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1 Förord
I GIS-ingenjörsutbildningen på Luleå Tekniska Universitet ingick ett tio veckor långt examensar-
bete som motsvarade tio högskolepoäng. Detta var planlagt i slutet av utbildningen där eleven
själv sökte en arbetsplats att göra examensarbetet på.

Detta projekt utfördes av Stefan Persson (inskrivningsår 1999 i Kiruna). Företaget som
examensarbetet utfördes hos var SMC (Spatial Modelling Centre), Kiruna. SMC är en avdelning
som tillhör Kulturgeografiska instutitionen på Umeå Universitet. För mer information om företa-
get, se deras hemsida http://www.smc.kiruna.se (2002-08-08).

Jag utförde mitt examensarbete perioden efter den planlagda tiden, vilket blev från Juni 2002 till
Augusti 2002.

Jag vill passa på att tacka alla som hjälpt mig i arbetet på SMC för deras hjälp under
examensarbetet och jag vill även tacka de som hjälpt mig från Luleå Tekniska Universitet.

Stefan Persson
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2 Sammanfattning
Definitionen för urbanisering är enligt nationalencyklopedin:

” urbanisering, ökande stadsboende, en process som definitionsmässigt varierar mellan
länder och världsdelar”.

Suburbanisering är i det här fallet en utflyttningsprocess från tätorter till tätorternas ytter-
områden.

Dessa två fenomen har undersökts  med hjälp av en demografisk databas från SCB, vilken inne-
håller hela Sveriges befolkning positionerad med 100 meters noggrannhet.

Befolkningen ökade kraftigt i Sverige under de nio åren mellan 1986 och 1995 (med nära en halv
miljon människor). Denna befolkningsökning har skett jämnt fördelat över alla täthetsklasser
vilket är en indelning av antal människor per ruta.

Geografiskt sett har ökningen främst skett i områden kring våra tre största tätorter Stockholm,
Göteborg och Malmö, men även längs norrlandskusten och de största tätorterna i Norrlands
inland.

Nybefolkade 100m-rutor verkar samla sig runt tätorterna 1995 och avfolkningen har skett jämnt
fördelat geografiskt sett över hela Sverige.

Ett tydligt mönster på suburbaniseringsprocessen har upptäckts vid en jämförelse av den procen-
tuella andelen av den totala befolkningen. Det har även dykt upp ett mönster i de större tätor-
terna som stör suburbaniseringsmönstret inne i tätorternas centrum. Generellt sett har andelen
människor ökat  i centrum  och i tätorternas ytterområden, medan i området däremellan har
andelen av den totala befolkningen minskat.
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3 Abstract
According to ”Nationalencyklopedin” the definition of urbanization is:

”Urbanization, increasing city accommodation, a process which definition varies between
countries and continents”

Sub-urbanization are in this case how people move from population centres to theirs bounding
areas.

These two phenomena have been investigated with a demographic database from SCB, which
contain the whole population in Sweden, positioned with an accuracy of 100 meters.

The population strongly increased during the years from 1986 to 1995 (with almost a half million
people). This increase has been evenly distributed over all density classes, which is a
classification of the count of people on each square.

Geographically has the increase mainly been in areas around our three biggest population cent-
res Stockholm, Gothenburg and Malmoe, but also along the coast in Norrland and in the biggest
population centres in the interior of Norrland.

Populated 100-meter squares seemed to be grouping around the population centres 1995 and
the depopulated 100-meter squares are even divided geographically all over the country.

An easy-to-read pattern on the sub-urbanization process has been discovered in a comparison to
the percent share of the total population. A pattern is also found, which destroys the pattern of
the sub-urbanization process in the middle of the population centres. Generally the percent share
of people has increased in the middle of the population centres and in the bounding area, while
the area between has decreased.
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5 Inledning
Projektets idé var att undersöka urbanisering- och suburbaniseringsmönster mellan åren 1986 till
1995. Urbanisering innebär på ett enkelt sätt att förklara det, att människor flyttar från glesbygd
till tätort och med suburbanisering menas här att folk flyttar från tätorten till förorter (tätortens
ytterområden). Projektet kan ses som en del av en markanvändningsundersökning eftersom
människors utbredning påverkar markanvändningen.

En genomförandeidé upprättades av handledarna Einar Holm och Kirsten Holme, vilken såg ut på
följande sätt:

Ta ut data ur databasen (SQL-server):

� Extrahera befolkningen på alla 100 meters rutor i Sverige året 1986 och året 1995.

� Aggregera dessa rutor så att man får rutorna i tre olika storlekar, 100 m, 3 km och 3
mil.

Gör  tabeller och diagram:

� Antal rutor i olika täthetsklasser de båda åren

� För varje rutstorlek

� Samma  som ovan fast kumulativt

� Antal människor i olika täthetsklasser de båda åren

� För varje rutstorlek.

� Samma som ovan fast kumulativt

� Antal människor mot avstånd från centrum. Detta görs för centralorten för varje
LARegion i Sverige (108 stycken), men redovisas sammanslaget eller några grupper.

Visa befolkningsmönstret över Sverige med flytande referensytor på 100 metersrutorna på två
nivåer, 3 km och 3 mil.

Denna genomförandeidé följdes nästan till punkt och pricka. Detta innebar i projektet att det blev
till grund för fortsatta GIS-analyser i ArcMap - ArcView. Detta kommer att återspeglas i rappor-
ten.
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LARegioner (Lokala Arbetsmarknadsregioner) har används vid några undersökningarna. Denna
indelning av Sverige är bland andra framtagen av SCB för att beskriva funktionella lokala
arbetsmarknader. Beskrivningar av lokala förhållanden på arbetsmarknaden utgår oftast från
kommuner och län trots att arbetsmarknaden sällan följer administrativa indelningar. Se även
bilaga 1 vilken är en karta över LARegionerna.
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6 Metod
I detta avsnitt beskrivs framgångssätt och metoder detaljerat. För tydlighetens skull har även
vissa av resultaten beskrivits översiktligt under vägen.

I nästa avsnitt kommer alla resultat att presenteras.

6.1 VERKTYG

6.1.1 Hårdvara

� SQL-server/Databas

� PC med tillbehör (JAZ-drive, CD-brännare)

6.1.2 Mjukvara

� SQL Enterprise Manager (Microsoft)

� SQL – Query Analyst (Microsoft)

� Windows 2000 (Microsoft)

� Office 2000 (Word, Excel, Access, PowerPoint) (Microsoft)

� ArcGIS 8.1 (ESRI)

� ArcView 3.2 (ESRI)

� Photoshop 7.0 (Adobe)

� Page Maker 7.0 (Adobe)

6.2 DATAUTTAG UR DATABASEN

SMC har en demografisk databas över hela Sveriges befolkning mellan 1985 och 1995. Datat
kommer ursprungligen från SCB. En SQL-server används som verktyg för att göra utsökningar på
databasen. Koordinaterna i databasen tillhör koordinatsystemet RT 90 2.5 gon V (”Rikets Nät”),
vilket är en konform avbildning av ellepsoidens yta. En koordinatangivelse med 7 siffror avser
enheten meter. Nämnas bör också att en ”ruta” definieras i tabellerna med koordinaterna för
rutans sydvästra hörn. I rapporten avser X en östkoordinat och Y en nordkoordinat.
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6.2.1 Grundtabellen

Detta projekt hade som huvudmål att undersöka eventuella skillnader i bosättningsmönster
mellan de två åren 1986 och 1995. Om tid gavs skulle dessutom geografiska skillnader i ålders-
fördelning,  könsfördelning och utbildningsnivåer undersökas. Alla dessa data extraherades från
databasen till grundtabellerna (en för varje år).

Attribut som plockades ut från databasen till grundtabellerna var:

· PID – Ett personID

· CoordEast – X-koordinat för individen

· CoordNorth – Y-koordinat för individen

· Gender – Kön

· Age – Ålder

· Education_Level – Utbildningsnivå

· LARegion – Lokala Arbetsmarknadsregioner

Det krävdes dock några fler attribut för att komma fram till ovannämnda grundtabell (BcountyNo
och BcommunityNo).

Det fanns en tabell tillgänglig på SMC, som kunde användas till projektet. Den ”kopierades” och
kompletterades med attribut från den stora databasen.

Genomförande:

Person ID, koordinater, kön, ålder för alla som bodde i Sverige 1986 och 1995 valdes ut från
databasen ”GISProjects”. Län och kommun togs med för att relatera till LARegionerna i ett senare
skede.

Det resulterade i två nya tabeller som döptes till SPE_bef100_86 och SPE_bef100_95. Där SPE är
en beteckning för användaren, bef100 för att det är en tabell med befolkning på 100 meter nivå
och det sista står för vilket år tabellen gäller.

SELECT PID,CoordEast,CoordNorth,Gender,Age,BcountyNo,BcommunityNo
INTO SPE_bef100_86
FROM GISProjects.GIS.RegionD_1_86

(SQL-frågorna för 1986 kommer att visas i fortsättningen. Tabellerna för 1995 togs fram på
liknande sätt.)

Därefter lades det till en ny kolumn som heter LARegion i de två ovan skapade tabellerna. Den
gavs samma datatyp som ursprungstabellen (tinyint = liten integer)

ALTER TABLE SPE_bef100_86
ADD LARegion TINYINT
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Kolumnen LARegion uppdaterades  genom att ställa ett villkor som krävde att kolumnerna
”BcountyNo” och ”BcommunityNo” skulle vara lika i de båda tabellerna.

