagningen ett resultat av skilda 

intressen och åsikter vilket exemplifierar metodens användbarhet som ett verktyg för att 

underlätta denna sammanföring.  

De kriterier som låg till grund för sammanslagningen var ett resultat av en konsultation 

av tidigare forskning och rapporter kring lokalisering av skolor. Tanken var att samtliga 

kriterier skulle definieras enligt den oskarpa logiken men som jag nämnde i avsnitt 4.2 

så resulterade två av kostnadskriterierna i skarpa gränser. Detta utgör inget större 

problem för analysen i sin helhet men skarpa gränser har en större relevans för den 

booleska logiken än den oskarpa.  

Möjligheterna som denna del av metoden utgör upplevde jag ligga i framställningen av 

medlemskapsfunktionerna. En rumslig framställning om varje kriteriums möjliggörande 

inom det avgränsade området är en tillgång som är svår att tillskansa sig genom andra 

tillvägagångssätt. Mest framstående blir möjligheten för kriterier likt 

Upptagningsområde och Restid att visualisera sådant som är svårt att på ett korrekt sätt 

föreställa sig vid okulär bedömning av en karta. Begränsningarna ligger främst i 

utformandet och definitionen av kriterierna eftersom dessa är den grund som hela 
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analysen vilar på. Är de kriterier som är framtagna fullständiga? Är de definierade inom 

ett meningsfullt intervall? En annan begränsning gällande kriterierna är att de endast 

avser sådant som går att kvantifiera likt; avstånd till, närhet till och antal barn inom ett 

givet område. Kvalitativa aspekter som baseras på hur individer upplever rummet får en 

underordnad ställning i metoder likt denna, för exempel se avsnitt 5.2. 

Viktningen av kriterierna, som presenterats i avsnitt 4.1, är den del av metoden som 

försökte inkorporera åsikter i analysen. Det nämndes tidigare att det tydligt framgick av 

resultatet från viktningen att föräldrarna och kommunen hade skilda kunskaper om 

metoden och därmed angrep den på olika sätt. Exempelvis så viktade kommunen 

kriteriet Jordarter med värdet 0 trots att det värdet inte fanns med i instruktionerna. 

Vidare så angav kommunen inte alla värden inom skalan 1–9 på kriterierna och viktade 

dessutom somliga kriterier med samma vikt. Kommunens tillvägagångssätt är fullt 

rimligt och genomförbart inom metoden trots att det avvek från instruktionerna. En stor 

svaghet i min undersökning gällande denna del upplevs som utformningen av 

instruktionerna gällande viktningen som presenteras i Bilaga 3. En större förståelse för 

metoden, från föräldrarnas sida, hade gynnat dels viktningen dels analysen i sin helhet. 

Detta innebär en begränsning i användningen av metoden på ett allmänt plan som avser 

att de som deltar bör tillgodoses med en grundläggande kunskap om metoden i det 

skedet som de förväntas delta, i detta fall kunskap om hur viktningen kan gå till.  

En fråga som uppstod vid en jämförelse av de olika viktningarna var om föräldrar 

verkligen var lämpliga att vikta kostnadskriterierna? Resultatet av viktningarna påvisar 

att kommunen anser kriterierna Lutning och Jordarter ha en väsentligt underordnad vikt 

medan föräldrarna har skilda åsikter kring dess relevans. Denna diskrepans antas rota 

sig i skilda kunskaper om vilka kostnader det faktiskt innebär varvid ett rimligt 

antagande bör vara att kommunens viktning har en större förankring i de verkliga 

kostnaderna. Därmed blir en begränsning i användandet av metoden även att olika 

parter är olika lämpade att vikta olika kriterier, hur bör detta hanteras? Det faktum att 

vissa föräldrar valde att vikta kostnadskriterierna väsentligt högre än kommunen kan 

dock påvisa att medborgarna, som skattebetalare, har ett intresse av att involveras i de 

ekonomiska aspekterna vid lokalisering.  
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5.2 GIS-baserad MKA som ett verktyg för ökat medborgarinflytande 
Det teoretiska antagande som låg till grund för att utvärdera en GIS-baserad MKA som 

ett verktyg för ökat medborgarinflytande var att ett ökat sådant producerar bättre 

planunderlag och bättre lokalt anpassade lösningar. Effekten av detta är en ökad 

attraktivitet i kommunen och ekonomisk vinning genom mindre överklaganden 

(Lidenstjärna 2012). Boverkets (2019) uppmaning till kommunala verksamheter var att 

involvera medborgare i ett tidigare skede än den traditionella medborgardialogen. Så på 

vilket sätt möjliggör en GIS-baserad MKA involveringen av medborgare i ett tidigare 

skede och främjar det ett ökat medborgarinflytande? 

För min undersökning så valde jag att inkludera medborgarnas åsikter i viktningen av 

kriterierna vilket jag skulle vilja beskriva som ungefär halvvägs in i processen. 

Alternativt hade medborgarna kunnat inkluderas vid två andra tillfällen i processen: 

tidigare eller senare. Tidigare hade inneburit att inkludera de vid utformningen av 

kriterierna, senare hade inneburit att inkludera de efter sammanslagningen. Det faktum 

att jag valde att inkludera medborgarna halvvägs in i processen skapade både för och 

nackdelar. 

Fördelarna med att inkludera medborgarna halvvägs istället för i början av processen är 

främst att det kräver mindre kunskap om metoden vilket medför att ett större antal 

individer kan ha möjlighet att inkluderas. Något som jag i retrospekt hade utfört 

annorlunda i denna undersökning baseras på att viktningen av kriterierna endast 

presenterades som text med tillhörande beskrivningar. Vad jag borde ha gjort är att 

inkludera medlemskapsfunktionerna i figur 4.1 samt figur 4.2 så att de berörda 

föräldrarna fick en uppfattning om hur kriterierna förhåller sig dels i rummet dels till 

varandra. Huruvida det hade resulterat i andra viktningar och därmed andra resultat är 

svårt att spekulera i men det hade inneburit att föräldrarna hade en mer fullständig 

information att utgå ifrån.  

Nackdelarna med att involvera medborgarna halvvägs istället för i början av processen 

relaterar till Lidenstjärnas (2012) argument om ett bättre planunderlag och bättre lokalt 

anpassade lösningar. Det går med bra grund att ifrågasätta om planunderlaget verkligen 

blir bättre om medborgarna endast får tycka till om kriterier som redan är framtagna. En 

av föräldrarna påtalade att trafikmiljön i nära anslutning till skolan är högst avgörande 
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för om dennes barn tilläts att cykla eller gå själv till skolan. Här kommer vi in på de 

begränsningar i metoden som avser de kvalitativa aspekterna. Föräldern påpekade att 

trots att alla tillgängliga åtgärder för att säkra trafikmiljön fanns på plats; 30km/h, 

chikaner, farthinder och välplacerade övergångsställen, så upplevde föräldern 

trafikmiljön som så undermålig att barnen inte tilläts att själv ta sig till och från skolan. 

Detta resulterar i att de kriterier som tagits fram i syfte att lokalisera en facilitet så att 

den är säker och lättillgänglig för dess målgrupp blir överflödiga och mister sin 

relevans. Åsikter som dessa har potential att skapa ett bättre planunderlag och bättre 

lokalt anpassade lösningar men endast om de tillåts utrymme i rätt skede av processen.  

När resultaten från sammanslagningarna presenterades för föräldrarna mottogs de med 

en övergripande entusiasm och tillhörande diskussioner. Diskussionerna cirkulerade 

kring de identifierade platsernas upplevda lämplighet i relation till lämpligheten enligt 

resultatet. Gröningen, som var det mest lämpade området i båda sammanslagningarna, 

upplevdes även som mest lämpat av föräldrarna med den stora invändningen att området 

frekvent används för en mängd aktiviteter. En förälder poängterade att om denne inte 

medverkat och haft förståelse för processen som ledde till identifikationen av området 

så hade den troligtvis motsatt sig förslaget vilket relaterar till Lidenstjärnas (2012) 

argument om att ett ökat medborgarinflytande leder till ekonomisk vinning genom 

mindre överklaganden.   

Samtliga föräldrar fick en allmänt ställd fråga om hur de upplevde sin medverkan i 

planeringen, värt att notera är att ingen av de tillfrågade föräldrarna hade medverkat vid 

någon medborgardialog tidigare. Svaren var av blandad karaktär men tendensen lutade 

åt det positiva hållet. Två av föräldrarna uttryckte en stark positivitet och engagemang 

som grundade sig i att lokaliseringen avsåg en facilitet som hade stor relevans för de 

personligen samt att den var förlagd inom deras hemort. Detta relaterar till Boverkets 

(2019) konstaterande om att det är lättare att engagera medborgarna för delar av 

kommunens yta istället för den översiktliga planeringen av kommunen som helhet med 

tillägget att det även avsåg en specifik facilitet som hade personlig relevans. De andra 

två föräldrarna uttryckte en svagt positiv men överhängande neutral inställning till sitt 

deltagande vilket exemplifierar att ett tydligt avgränsat engagemang inte per automatik 

innebär ett ökat engagemang.  
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5.3 Slutsatser 
Detta avsnitt avser att på ett kort och koncist sätt svara på de frågeställningar som 

ställdes i inledningen: Skapar användningen av metoden ett bättre planunderlag? 