UPDATE SPE_bef100_86.LARegion =
SMCSAVED..CountyCommunity1986.LARegion
FROM SPE_bef100_86,SMCSAVED..CountyCommunity1986
WHERE BcountyNo = CountyNo AND BcommunityNo = CommunityNo

I databasen fanns det ett attribut som beskriver individernas utbildning. Detta är en kod som är
strukturerat uppbyggd där siffran och dess plats avgör vad en person var utbildad till.

För att få in utbildningsnivån i tabellerna användes med små ändringar en färdig fråga från SMC:

/* Välj utbildningsnivå för varje person 1986
1. Uppdatera min starttabell för 1986
2. Sätter (tvingar) EducationLevel = 0 för alla yngre än 7 år

och om de är mellan 6 och 16 år så får de värdet 1. Annars om
inget av kraven är uppfyllda så tar man värdet i kolumnen
hsun (i databasen) modulus 100 och delar med 10, så får man
ut utbildningsnivån som står på 2:a plats i sifferkoden.

3. Anger vilken ”från”-tabell
4. Använder funktionen inner join och anger vilken tabell som

ska ”jämföras/kopplas” mot.
5. Efter (ON) anges vilka kolumner i respektive tabell som ska

jämföras
6. Ställer kravet att årtalet måste vara 1986*/

ALTER TABLE SPE_bef100_86
ADD EducationLevel TINYINT
UPDATE SPE_bef100_86
SET EducationLevel = CASE
WHEN SPE_bef100_86.Age < 7

THEN 0
WHEN SPE_bef100_86.Age >= 7 AND SPE_bef100_86.Age < 16

THEN 1
ELSE ((SMCDATA..PersonYearOccupation.hsun%100)/10)
END
FROM SPE_bef100_86
INNER JOIN SMCDATA..PersonYearOccupation ON SPE_bef100_86.PID =
SMCDATA..PersonYearOccupation.PID
WHERE SMCDATA..PersonOccupation.Year = 1986

—De som är äldre än 7 år och fortfarande har utbildningsnivå NULL
får värdet 9

UPDATE SPE_bef100_86
SET EducationLevel = 9
FROM SPE_bef100_86
WHERE EducationLevel is NULL AND Age >= 7



Examensarbete, 10p
GIS-ingengörsutbildningen, 120p
Luleå Tekniska Universitet, Kiruna

Rapport skriven av Stefan Persson GIS 3
Utfört hos SMC (GERUM/Kulturgeografiska instutitionen/Umeå universitet),
Kiruna 2002SIDA 12

Tabell 1 Visar ett exempel ur den resulterande tabellen.

6.2.2 Aggregering i tre nivåer

När grundtabellerna SPE_bef100_86 och SPE_bef100_95 var klara så skulle dessa aggregeras i
tre nivåer (100m, 3km och 3mil), de döptes till följande:

1. SPE_bef100_aggr_100m_(år)

2. SPE_bef100_aggr_3km_(år)

3. SPE_bef100_aggr_3mil_(år)

Till dessa tabeller togs endast koordinaterna ut från grundtabellerna vilka grupperades och
räknades till en ny kolumn som döptes till tot_pop, vilket alltså var antal människor på respektive
koordinat/ruta.

Genomförande:

För tabellen på 100 m nivån skrevs följande fråga:

SELECT COUNT(PID) AS tot_pop,CoordEast,CoordNorth
INTO SPE_bef100_aggr_100m_86
FROM SPE_bef100_86
GROUP BY CoordEast,CoordNorth

För tabellen på 3 km nivån skrevs följande fråga:

SELECT COUNT(PID) AS tot_pop,
CONVERT(INT,CoordEast/3000)*3000 AS CoordEast,
CONVERT(INT,CoordNorth/3000)*3000 AS CordNorth
INTO SPE_bef100_aggr_3km_86
FROM SPE_bef100_86
GROUP BY CONVERT(INT,CoordEast/3000)*3000,CONVERT(INT,CoordNorth/
3000)*3000

PID X Y Gender Age BcountyNo BcommunityNo LA-Region EducationLevel

3405814 1623000 6585700 F 9 1 83 1 1

3407452 1623000 6585000 M 10 1 83 1 1

3409356 1622300 6585900 M 30 1 83 1 1

3409607 1622600 6585000 M 30 1 83 1 4

3409902 1621900 6584800 F 30 1 83 1 5

...
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Tabell 2 Visar ett exempel efter 100m aggregeringen

Tabell 3 Visar ett exempel efter 3 km aggregeringen

Tabell 4 Visar ett exempel efter 3 mil aggregeringen

För tabellen på 3 mils nivån skrevs följande fråga:

SELECT COUNT(PID) AS tot_pop,
CONVERT(INT,CoordEast/30000)*30000 AS CoordEast,
CONVERT(INT,CoordNorth/30000)*30000 AS CordNorth
INTO SPE_bef100_aggr_3mil_86
FROM SPE_bef100_86
GROUP BY CONVERT(INT,CoordEast/
30000)*30000,CONVERT(INT,CoordNorth/30000)*30000

För att få ut tabellerna i txt-format användes en guide i SQL-Server Enterprice Manager. Frågorna
sparades på en vanlig diskett och de sex tabellerna flyttades till en arbetsdator med hjälp av en
JAZ-drive eftersom databasen av säkerhetsskäl ligger på ett eget internt nätverk.

Tabell 100m aggregegering
X Y tot_pop

1258000 6522900 1

1328800 6452100 1

1403000 6377900 2

1238900 6542000 1

1454500 6326400 13

...

Tabell 3km aggregegering
X Y tot_pop

1506000 6366000 4

1320000 6552000 6624

1323000 6549000 17

1350000 6522000 1

1545000 6327000 27

...

Tabell 3mil aggregegering
X Y tot_pop

1470000 7020000 924

1560000 6930000 19830

1500000 6990000 3467

1530000 6960000 1386

1590000 6900000 527

...
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6.3 TABELLER OCH DIAGRAM

De aggregerade tabellerna bestod av X och Y koordinater och antalet människor på varje
koordinatruta.

6.3.1 Frekvensdiagram – Antal rutor per täthetsklass och per
rutstorlek

Täthetsklass definieras här som antal människor per ruta och det som skulle visas var antalet
rutor i samma täthetsklass.

För att lösa detta användes MS Access.  En ”Make-Table Query”-fråga  för varje rutstorlek och för
varje år skrevs, vilken räknade antalet pop_tot som är lika i kolumnen och grupperades därefter
på tot_pop:

100m 1986:

SELECT [SPE_bef100_aggr_100m_86].[tot_pop],
COUNT([SPE_bef100_aggr_100m_86].[tot_pop])
AS [Count]
INTO [Frekvenstabell 86 100m]
FROM SPE_bef100_aggr_100m_86
GROUP BY [SPE_bef100_aggr_100m_86].[tot_pop];

Denna fråga kördes för de båda åren och för de tre aggregeringsnivåerna.

Det uppstod dock ett problem när histogram skulle göras på dessa frekvenstabeller i Excel,
eftersom många av de högre täthetsklasserna inte var representerade och att de befintliga
täthetsklasserna skiljde sig de två åren. Detta medförde att det blev svårt att göra ett stapeldia-
gram som jämförde de båda åren för varje täthetsklass. Det var även alldeles för många rader
för att ett stapelhistogram skulle vara läsbart. Därför var det nödvändigt att klassa in datat  med
MS Excel  funktionen ”subtotal”.

100 meters rutorna klassades in (se Diagram 1.1) så att det var rutor med  1 – 100 människor i
den första klassen 101 – 200 människor i den andra osv. Eftersom de flesta rutorna hamnade i
den första täthetsklassen så gjordes ett noggrannare histogram för att belysa dessa täthets-
klasser.

Det andra noggrannare histogrammet klassades in med 10 i varje dvs 1 – 9, 10 – 19 osv (se
Diagram 1.2).

3 kilometers rutorna klassades in så att det var fem staplar. Denna klassning blev lite speciell
eftersom den gjordes på grundval av hur fördelningen såg ut. Den klassades på följande sätt 1 –
500, 501 – 1000, 1001 – 5000, 5001 – 10 000, > 10 000 (se Diagram 1.3). Eftersom de flesta
rutor hamnade i den första täthetsklassen, gjordes även här ett speciellt diagram av den första
stapeln med 5 staplar med en ökning på 100 stycken i varje upp till 500 (se Diagram 1.4).

3 mils rutorna klassades in så att det var 1 till 9 999 i den första täthetsklassen och så ökade det
med 10 000 upp till 99 999. Sist var en klass för alla täthetsklasser tätare än 100 000 människor
per ruta (se Diagram 1.5).

De kumulativa diagrammen gjordes med XY-diagram av typen linje och x-axeln sattes till en
logaritmisk skala för att bättre visualisera kurvorna.
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6.3.2 Frekvensdiagram – Antal människor per täthetsklass och
per rutstorlek

Antalet människor i olika täthetsklasser gjordes för att det skulle vara möjligt att t ex säga att
50% av Sveriges befolkning bor i en täthetsklass om 1 – 50 personer per 3km ruta.

För att beräkna hur många människor som bor i varje täthetsklass så multiplicerades täthets-
klassen med frekvensen till en ny kolumn. Därefter gjordes diagram på samma sätt som för
frekvenserna av rutorna.

6.3.3 Antal människor inom olika zoner ut till 3 mil från
tätortsgränserna

Tanken var att det skulle göras en tabell med 108 rader som motsvarade centraltätorterna i varje
LARegion. För varje tätort skulle det sedan anges hur många som bodde inom tre kilometer och
inom tre mil ut från tätorten. Dessa avstånd skulle beräknas utifrån en centrumpunkt i varje
tätort.

Det fanns dock bara tätorter i polygonformat. Givetvis gick det att skapa ett punktskikt för dessa
tätorter från polygonskiktet. Men frågan var hur detta skulle göras? Var skulle punkten ligga i
varje polygon? Skulle punkten vara polygonens mittpunkt, tätortsbefolkningens mittpunkt eller
det stora torget i tätorten? Dessutom varierar städernas form och storlek/utbredning, Stockholms
stadskärna är nog bra mycket större än tre kilometer jämfört med Sveg i Härjedalen som knappt
klarar tre kilometers bredd för hela staden.

Som en första undersökning sammanställdes boendemönstret för hela Sverige 0-30 km utanför
tätorterna. Enbart LARegionernas centralorter användes.

Den innehöll följande zonindelning:

· Antal människor i tätorterna

· 0 – 5 km (ut från tätorten)

· 5 – 10 km

· 10 – 15 km

· 15 – 20 km

· 20 – 25 km

· 25 – 30 km

· > 30 km
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Genomförandemetod för tätortspolygoner:

Detta delades upp i 5 deluppgifter:

1. Skapade ett polygonskikt med LARegionernas centralorter

2. Beräknade antalet människor inom varje ort(polygon)

3. Beräknade antalet människor inom 0 – 30 km med 5 km intervall ut från tätorts-
gränserna

4. Sammanställde resultaten i ett MS Excel dokument

5. Gjorde ovan nämnda uppgift men med syfte på antalet befolkade rutor istället

DELUPPGIFT 1 (Tätortspolygoner)

Eftersom tätortsskiktet innehöll fler än 108 tätorter så skrevs en urvalsfråga mot tabellen. Detta
gjordes med en funktion som kallas ”select by attribut”. Denna expression som det kallas
plockade ut LARegionernas centralorter.

Först och främst selekterades orter med samma namn som LARegionen,  men det fanns även
LARegioner där det inte fanns någon ort med samma namn. I dessa fall valdes den ort med
störst befolkning. Det fanns även en ort med ett annat namn, där valdes det en med liknande
namn, se nedan:

· Gotland får tätorten Visby

· Härjedalen får tätorten Sveg

· Hylte får tätorten Hyltebruk

TO01_SV.shp – hette grundfilen med  tätorterna

valj_huvudtatort_i_laregion.exp – döptes den sparade urvalsfrågan till.

När frågan kördes selekterades de rader som uppfyllde villkoren i frågan. Därefter kunde de
selekterade raderna konverteras som ett nytt skikt som sedan i sin tur exporterades som en
shape-fil. Det nya skiktet med endast centralorterna döptes till laregioner.shp

Nästa steg var att koppla samman alla multipolygoner med samma namn. Stockholm till exempel
bestod av många polygoner. Detta löstes på följande sätt:

En geoprocessing wizard kördes och funktionen som valdes var ”Dissolv features based on an
attribute”.
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1. Valde skikt som skulle grupperas: laregionorter.shp

2. Valde vilken kolumn som skulle grupperas: NAMN

3. Valde outputnamn: laregionorter_mergename.shp

4. Valde en extra beräkning: valde att summera befolkning (tot_pop)

Det visade sig att det fanns två orter som hette Mora. Den intressanta av dem ligger  norr om
Falun och därför tas den södra bort i laregionorter.shp och ovannämnda tillvägagångsätt utfördes
igen.

DELUPPGIFT 2 (Tätortspolygoner)

Hur många människor bor i tätorterna de båda åren?

För att lösa den uppgiften gjordes en overlay-analys med grundtabellerna och tätortsskiktet.
Detta gjordes i ArcView 3.2 eftersom det var snabbare och enklare. Geoprocessing Wizard be-
tedde sig lite olika i de olika programmen.

1. Gick in i Geoprocessing Wizard

2. Valde ”Assign data by location...”

3. Valde SPE_bef100_aggr_100m_(år) som skiktet som data skulle ges till

4. Valde laregionorter_mergename.shp som skiktet som data skulle ges från

De koordinater som hade fått orttillhörighet selekterades ut från tabellen. Geoprocessing Wizard
kördes igen och ”dissolve features based on an attribute”-funktionen där grupperingen skedde på
”NAMN”. När denna kördes så räknades antalet i varje grupp. Det betydde i det här fallet antal
befolkade 100m rutor i tätorten. Men ett tillval kunde också göras vilket i det här fallet innebar
att kolumnen tot_pop skulle summeras och då visa totala antalet människor i varje tätort.

Resultatet blev två skikt med namnen tatortbef(år).shp

Dessa skikt kopplades samman för att få värdena i samma tabell. Detta gjordes genom att köra
wizarden igen och använda en funktion som kräver att två fält är lika, i det här fallet NAMN.
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DELUPPGIFT 3 (Tätortspolygoner)

Hur många människor bor 0 – 30 km från LARegionernas centralorter med 5 km intervall?

För att göra detta så kördes en buffring runt laregionorter_mergenames.shp med 6 zoner á 5 km
från den föregående ringen. Buffringen gjordes endast utåt och ”smälte” ihop med andra buffert-
zoner.

På detta vis skapades områden med bestämda intervall till närmsta centralort. Analysen tog
alltså inte hänsyn till i vilken LARegion människor bor utan endast undersökte förändringen i
bosättning kring en centraltätort.

När buffringen var utförd så skulle den användas i en overlay-analys mot grundtabellerna på
100m dvs

SPE_bef100_aggr_100m_(år).shp

Dessa operationer utfördes i ArcView 3.2 (buffertzonerna kunde göras i båda, det var t o m
bättre i nya ArcView medan själva overlay-analysen var enklare i ArcView 3.2).

Overlay-analysen utfördes så att data från buffertzonerna lades till i grundtabellen.

När buffertzonerna var kopplade till grundtabellerna, skapades två nya shape-filer, vilka döptes
till bef100_join(år)

1. Ett urval gjordes genom att öppna tabellen och välja select by attribute. Alla som
hade fått någon tillhörighet i buffertzonerna valdes ut:

SELECT *
FROM bef100_join(år)
WHERE: NOT(”FROMBUFDST”=0 AND ”TOBUFDST”=0)

2. De valda raderna konverterades till ett skikt med funktionen ”Create Layer of
selected features”

3. Därefter exporterades skiktet som en shape-fil med namnet
”bef100_join(år)_inom3mil”

4. Geoprocessing Wizard användes med  funktionen ”Dissolve features based on an
attribute...”

Skikt som grupperades: bef100_join(år)_inom3mil

Kolumn som grupperades: NAMN

Output name: bef100_join(år)_diss

Funktion som användes: summera tot_pop

Detta medförde att alla befolkade 100m-rutor som är inom samma buffertzon grupperades till en
typ. Totalt blev det 6 typer i den resulterande tabellen.

Två nya skikt skapades som visade hur många människor som bodde i varje buffertzon ut från
tätorterna. Dessa döptes till bef100_join(år)_diss.
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DELUPPGIFT 4 (Tätortspolygoner)

Materialet sammanställdes i diagram för analys av skillnader de båda åren. Detta gjordes manu-
ellt till ett Excel-dokument eftersom det var så lite data att mata in.

1. Ett nytt Excel-dokument skapades med namnet buffertzontabell.xls

2. Skapar en kolumn med namnet Zon. Där fylls sedan zonnamnen in vilka är:

- Tätort

- 0 - 5 km

- 5 - 10 km

- 10 - 15 km

- 15 - 20 km

- 20 - 25 km

- 25 - 30 km

- > 30 km

3. Sedan skapades kolumnerna tot_pop för 86 och 95 där värdena matades in för
båda åren.

0 - 30 km hämtades från de nyss skapade tabellerna (bef100_join(år)_diss.shp).
Tätort hämtades från tatortbef_samman.shp genom att högerklicka på tot_pop
kolumnen och välja statistics. > 30 km hämtades genom att välja alla som har 0
(tobufdst) och 0 (frombufdst) och 0 (sum_area) eftersom tätorterna inte skulle
med i den kolumnen, frågan kördes mot tatortbef_samman.shp

Det visade sig att det blev svårt att få grepp om skillnaden.

4. Det skapades en ny kolumn som hette ”diff” vilken var differensen mellan 95 och
86. Denna ritades upp i ett diagram.

Men den var inte särskilt talande eftersom alla staplar hade ökat 1995. Så därför
räknades det fram en ny kolumn som den procentuella andelen av den totala
befolkningen för respektive år (se Karta 4).
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DELUPPGIFT 5 (Tätortspolygoner)

Den förra frågan om antal människor var intressant och genast dök en ny fråga upp. Har utbred-
ningen förändrats på något sätt? Det vill säga antalet 100m rutor i varje zon. Kan det finnas ett
liknande resultat där eller ser det annorlunda ut?

Samma tillvägagångssätt som föregående uppgift användes fast med hänsyn till rutor.

6.3.4 Antal människor inom olika zoner ut till 1 mil från
tätorternas centrumpunkter

För att göra tätortspolygonerna i punktform användes ArcView 3.2. Där öppnades tabellen och
två nya kolumner skapades, X och Y. Där var det tänkt att polygonernas centrumkoordinater
skulle ligga. För att generera dessa till tabellen användes kalkylatorverktyget och följande Av-
enue-kod skrevs:

Shape.ReturnCenter.GetX (För kolumnen X)

Shape.ReturnCenter.GetY (För kolumnen Y)

Enligt ArcView hjälpen fungerade funktionen ReturnCenter så att den returnerade centrum (cent-
roiden) av polygonerna. Om punkten inte hamnade inom polygongränsen så flyttades denna
kortaste väg i x-led så att den hamnade inom polygonen. Centrumpunkten var mittpunkten av
den rektangel som omger varje polygon.