Främjar metoden ett ökat medborgarinflytande? Svaren på dessa frågeställningar bör 

läsas i konjunktion med diskussionerna i avsnitt 5.1 samt 5.2 då svaren på intet sätt är 

fristående från dess begränsningar.  

Denna studie har funnit att användningen av metoden skapar ett bättre planunderlag på 

följande grunder: 

• Metoden möjliggör ett sammanförande av intressen och åsikter vid     

planeringen av samhällsfunktioner. Begränsningen utgörs av att 

den applicerades inom en mindre tätort varvid de identifierade 

områdena även kunnat identifieras utan användningen av metoden. 

 

• Metoden möjliggör en objektiv presenterad rangordning av 

resultaten.  

 

• Metoden möjliggör en rumslig framställning av kriterierna vilket 

innebär att planunderlaget stärks genom ökad förståelse för de 

kriterier som ligger till grund för resultatet. 

Studien har även funnit att användningen av metoden främjar ett ökat 

medborgarinflytande på följande sätt: 

• Metoden möjliggör att medborgares åsikter kan med lätthet 

inkorporeras i planeringsprocessen som en del av planunderlaget.  

 

• Metoden möjliggör att medborgares åsikter kan inkorporeras i 

olika skeden av planeringsprocessen. 

 

• Metoden möjliggör ett ökat medborgarengagemang i deras lokala 

miljö.  
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5.4 Vidare forskning 
En fråga som uppstod under arbetets gång vilken fortfarande är obesvarad är: vid vilket 

skede i processen är det mest användbart att inkorporera medborgarnas åsikter? Är det i 

framtagningen av kriterierna, definitionen av kriteriernas förhållning, viktning av 

kriterierna eller vid framställandet av alternativen? Vidare forskning på ämnet hade med 

fördel även kunnat undersöka användbarheten i en annan kontext. Jag valde att 

applicera min utvärdering på en mindre tätort vilket har en begränsad användbarhet på 

en större stad, en komparativ analys av användbarheten i olika kontexter hade kunnat 

tillföra stora insikter.  
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Bilagor 
Bilaga 1. Kommunägda fastigheter 

TRAKT  BLOCKENHET OMRNR FASTIGHET 

SKAMMARP 4:179  1 SKAMMARP 4:179>1 

SKAMMARP 4:178  1 SKAMMARP 4:178>1 

SKAMMARP 4:119  1 SKAMMARP 4:119>1 

SKAMMARP 4:146  1 SKAMMARP 4:146>1 

SKAMMARP 4:118  1 SKAMMARP 4:118>1 

SKAMMARP 4:114  1 SKAMMARP 4:114>1 

SKAMMARP 4:112  1 SKAMMARP 4:112>1 

SKAMMARP 4:154  1 SKAMMARP 4:154>1 

SKAMMARP 4:145  1 SKAMMARP 4:145>1 

SKAMMARP 4:147  1 SKAMMARP 4:147>1 

SKAMMARP 4:153  1 SKAMMARP 4:153>1 

SKAMMARP 4:113  1 SKAMMARP 4:113>1 

SKAMMARP 4:162  1 SKAMMARP 4:162>1 

SKAMMARP 4:117  1 SKAMMARP 4:117>1 

SKAMMARP 4:37  1 SKAMMARP 4:37>1 

SKAMMARP 4:161  1 SKAMMARP 4:161>1 

SKAMMARP 4:148  1 SKAMMARP 4:148>1 

SKAMMARP 4:157  1 SKAMMARP 4:157>1 

SKAMMARP 4:159  1 SKAMMARP 4:159>1 

SKAMMARP 4:155  1 SKAMMARP 4:155>1 

SKAMMARP 4:149  1 SKAMMARP 4:149>1 

SKAMMARP 4:150  1 SKAMMARP 4:150>1 

SKAMMARP 4:158  1 SKAMMARP 4:158>1 

SKAMMARP 4:124  1 SKAMMARP 4:124>1 

SKAMMARP 4:156  1 SKAMMARP 4:156>1 

SKAMMARP 4:123  1 SKAMMARP 4:123>1 

SKAMMARP 4:160  1 SKAMMARP 4:160>1 

SKAMMARP 4:121  1 SKAMMARP 4:121>1 

SKAMMARP 4:122  1 SKAMMARP 4:122>1 

SKAMMARP 4:38  1 SKAMMARP 4:38>1 

SKAMMARP 4:30  1 SKAMMARP 4:30>1 

SKAMMARP 4:36  1 SKAMMARP 4:36>1 
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SKAMMARP 4:31  1 SKAMMARP 4:31>1 