Började med skikten:

· LARegiongränser i botten

· LARegiontätorter i polygonform i mitten

· LARegiontätorter i punktform överst

Några centrumpunkter hamnade fel på grund av mycket oregelbundna polygoner. Dessa ändrades
manuellt.

Buffertzoner runt punkterna gjordes med 500 meter mellan varje ring ut till 10 000 meter (1 mil).
Det bildades då 20 ringar ut från punkterna.

Problemet var vilket tillvägagångsätt som skulle användas för att få följande utseende på den
resulterande tabellen:

Regionort Namn X Y ant_500 ant_1000 ... ant_10000

1 Stockholm 123231 123131 1234 12345 12345

2 Uppsala 123133 231231 1234 12345 12345

3

.

.

.

108 Kiruna 123456 123456 12 123 12345

Tabell 5 - Visar hur tabellen för
500 m buffringen önskades se
ut i slutändan



Examensarbete, 10p
GIS-ingengörsutbildningen, 120p
Luleå Tekniska Universitet, Kiruna

SIDA 21

Rapport skriven av Stefan Persson GIS 3
Utfört hos SMC (GERUM/Kulturgeografiska instutitionen/Umeå universitet),
Kiruna 2002

Först och främst så var det nödvändigt att dela upp några buffertzoner eftersom de hade gått in i
varandra. Bland annat Nässjö och Eksjö. Totalt var det åtta städer som parvis delade på ett antal
människor i sina buffertzoner.

Hur detta skulle göras var svårt att komma på, därför användes några olika metoder beroende på
hur mycket buffertzonerna gått in i varandra.

Se Bild 1.

Bild 1 – Bilden visar två olika områden där tätortsbuffringarna har gått in i varandra och hur detta
löstes.

Första paret delades genom att flytta polygonpunkterna som ligger i fel LARegion längs efter
LARegiongränsen. Detta gjordes på båda sidorna.

Andra paret gjordes också en polygonpunkt förflyttning så att en tätorts buffertzoner blev domi-
nanta eftersom den tätorten hade alla ringar inom LARegiongränsen.

Att flytta polygonpunkter blev för tidskrävande och därför användes en ny metod för det tredje
paret. Här användes ”Clip”-funktionen i Geoprocessing Wizzard för att dela upp polygonerna i
bitar. Därefter när alla bitar var klara användes ”merge” funktionen för att sammanfoga dem till
ett och samma skikt igen.

Fjärde paret överlappade bara något lite och därför kunde polygonpunkt-förflyttning göras.

En ny kolumn med namn skapades genom att varje buffertområde markerades en i taget och
staden identifierades med identifieringsverktyget. Med hjälp av funktionen find/replace-funktio-
nen i menyraden sattes varje tätorts namn in för alla buffertzoner.

När alla buffertzoner fått en orttillhörighet, söktes alla rader i kolumnen frombufdst 0 (buffertzon
0 till 500) ut och exporterades till en separat tabell som lades till i projektet (ArcMap-projektet).
Samma procedur gjordes för alla zoner tills 20 nya tabeller var gjorda.
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För att det skulle vara möjligt att använda alla funktioner i ArcMap vid bearbetningen var det
nödvändigt att göra om tabellerna till shape-filer. Detta gjordes med funktionen ”AddXY Data...”,
vilket blir ett ”Event theme” till tabellen. Dessa ”event theme” kördes med funktionen ”dissolv
features by name”, Där tot_pop86, tot_pop95 och tot_pop_diff valdes att summeras.

De 20 nya skikten kopplades till ett med funktionen ”join”. Därefter exporterades tabellen som en
sammanslagen tabell (.dbf).

Tabellen delades upp i MS Excel så att de tre största städerna kom för sig och de övriga för sig
eftersom det är en sån stor skillnad i befolkningsmängd. Diagrammen gjordes så att det samma-
lagda antalet människor inom varje zon visualiserades.

För att göra en noggrannare indelning av den sammanslagna tabellen sorterades på antal män-
niskor inom 1 mil och ett stapeldiagram gjordes. Det hade bestämts innan att där det fanns
naturliga brytpunkter i diagrammet skulle tabellen delas upp. Detta gjordes för att försöka skilja
på tätorterna storleksmässigt. Totalt blev det 6 grupper. Se Bilaga 2.

6.3.5 Vilka områden har ökat respektive minskat i befolkning?

Det första som undersöktes i ArcView var den geografiska fördelningen av rutor som hade ökat
respektive minskat sin befolkning . Detta gjordes för alla tre rutstorlekar även om det är en
tveksam analys på hundrametersnivån. Analysen genomfördes på följande sätt:

1. Tabellerna kopplades ihop.

Att köra en join ”based on spatial location” i ArcMap visade sig vara en mycket tidskrävande
åtgärd, speciellt med den datamängd som 100 meters rutorna tog. Därför gjordes detta i MS
Access istället.

Men i Access gick det inte att göra en outer join vilket var av intresse, därför krävdes det lite
extra arbete i form av SQL-programmering i Access.

Först gjordes en ny tabell som heter ”Koordinater 100m ogrupperat” med kolumnerna X och Y
med samma datatyp som i grundtabellerna. Detta gjordes i designläge i Access. Därefter lades
koordinaterna från 1986 och från 1995 till i den tabellen:

INSERT INTO [Koordinater 100m ogrupperat] ( X, Y )
SELECT [SPE_bef100_aggr_100m_86].[X],
[SPE_bef100_aggr_100m_86].[Y]
FROM [SPE_bef100_aggr_100m_86];

Dessa frågor gjordes med funktionen Append Query i Access.

Därefter gjordes ytterligare en ny tabell där koordinaterna är grupperade så att varje X och Y är
unik. Denna tabell döptes till ”86/95 100m sammanslaget” vilket då är koordinatlistan. Denna
SQL fråga ser ut på följande sätt:
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SELECT [Koordinater 100m ogrupperat].[X], [Koordinater 100m
ogrupperat].[Y]
INTO[86/95 100m sammanslaget]
FROM [Koordinater 100m ogrupperat]
GROUP BY [Koordinater 100m ogrupperat].[X], [Koordinater 100m
ogrupperat].[Y];

Denna fråga gjordes med funktionen Make-Table Query i Access.

Sedan skall värdena kopplas till dessa koordinater, dvs tot_pop från 86 i en kolumn och tot_pop
från 95 i den andra. Detta gjordes i två steg. Först kördes en RIGHT JOIN som innebär att alla
värden från koordinatlistan tas med och kopplas till tot_pop från 86 där koordinaterna är lika.

SELECT [86/95 100m sammanslaget].X, [86/95 100m sammanslaget].Y,
SPE_bef100_aggr_100m_86.tot_pop
FROM SPE_bef100_aggr_100m_86
RIGHT JOIN [86/95 100m sammanslaget]
ON (SPE_bef100_aggr_100m_86.X = [86/95 100m sammanslaget].X)
AND (SPE_bef100_aggr_100m_86.Y = [86/95 100m sammanslaget].Y);

Därefter kördes nästa fråga (del 2), dvs att koppla kolumnen tot_pop från 95. Genom att köra en
RIGHT JOIN mellan den förra frågan som jag döpte till ”tot_pop 86 100m —> Sammanslagna
100m” och ursprungstabellen för 95 så lades dessa värden till i tabellen.

SELECT [tot_pop 86 100m —> Sammanslagna 100m].X, [tot_pop 86 100m
—> Sammanslagna 100m].Y, [tot_pop 86 100m —> Sammanslagna
100m].tot_pop, SPE_bef100_aggr_100m_95.tot_pop
INTO [SPE_bef100_aggr_100m_86-95]
FROM SPE_bef100_aggr_100m_95
RIGHT JOIN [tot_pop 86 100m —> Sammanslagna 100m]
ON (SPE_bef100_aggr_100m_95.X = [tot_pop 86 100m —> Sammanslagna
100m].X)
AND (SPE_bef100_aggr_100m_95.Y = [tot_pop 86 100m —> Sammanslagna
100m].Y);

I det läget hade vi en tabell där samtliga koordinater från 1986 och från 1995 var med. Den hade
även tot_pop från båda åren kopplade i två kolumner bredvid koordinaterna.

Den nya tabellen, SPE_bef100_aggr_100m_86-95, exporterades som en tab-separerad text-fil till
mappen med  tabeller. Detta gjordes likadant för 3 km och 3 mil

När den sedan togs in i ArcMap, fylldes de tomma luckorna som uppkommit i tot_pop_(år) ut
med värdet 0 med hjälp av kalkylatorverktyget i tabellvyn.

2. Skapade en ny kolumn i de tre tabellerna (de nyss kopplade tabellerna)

Den nya kolumnen döptes till pop_diff och gavs samma datatyp som de andra.
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3. Beräkna differensen

I ArcMap användes kalkylatorverktyget för att beräkna differensen mellan 1995 och 1986. Nega-
tivt värde innebär att befolkningen i rutan har minskat och positivt värde att den har ökat.

4. Symbolisera i ArcMap

Detta data kan användas på många sätt och visas på många sätt, men det som i detta fall ville
visas var endast de ställen det har minskat och ökat. Därför grupperades alla negativa värden i
pop_diff till en symbol, noll fick stå för en och slutligen alla positiva värden som en.

(Se Karta 1)

6.3.6 Vilka 100m-rutor har avfolkats och vilka 100m-rutor har
befolkats 1995?

En annan intressant fråga är var det har befolkats 1995 och var har det blivit avfolkats 1995.

Denna analys görs på alla tre rutstorlekar även om det som förväntat inte gav några resultat på
3 mils rutorna

1. Sök alla rader i kolumnen pop_86 med värdet 0

Denna sökning gjordes på de tre sammanslagna tabellerna. När sökningen var klar lades de valda
posterna till i vyn som ett eget skikt, och sedan exporterades dessa skikt som shape-filer. Dessa
filer döptes till tillkomna_[rutstorlek]_95.shp

2. Sök alla rader i kolumnen pop_95 med värdet 0

Gjordes på samma sätt som ovan men med filnamnet tomma_[rutstorlek]_95.shp

(se Karta 2)



Examensarbete, 10p
GIS-ingengörsutbildningen, 120p
Luleå Tekniska Universitet, Kiruna

SIDA 25

Rapport skriven av Stefan Persson GIS 3
Utfört hos SMC (GERUM/Kulturgeografiska instutitionen/Umeå universitet),
Kiruna 2002

7 Resultat

7.1 UTTAG UR DATABASEN

7.1.1 Starttabellerna/Grundtabellerna

Som det tidigare angavs så överfördes sex så kallade starttabeller till arbetsdatorn. Dessa sex
tabeller hette:

· SPE_bef100_aggr_100m_86

· SPE_bef100_aggr_100m_95

· SPE_bef100_aggr_3km_86

· SPE_bef100_aggr_3km_95

· SPE_bef100_aggr_3mil_86

· SPE_bef100_aggr_3mil_95

(Se tabell 2,3 och 4 på sidan 12)

7.1.2 Statistik om datat i starttabellerna

Ur tabellerna som plockades ut kunde följande statistik fås för befolkningen de båda åren:

Tabell 6. Statistik om bosättningsmönstret för varje år och för varje rutstorlek. (Minimum för
antal människor i varje rutstorlek är 1) Det procentuella värdet har räknats fram genom
formeln (1995-1986)/1986

1986 1995 Förändring (%)

Antal människor i Sverige: 8 380 907 8 836 529 5.44%

Max antal människor på en 100 m ruta: 2042 1899 -7.00%

Antal befolkade 100 m rutor: 692 671 729 933 5.38%

Max antal människor på en 3 km ruta: 75 617 88295 16.77%

Antal befolkade 3 km rutor: 27 499 27 341 -0.57%

Max antal människor på en 3 mil ruta: 942 871 1 027 272 8.95%

Antal befolkade 3 mil rutor: 564 565 0.18%
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7.2 DIAGRAM OCH TABELLER

7.2.1 Frekvensdiagram – Antal rutor per täthetsklass och per
rutstorlek

Diagram 1.1 Antal 100m-rutor i olika täthetsklasser 1986 och 1995. Täthetsklasserna är grupperade så att det ökar
med 100 människor för varje täthetsklass upp till och med 1000. Exempel: Stapel nr 1 visar att 1995 så är det 716 115
rutor med 1 till 100 människor på.

Diagram 1.2 En noggrannare indelning av föregående diagrams första stapel. Antal 100m-rutor i olika täthetsklasser
1986 och 1995. Täthetsklasserna är här grupperade så att det ökar med 10 människor för varje täthetsklass.

Resultat: Diagrammet visar att det har ökat i antal rutor i täthetsklasserna upp till och med 600
människor per ruta. Klassen 601 – 700 har minskat och klasserna därefter lite upp och ned.
Tabellen under diagrammet visar att 98% av alla rutor tillhör den första täthetsklassen (1-100)
båda åren.

Resultat: Diagrammet visar att antalet rutor har ökat i alla klasser. Tabellen under diagrammet
visar att 75% av alla rutor är i den första täthetsklassen (1-10)
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Resultat: Det har minskat något i den första klassen (1-500), de övriga har ökat. 92% av alla
rutor tillhör den första täthetsklassen båda åren. Denna grupp visas i nästa diagram.

Diagram 1.3 Antal 3km-rutor i olika täthetsklasser 1986 och 1995. Täthetsklasserna är grupperade så att det ökar
med 500 människor i de två första och med 5000 i de två andra och den sista är alla med fler än 10 000
människor. När alla täthetsklasserna ritades upp var detta naturliga brytpunkter.

Resultat: Den första täthetsklassen (1-100) har minskat medan de övriga har ökat. Tabellen
under diagrammet visar att 75% av alla rutor finns i den första täthetsklassen 1986 (74% 1995)

Diagram 1.4 Antal 3km-rutor i olika täthetsklasser 1986 och 1995. Täthetsklasserna är grupperade så att det ökar
med 100 människor för varje täthetsklass och delar alltså in föregående diagrams första stapel i 5 nya staplar.
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Resultat: Ett svårt diagram att tyda. De flesta 3mil-rutor är i den första täthetsklassen (1-9999).
Den största förändringen i antal rutor är täthetsklassen (50 000 – 59 999) där det har minskat
med 3 rutor.

Resultat: Det totala antalet befolkade 100m-rutor har ökat från 692 671 till 729 933 mellan åren
1986 och 1995, så den kumulativa linjen kommer att ligga högre för år 1995. Antalet rutor ökar i
de flesta täthetsklasserna och därför ökar även avståndet mellan de båda årens linjer längs x-
axeln. Diagrammet visar att den största delen av antalet rutor har en täthetklass lägre än 40
människor per 100m-ruta.

Diagram 1.5 Antal 3mil-rutor i olika täthetsklasser 1986 och 1995. Täthetsklasserna är grupperade så att det ökar
med 10 000 människor för varje täthetsklass och den sista är alla rutor med mer än 100 000 människor på.

Diagram 1.6 Kumulativ frekvens av 100 meters rutor i de olika täthetsklasserna 1986 och 1995.
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Resultat: Det totala antalet befolkade 3km-rutor har minskat från 27 499 till 27 341 mellan åren
1986 och 1995, så den kumulativa linjen kommer att ligga något lägre för år 1995. Linjen för år
1995 är längre än linjen för 1986, Detta beror på att max antal människor på en 3km-ruta har
ökat från 75 617 till 88 295. Diagrammet visar att den största delen av antalet rutor har en
täthetklass lägre än 200 människor per 3km-ruta.

Diagram 1.7 Kumulativ frekvens av 3km-rutor rutor i de olika täthetsklasserna 1986 och 1995.

Resultat: Det totala antalet befolkade 3mil-rutor är 564 stycken år 1986 och 565 stycken år 1995
och linjerna för de båda åren följs åt.

Diagram 1.8 Kumulativ frekvens av 3mil-rutor i de olika täthetsklasserna 1986 och 1995.
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7.2.2 Frekvensdiagram – Antal människor per täthetsklass och
per rutstorlek

Resultat: Diagrammet visar att antalet människor som bor i rutor med mindre än 600 invånare
har ökat. Dessa är också de täthetklasser som är vanligast. 98% av befolkningen bor i rutor med
mindre än 600 invånare per 100m-ruta. Endast 2% av befolkningen bor i täthetsklasser större än
600 invånare per 100m-ruta.

Diagram 2.1 Antal människor i olika täthetsklasser för 100m-rutor 1986 och 1995. Täthetsklasserna är grupperade
så att det ökar med 100 människor för varje täthetsklass och den sista är alla rutor med mer än 1000 människor på.

Diagram 2.2 En indelning av första stapeln i förra diagrammet (1-99 människor). Antal människor som bor på 100m-
rutor med 1-100 invånare 1986 och 1995. Täthetsklasserna är grupperade så att det ökar med 10 människor för
varje täthetsklass upp till 100. Den sista stapeln visar antalet människor i de övriga täthetsklasserna.

Resultat: Det har ökat i antal människor i alla täthetsklasser utom den tredje vilken är klassen 30
– 39. 53% av befolkningen bor i  rutor med mindre än 40 invånare per 100m-ruta, varav 20% är
mindre än 10 invånare per ruta.
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Resultat: De täthetsklasser som minskat något är 15 000 – 19 999, 25 000 – 29 999, 30 000 – 34
999, 45 000 – 49 999. Cirka 50% av alla människor bor i den första täthetsklassen (1 – 5000).

Diagram 2.3 Antal människor i olika täthetsklasser för 3km-rutor 1986 och 1995. Täthetsklasserna är grupperade
så att det ökar med 5000 människor för varje täthetsklass upp till 49999 människor per 3km-ruta. Den sista
stapeln/klassen är alla rutor med 50 000 människor eller fler på.

Diagram 2.4 En indelning av första stapeln i förra diagrammet. Antal människor i olika täthetsklasser för 3km-
rutor 1986 och 1995. Täthetsklasserna är grupperade så att det ökar med 1000 för varje täthetsklass upp till
5000. Den sista stapeln visar antalet människor i de övriga täthetsklasserna.

Resultat: Det har ökat i antal människor i alla täthetsklasser utom den näst sista vilken är 4000 –
4999.
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Resultat: Antalet människor har ökat i varje täthetsklass. Ett undantag är de två sista staplarna
där det verkar som den 3mil-ruta med flest människor på har fått ett stort tillskott människor och
därmed bytt täthetsklass från 1986 till 1995. Det finns även några tomma täthetsklasser.