SKAMMARP 4:32  1 SKAMMARP 4:32>1 

SKAMMARP 4:33  1 SKAMMARP 4:33>1 

SKAMMARP 4:34  1 SKAMMARP 4:34>1 

SKAMMARP 4:35  1 SKAMMARP 4:35>1 

SKAMMARP 4:180  1 SKAMMARP 4:180>1 

SKAMMARP 4:29  1 SKAMMARP 4:29>1 

SKAMMARP 4:1  1 SKAMMARP 4:1>1 

SKAMMARP 4:116  1 SKAMMARP 4:116>1 

SKAMMARP 4:151  1 SKAMMARP 4:151>1 

SKAMMARP 4:152  1 SKAMMARP 4:152>1 

SKAMMARP 4:115  1 SKAMMARP 4:115>1 

SKAMMARP 4:120  1 SKAMMARP 4:120>1 

SKAMMARP 4:2  1 SKAMMARP 4:2>1 

TJUSTORP 12:32  1 TJUSTORP 12:32>1 

VÄRBY 44:564  1 VÄRBY 44:564>1 

VÄRBY 44:142  1 VÄRBY 44:142>1 

VÄRBY 61:89  1 VÄRBY 61:89>1 

VÄRBY 44:82  1 VÄRBY 44:82>1 

VÄRBY 44:504  1 VÄRBY 44:504>1 

VÄRBY 44:1  3 VÄRBY 44:1>3 

VÄRBY 44:564  2 VÄRBY 44:564>2 

VÄRBY 61:597  1 VÄRBY 61:597>1 

VÄRBY 61:597  2 VÄRBY 61:597>2 

VÄRBY 44:1  1 VÄRBY 44:1>1 

VÄRBY 61:599  1 VÄRBY 61:599>1 

VÄRBY 61:595  1 VÄRBY 61:595>1 
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Bilaga 2. Bara backar 
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Bilaga 3. Utskick för viktning av kriterier 

Kriterier Bedömning Viktning 
Lutning på marken Gräns: 3°-8° Förhållning: Mindre är bättre 9 
Jordarter Efter lämplighet 8 
Markägande Förhållning: Kommunalt ägd är bättre 7 
Samlokalisering Förhållning: Närmre är bättre 6 
Upptagningsområde Förhållning: Större är bättre 5 
Avstånd till kollektivtrafik Gräns: 800 meter Förhållning: Närmre är bättre 4 
Restid till skolan (gång) Gräns: 1500 meter Förhållning: Närmre är bättre 3 
Restid till skolan (cykel) 
Avstånd till större vägar 

Gräns: 20 minuter Förhållning: Närmre är bättre 
Gräns: 200 meter Förhållning: Avstånd är bättre 

2 
1 

 

Instruktioner 

I tabellen ovan är 9st kriterier framtagna för lokaliseringen av en ny skola i Bara tätort. Fyll i 

kolumnen ”viktning” med dina egna preferenser om vad du anser viktigast som representant 

för kommunen (eller förälder och skattebetalare) vid lokaliseringen av en ny skola. Ett högre 

värde innebär att du anser det kriteriet väga tyngre än ett kriterium med ett lägre värde. 

 

Beskrivning av kriterier 

Lutning på marken - En högre lutning innebär högre kostnader att förbereda marken, en lägre 

lutning innebär högre kostnader att förbereda dränage. 

Jordarter – Vissa jordarter innebär en väsentligt högre kostnad vid förberedande av marken 

Markägande – Kommunalt ägd mark är väsentligt mycket billigare att bygga på 

Samlokalisering – Avser att placera skolan nära andra samhällsfunktioner, så som förskolor och 

parker, med syftet att minimera den fysiska, ekonomiska och miljömässiga påverkan på 

samhället. Samlokalisering ökar även tillgängligheten i tätorten. 

Upptagningsområde – Syftar till att placera skolan på en plats som genererar störst underlag 

av individer i åldern 6-15 år inom ett givet avstånd. 

Avstånd till kollektivtrafik – Utgår från kommunens riktlinjer om att nya bostadsområden inte 

skall placeras mer än 800 meter från befintlig kollektivtrafik. 

Restid till skolan – Ett maximalt gångavstånd definieras till 1500 meter enligt det befintliga 

nätverket av gång och cykelbanor där ingen större väg (≥50km/h) skall behöva korsas.  

Avstånd till större vägar – Syftar till skolgården inte skall vara placerad i närhet till större vägar 

(≥50km/h). Gräns: 200 meter.  
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