Diagram 2.5 Antal människor i olika täthetsklasser för 3mil-rutor 1986 och 1995. Täthetsklasserna är grupperade
så att det ökar med 100 000 för varje täthetsklass upp till 1 099 999.

Resultat: Det är ett väldigt varierande stapeldiagram, där man kan avläsa att första stapeln (1-9
999) har minskat 1995 och den sista stapeln har ökat kraftigt 1995 (150 000-).

Diagram 2.6 Antal människor i olika täthetsklasser för 3mil-rutor 1986 och 1995. Täthetsklasserna är grupperade
så att det ökar med 10 000 för varje täthetsklass upp till 149 999. Den sista stapeln är alla rutor med 150 000
människor eller fler på.
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Resultat: Båda linjerna följs åt, men de skiljer sig mer ju större täthetsklasserna blir. Detta beror
på att antalet människor har ökat från 1986 till 1995 jämnt fördelat på alla täthetsklasserna.
Avståndet i y-led i bakre ändan av de båda linjerna anger skillnaden i befolkningsmängd de båda
åren, vilken är 455 622 människor.

Diagram 2.7 Kumulativt antal människor i olika täthetsklasser för 100m-rutor 1986 och 1995. Här är X-axeln en
logaritmisk skala för att det ska vara lättare att urskilja skillnader mellan linjerna.

Resultat: Båda linjerna följs åt, men de skiljer sig mer ju större täthetsklasserna blir precis som
för 100m-rutorna. Det blir lite hackigare mot slutet också, vilket beror på färre antal värden i den
delen av kurvan.

Diagram 2.8 Kumulativt antal människor i olika täthetsklasser för 3km-rutor 1986 och 1995. Här är X-axeln en
logaritmisk skala för att det ska vara lättare att urskilja skillnader mellan linjerna.
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Resultat: Båda linjerna följs åt, men de skiljer sig mer ju större täthetsklasserna blir precis som
för 100m-rutorna och 3km-rutorna. Det blir lite hackigare mot slutet också, vilket beror på färre
antal värden i den delen av kurvan.

Diagram 2.9 Kumulativt antal människor i olika täthetsklasser för 3mil-rutor 1986 och 1995. Här är X-axeln en
logaritmisk skala för att det ska vara lättare att urskilja skillnader mellan linjerna.
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7.2.3 Vilka områden har ökat respektive minskat i befolkning?

En första intressant översikt ur urbaniseringssynpunkt är var det har ökat i antal människor och
var det har minskat i antal människor. Nedan är resultatet av denna undersökning.

Karta 1 – Den större bilden av Sverige är indelad i 3km-rutor och är ganska svårläst, men
ger ett intryck av var det har ökat och minskat i befolkningen. Den mindre är indelad i
3mil-rutor och ”bekräftar” intrycket av ökningen och minskningen.

3km indelningen ger intrycket att det är runt de tre största städerna det har ökat i befolkning,
men även upp längs norrlandskustens tätorter och runt Östersund.
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7.2.4 Vilka 100m-rutor har avfolkats och vilka 100m-rutor har
befolkats 1995?

För att få en uppfattning om var folk verkar vilja bygga nytt och var folk har flyttat ifrån, gjordes
en karta som visar avfolkade 100m-rutor och befolkade 100m-rutor 1995, jämfört mot 1986.
Denna karta gjordes endast över norrlandskusten och över Stockholmsområdet.

Karta 2 – Den vänstra kolumnen visar nybefolkade 100m-rutor 1995 jämfört mot 1986
och den högra kolumnen visar avfolkade 100m-rutor 1995 jämfört mot 1986. Den övre
raden är en förstoring av en bit av norrlandskusten och den nedre raden visar
Stockholm och dess omgivande tätorter. Det har även gjorts en förstoring av enbart
Stockholms tätort (de små rutorna)
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Kartan ger intrycket av att avfolkningen är ganska jämnt fördelad på de visualiserade områdena
men att de befolkade 100m-rutorna  i Norrland främst är fördelat runt tätorterna. I Stockholms-
området ser man en klar skillnad i att det är många fler rutor som blivit befolkade än avfolkade.
De små kartorna över själva Stockholms tätort visar att befolkade 100m-rutor har tillkommit
mestadels i tätortens ytterområden.

7.2.5 Antal människor inom olika zoner ut till 3 mil från
tätortsgränsen

Befolkningsmönstret i en 3 mils radie runt tätorter har studerats. LARegionernas centralorter har
använts. En översiktskarta över zonerna visas i Karta 3.

Karta 3 – Visar en översiktskarta över LARegionorterna och dess zonindelning
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Resultaten av analysen visas på karta 4.

Ruta 2 – Visar att den procentuella andelen befolkade 100m-rutor av det totala antalet rutor har
minskat 1995 inom tätorterna och utanför 3 mils gränsen. Den största ökningen har skett 0 - 5
km ut från tätortsgränsen.

Ruta 3  – Visar att den procentuella andelen människor  av den totala befolkningen har minskat
inom tätorterna, ökat mest 0 - 5 km ut från tätorterna och även minskat utanför 3 mils gränsen.

Ruta 4 – Visar att det procentuellt har ökat inom alla intervall, både för antal rutor och för antal
människor när man jämför de båda åren. Den största förändringen har dock skett 0 – 5 km från
tätortsgränsen. Vad som också visas är att en befolkningsförtätning skett i tätorterna, 0 – 5 km
zonen och 25 – 30 km zonen eftersom den procentuella ökningen av människor har ökat mer än
den procentuella ökningen rutor.

Karta 4  – Visar förändringar inom 5 km avstånd ut till 3 mil från alla
LARegionernas centraltätorter.
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7.2.6 Antal människor inom olika zoner ut till 1 mil från
tätorternas centrumpunkter

I tidigare avsnitt har det mest handlat om urbanisering eftersom det har tagit hänsyn till stora
avstånd från LARegionernas centraltätorter. För att undersöka suburbaniseringsprocessen gjordes
500 meters intervall en mil ut från tätorternas centrumpunkt. Se exemplet nedan:

Karta 5 – Visar ett exempel över LARegiontätorten Örnsköldsvik. Ringarna är 500
meters intervall ut till 1 mil från centrumpunkten. Punkterna är
bosättningsmönstret för båda åren (gemensamt). Den lilla rutan uppe till höger är
en översiktsbild över alla (LAR) tätorter i Sverige.
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I bilaga 2 visas en sammanställning av grupperna. Varje grupp presenteras i fortsättningen
separat med avseende på:

· Antal människor inom varje zon, de båda åren

· Skillnad i antal människor de båda åren, inom varje zon.

· Andel människor av den totala befolkningen, inom varje zon, de båda åren.

· Skillnad i andel av den totala befolkningen, inom varje zon.

Grupp Antal inv. inom 1 mils radie

Grupp 1 1 - 10 000

Grupp 2 10 000 - 25 000

Grupp 3 25 000 - 50 000

Grupp 4 50 000 - 80 000

Grupp 5 80 000 - 150 000

Grupp 6 150 000 -

Tabell 7 – Visar gruppindelningen med avseende på antal
människor inom 1 mils radie från centrumpunkten.

Tätorterna grupperades i sex grupper efter folkmängd inom 1 mil från centrumpunkten.
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Diagram 3.1 Antal människor för grupp 1 inom varje zon.
Diagrammet visar att tätortsgränserna troligtvis slutar
någonstans kring 2 km ut från centrumpunkten och att
en befolkningsminskning skett i området 0 - 1 km och en
befolkningsökning skett utanför 1 km zonen 1986 till
1995.

Grupp 1  (< 10 000 inv)

Diagram 3.2 Skillnad i antal människor. Diagrammet
förtydligar diagram 3.1. Detta visar att inne i
tätortskärnan har det minskat flest i antal människor och
mellan 1 och 3km har det ökat i antal människor.

Diagram 3.3 Andel människor för grupp 1 inom varje
zon. Diagrammet visar att andelen människor av den
totala befolkningen har minskat från 1986 till 1995 i
området 0 - 1,5 km och en ökning skett strax utanför 1,5
km

Diagram 3.4 Skillnad i andel av den totala befolkningen
visar att det har minskat i alla zoner utom mellan 1,5
och 3km där det har ökat i andel av den totala
befolkningen.

Resultat: I grupp 1 visas ett tydligt mönster på en suburbaniseringsprocess. Det intressanta är
att det har minskat inne i tätortskärnan både i antal människor och för skillnaden i andel av den
totala befolkningen, medan det har ökat just i utkanten av tätortsgränserna.
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Grupp 2 (10 000 – 25 000 inv)

Diagram 3.5 Antal människor för grupp 2 inom varje zon.
Diagrammet visar att tätortsgränsen troligtvis slutar
cirka 3 km ut från centrumpunkten och att en
befolkningsökning skett mellan 1986 och 1995 i området
0 - 1 km Utanför 1 km har befolkningstätheten varierat
något.

Diagram 3.6  Skillnad i antal människor. Diagrammet
förtydligar diagram 3.5. Detta visar att inne i
tätortskärnan har det ökat flest i antal människor ut till 1
km och mellan 1 och 3,5 km är skillnaderna lite
varierande upp och ned medan det har ökat i området
3,5 - 7 km

Diagram 3.7 Andel människor av totalbefolkningen för
grupp 2 inom varje zon. Diagrammet visar att andelen
människor har ökat något nära centrumpunkten och
minskat ganska mycket mellan 0,5 - 3,5 km mellan åren
1986 och 1995.

Diagram 3.8 Skillnad i andel av den totala befolkningen
för grupp 2 visar att det har minskat i alla zoner utom i
zonen närmast tätortspunkterna och området mellan 3,5
och 5,5 km där det har ökat i andel av den totala
befolkningen.

Resultat: I grupp 2 visas ett tydligt suburbaniseringsmönster. Det har dock ökat både i antal
människor och andel av den totala befolkningen närmast centrumpunkten. Men det intressanta är
den stora minskningen i andel av den totala befolkningen mellan 0,5 till 2,5 km och den lilla
ökning som skett i området strax utanför tätortsgränserna.
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Grupp 3 (25 000 – 50 000 inv)

Diagram 3.9 Antal människor för grupp 3 inom varje zon.
Diagrammet visar att tätortsgränsen troligtvis slutar
någonstans kring 4,5 km ut från centrumpunkten och att
en befolkningsökning skett mellan 1986 och 1995 i
nästan hela området. Undantag 2 - 2,5 km och 4,5 - 5
km där det har minskat.

Diagram 3.10  Skillnad i antal människor. Diagrammet
förtydligar diagram 3.9. Detta visar att det har ökat i
antal människor i de flesta zonerna förrutom i området 2
- 2,5 km och 4,5 - 5 km där det har minskat.

Diagram 3.11 Andel människor för grupp 3 inom varje
zon. Diagrammet visar att andelen människor har ökat
nära centrumpunkten och ute vid tätortsgränsen.
Däremellan har det minskat ganska mycket mellan 1,5 -
2,5 km  åren 1986 och 1995.

Diagram 3.12 Skillnad i andel av den totala befolkningen
för grupp 3. Detta förtydligar diagram 3.11. Diagrammet
visar en ganska varierande förändring i andel av den
totala befolkningen. Den största ökningen och den
största minskningen ligger bredvid varandra i området 2
- 3km

Resultat: I grupp 3 visas ett inte lika tydligt mönster som kan likna suburbanisering. Det kan
dock noteras att mönstret liknar föregående två grupper, dock förskjutet åt vänster i diagrammet
dvs ut från tätorternas centrumpunkter. Det som ändå tyder på en suburbaniseringsprocess i
denna grupp är att det har minskat i andel av den totala befolkningen i området strax utanför
tätortskärnan och ökat inom utkanten av den uppskattade tätortsgränsen. Även i området 5,5 - 9
km ses en befolkningsökning.
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Grupp 4 (50 000 – 80 000 inv)

Diagram 3.13 Antal människor för grupp 4 inom varje
zon. Diagrammet visar att tätortsgränsen troligtvis slutar
någonstans kring 4,5 km ut från punkten och att en
befolkningsökning skett i de flesta zonerna mellan 1986
och 1995.

Diagram 3.14  Skillnad i antal människor. Diagrammet
förtydligar diagram (3.13). Detta visar att det har ökat i
antal människor i de flesta zonerna, utom i områdena 2 -
2,5 km och 3 - 3,5 km

Diagram 3.15 Andel människor för grupp 4 inom varje
zon. Diagrammet visar att andelen människor av den
totala befolkningen har ökat nära centrumpunkten,
därefter minskat från 1 km ut till 4 km med ett litet
undantag. Mellan 4 - 7 km har en ökning skett mellan
1986 och 1995.

Diagram 3.16 Skillnad i andel av den totala befolkningen
för grupp 4 förtydligar 3.15. Det visar en ökning i andel
av den totala befolkningen 0 - 1 km från centrumpunkten
och en minskning med ett litet undantag mellan 1 - 4 km
och återigen en ökning mellan 4 - 7 km

Resultat: I grupp 4 visas ett tydligt mönster på en suburbanisering. Detta syns bäst i diagram
3.16 där det har minskat totalt sett i andel av den totala befolkningen i området 1 - 4 km vilket
är i nästan hela tätorten (den uppskattade storleken) och minskat i andel av den totala befolk-
ningen mellan 4 - 7 km vilket då är tätorternas ytterområden.



Examensarbete, 10p
GIS-ingengörsutbildningen, 120p
Luleå Tekniska Universitet, Kiruna

SIDA 45

Rapport skriven av Stefan Persson GIS 3
Utfört hos SMC (GERUM/Kulturgeografiska instutitionen/Umeå universitet),
Kiruna 2002

Grupp 5 (80 000 – 150 000 inv)

Diagram 3.17 Antal människor för grupp 5 inom varje
zon. Diagrammet visar att tätortsgränsen troligtvis slutar
någonstans kring 5,5 km ut från centrumpunkten och att
en befolkningsökning skett mellan 1986 och 1995 i hela
området.

Diagram 3.18  Skillnad i antal människor. Diagrammet
förtydligar diagram 3.17. Detta visar att det har ökat i
antal människor i alla zonerna. Den största ökningen har
skett i området 0,5 - 2,5 km och 3,5 - 5 km

Diagram 3.19 Andel människor för grupp 5 inom varje
zon. Diagrammet visar att andelen människor av den
totala befolkningen har ökat i området 0 - 2,5 km och
3,5 - 7,5 km Deremellan har det skett en minskning från
1986 till 1995.

Diagram 3.20 Skillnad i andel av den totala befolkningen
för grupp 5. Detta förtydligar diagram 3.19. Diagrammet
visar en stor ökning i andel av den totala befolkningen i
området 0 - 2,5 km och 3,5 - 5 km och den största
minskningen i området 2,5 - 3,5 km

Resultat: I grupp 5 visas ett tydligt mönster som kan likna suburbanisering om man bortser från
området 0 - 2,5 km Det kan dock noteras att mönstret liknar föregående fyra grupper, dock
förskjutet åt vänster i diagrammet dvs ut från tätorternas centrumpunkter. Det som ändå tyder
på en suburbaniseringsprocess i denna grupp är som i de övriga grupperna att det har minskat
inom tätorterna och att den största ökningen är i utkanten av den uppskattade storleken av
tätorterna.
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Grupp 6 (> 150 000 inv)

Diagram 3.21 Antal människor för grupp 6 inom varje
zon. Diagrammet visar att tätortsgränsen troligtvis slutar
någonstans utanför diagrammet och att en
befolkningsökning skett från 1986 till 1995 i hela
området.

Diagram 3.23 Andel människor för grupp 6 inom varje
zon. Diagrammet visar att andelen människor av den
totala befolkningen har ökat i hela området 0 - 1 mil

Diagram 3.22  Skillnad i antal människor. Diagrammet
förtydligar diagram 3.21. Detta visar att det har ökat i
antal människor i alla zonerna, ett undantag är området
4,5 - 5 km Den största ökningen har skett i området 1 -
3,5 km

Diagram 3.24 Skillnad i andel av den totala befolkningen
för grupp 6. Detta förtydligar diagram 3.23. Diagrammet
visar att andelen av den totala befolkningen har ökat i
hela området från 1986 till 1995, ett undantag är
området 4,5 - 5 km Den största ökningen har skett 1 -
3,5 ut från centrumpunkterna.

Resultat: I grupp 6 visas inte ett tydligt mönster som kan likna suburbanisering. Det kan dock
noteras att mönstret liknar föregående grupper, dock förskjutet åt vänster i diagrammet dvs ut
från tätorternas centrumpunkter och även uppåt dvs det har ökat mer och ökat mindre mycket på
olika ställen längs x-axeln.
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7.2.6 Antal människor runt några utvalda tätorters
centrumpunkter

För att studera boendemönstret i olika tätortsgrupper valdes 9 tätorter ut  (Karta 6).

Därefter gjordes en karta med alla orterna samlade på ett blad så uppförstorade som möjligt och
där de befolkade 100m-rutorna från 1986 togs med för att visa bosättningsmönstret runt stä-
derna (Karta 7).

Karta 6 – Visar en översikt på de utvalda tätorterna
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Man kan se att Kiruna till exempel har den största delen av befolkningen inom 3km radien till
skillnad mot Malmö som har ett väldigt tätt bosättningsmönster. Tätorterna i Norrland har ett
bosättningsmönster som följer vägar och älvar och bildar därmed ormar av befolkade 100m-rutor.

Karta 7 – Denna karta ger en bild av bosättningsmönstret runt några tätorter i
Sverige.
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Resultatet av analysen har sammanställts i ett diagram:

Resultat:  Det har ökat i alla tätorterna i båda radierna/intervallen förutom i Kiruna där det har
minskat i antal människor inom radien 3km. Befolkningsförändringen mellan 1986 och 1995 har
även sammanställts i karta 8:

Diagram 4.1 Antal människor runt några utvalda tätorter åren 1986 och 1995. De fyra staplarna står för två olika år och
för två olika radier runt en punkt i tätorten. Storleken på staplarna beror på hur många människor som bor inom radien/
intervallet.
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Kartan visar till exempel att i Kiruna har det procentuellt ökat kraftigt i det yttre intervallet (3 -
30 km) och minskat inom 0 - 3 km från centrumpunkten. Örnsköldsvik har fått en motsatt föränd-
ring, det vill säga där har det ökat inom 0 - 3 km och minskat i intervallet 3 - 30 km Om man
tittar på bosättningsmönstret i Karta 7 ser man att Stockholm som verkade ha väldigt tätt i
tätorten har ökat ännu mer inom det korta intervallet, Göteborg samma sak och Malmö som hade
en liten yta för själva tätorten men hade ett tätt bosättningsmönster utanför har ökat mer i det
yttre intervallet än det inre.

Karta 8 – Visar den procentuella förändringen inom varje buffertzon runt de utvalda
tätorterna, jämfört mellan de båda åren
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8 Diskussion/Slutsatser

8.1 FANNS DET  MÖNSTER SOM LIKNADE URBANISERING
ELLER SUBURBANISERING?

Sveriges befolkning ökade kraftigt (nära en halv miljon människor) under de 9 åren från 1986 till
1995. Denna befolkningsökning har fördelats så att antalet människor har ökat i de flesta
täthetsklasser.

För att kunna upptäcka eventuella skillnader räckte det inte att titta på alla täthetsklasser i
samma diagram. Det var nödvändigt att dela in i grupper och undergrupper för att upptäcka de
första tecknen på skillnader i bosättningsmönstret. Denna indelning räckte dock ändå inte till för
att tydligt se dessa mönster i frekvensdiagrammen över hela Sverige.

För att tydliggöra skillnaderna beräknas andelen av den totala befolkningen ut för båda åren,
varefter skillnaderna blev tydligare. Detta gjordes dock endast på undersökningen runt
LARegiontätorterna, men kommer vid en fortsättning av projektet att räknas ut för alla diagram.

Det är inte så stora och lättupptäckta skillnader som har hittats med det finns några antydningar
till denna urbaniseringsprocess. Suburbaniseringsprocessen kom fram tydligt när undersökningen
med 500 m intervall ut till 1 mil gjordes. Det dök dock upp ett annat mönster som visar att
suburbaniseringen inte sker från innersta delen av tätorterna utan alldeles utanför och ut till
tätorternas ytterområden. I innersta delen av de större tätorterna verkar det öka både i antal
människor och även i andel av den totala befolkningen.

8.2 ORSAKER TILL URBANISERING OCH SUBURBANISERING

Anledningen till att en tätort växer beror inte bara på inflyttning från gles- eller landsbyggden.
Det beror även på faktorer som till exempel fertilitet, mortalitet, invandring och utvandring.

Håkansson (2002) skriver att orsakerna till att befolkningsutvecklingen leder till koncentration
eller  spridning beror på tidsperspektivet. I ett mycket långt tidsperspektiv är den goda
jordbruksmarkens lokalisering en viktig faktor. I ett kortare tidsperspektiv är industrialiseringen
en betydande faktor till befolkningens omfördelning. På några år är omfördelningen ett resultat
av t ex konjunkturer, åldersfördelning och invandring. Han skriver även att ett viktigt teoretiskt
argument för att förklara urbaniseringen och  dess koncentration av människor hänger samman
med tillgängligheter av olika slag. För att närmare belysa dessa faktorer vore en undersökning av
befolkningstyper (ålder, kön, utbildning, familjemönster) i de olika tätortsgrupperna och tätorts-
zonerna mycket intressant.

Vad som orsakade denna ökning i centrum är okänt. Det är en trend i Sverige att människor
börjat flytta in till centrum i t ex äldre kontorshus (gamla Domus osv) och att det även byggs nytt
nära centrum. Ett exempel på bostadsbyggande nära centrum är de nya hyreshusen vid hamnen i
Luleå.

Kan stora köpcentra utanför tätorterna ha påverkat boendemönstret. En teori kan vara att affärer
och kontor flyttar ut till och omkring dessa köpcentrum så att mer boendeyta frigörs i tätorternas
centrum. En annan teori om detta med stora köpcentra är att de minskar beroendet av att bo
nära centrum och kan då vara en orsak till ökat boende i tätorternas ytterområden dvs sub-
urbaniseringsprocessen.
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Kan IT-samhällets utveckling ha påverkat boendemönstret? Med Internets framfart kan fler
människor jobba i hemmet har vi många hört från olika håll. Bredband till hemmen har på de
senaste åren nått de flesta. Utvecklingen vad gäller bredband hade dock inte kommit så långt
under den period som undersöktes i denna rapport. Men teorin om att människor ska stanna i
hemmen och arbeta mestadels på distans håller inte, i allafall inte än. Vi vill träffas och ha fika
raster tillsammans. Men eftersom det är områden runt tätorterna som prioriteras först med ny
teknik så kan det säkert vara så att människor hellre flyttar närmare större städer för att ta del
av det nya, dvs folk vill ha det nya direkt och inte vänta i några år på att få det. Därför kan det
även här bidra till en urbanisering trots att det borde vara tvärtom.

8.3 ANDRA SÄTT ELLER FORTSÄTTNINGSMÖJLIGHETER

I det här examensarbetet har jag bara undersökt människors utbredning i allmänhet, det vill säga
endast värdet för antal människor för befolkade rutor och deras geografiska positioner. Jag alltså
ej undersökt fördelningen av kön, ålder, familjeförhållanden, utbildningsnivåer osv vilket hade
kunnat vara intressant som jag tidigare nämnde i avsnitt 8.2

Jag skulle som sagt om tid getts ha undersökt detta, men det verkar som att när en plan gjorts
och man jobbar snabbt så åker extratiden till att lägga extra energi i smådetaljer.

Det är möjligt att det kommer att bli en fortsättning på det här projektet efter examensarbetet
och då kommer dessa faktorer att tas med. Vid en eventuell fortsättning kommer data även att
jämföras med procentuell andel av det totala, eftersom det är på den nivån man måste ligga för
att kunna urskilja tydliga mönster. Mer statistiska beräkningar som t ex att använda
LARegionernas centraltätorter som stickprov för att avgöra om det verkligen har skett en ök-
ningen, dvs om den är signifikant.

Slutligen om vad man kan säga om fortsättningsmöjligheter så är de nästan teoretiskt obegrän-
sade. Det gäller bara att ta dem i rätt ordning.
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8.4 SLUTSATSER:

• Sveriges befolkning ökade kraftigt under 9 år (nära en halv miljon människor), från 1986 till
1995. Denna befolkningsökning har fördelats så att antalet människor har ökat i de flesta
täthetsklasser.

• På grund av att befolkningen har ökat med en halv miljon människor så måste andelen av den
totala befolkningen jämföras för att få fram tydliga mönster

• De 100m-rutor, 3km-rutor och 3mil-rutor som har ökat är belägna:

� omkring och i våra tre största tätorter Stockholm, Göteborg och Malmö

� omkring och i tätorterna längs norrlandskusten

� omkring och i Östersund, Gällivare och Kiruna vilka är de större tätorterna i Norrlands
inland

• Nya befolkade 100m-rutor ”klumpar” ihop sig runt tätorterna 1995. Avfolkade 100m-rutor sker
jämnt fördelat

• Generellt har andelen människor i centrum och i tätorternas ytterområden ökat medan det har
minskat i området däremellan.
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9 Ordlista
Aggregering Gruppering, sammanslagning

LARegion Lokal Arbetsmarknadsregion

SMC Spatial Modelling Center

Suburbanisering En utflyttningsprocess från LARegionernas centraltätorter till dess  ytter-
områden.

Urbanisering En stad eller tätorts tillväxt, oftast till bekostnad av gles- och landsbyggd.



Examensarbete, 10p
GIS-ingengörsutbildningen, 120p
Luleå Tekniska Universitet, Kiruna

SIDA 55

Rapport skriven av Stefan Persson GIS 3
Utfört hos SMC (GERUM/Kulturgeografiska instutitionen/Umeå universitet),
Kiruna 2002

10 Referenser

Håkansson, J., 2002: Var växte befolkningen? Sverige under 200 år. In Malmberg, G.(Ed):
Befolkningen spelar roll!, 7-20, GERUM Kulturgeografen 2002:3

Nationalencyklopedin 2002-08-15 http://www.ne.se/



Examensarbete, 10p
GIS-ingengörsutbildningen, 120p
Luleå Tekniska Universitet, Kiruna

Rapport skriven av Stefan Persson GIS 3
Utfört hos SMC (GERUM/Kulturgeografiska instutitionen/Umeå universitet),
Kiruna 2002SIDA 56

11 Bilagor

BILAGA 1 - LOKALA ARBETSMARKNADSREGIONER
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BILAGA 2 - GRUPPINDELNING AV TÄTORTER FÖR 500 M
BUFFRINGEN

Gruppindelningen av tätorterna för 500m buffringen
Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 Grupp 6

Arjeplog Arboga Falun Borås Helsingborg Göteborg

Arvidsjaur Arvika Hässleholm Eskilstuna Jönköping Malmö

Bengtsfors Avesta Kalmar Gävle Linköping Stockholm

Dorotea Bollnäs Karlshamn Halmstad Norrköping

Emmaboda Eksjö Karlskoga Karlstad Uppsala

Filipstad Fagersta Karlskrona Luleå Västerås

Gnosjö Falkenberg Kristianstad Sundsvall Örebro

Haparanda Gislaved Lidköping Trollhättan

Hultsfred Gällivare Nyköping Umeå

Hyltebruk Hagfors Skellefteå

Hällefors Hedemora Skövde

Jokkmokk Hofors Uddevalla

Laxå Hudiksvall Varberg

Lycksele Härnösand Växjö

Malung Kalix Örnsköldsvik

Markaryd Katrineholm Östersund

Munkfors Kiruna

Pajala Kramfors

Sorsele Kristinehamn

Storuman Ljungby

Strömstad Ljusdal

Strömsund Ludvika

Sunne Lysekil

Sveg Mariestad

Sävsjö Mora

Torsby Nässjö

Vansbro Olofström

Vilhelmina Oskarshamn

Åre Simrishamn

Årjäng Sollefteå

Åsele Säffle

Överkalix Söderhamn

Övertåneå Tidaholm

Tranås

Vetlanda

Vimmerby

Visby

Värnamo

Västervik

Älmhult


