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Förord 

Tillväxtanalys har på uppdrag av arbetsgruppen ”Framtidens landsbygder” inom Nordiska 

ministerrådets ämbetsmannakommitté för regionalpolitik sedan våren 2010 utvecklat en 

plattform och ett verktyg kallat Pinpoint Norden (PIPON). PIPON är utvecklat för att göra 

analyser av gränsregionala förhållanden inom Norden och för att skapa förutsättningar för 

komparativa studier av geografisk tillgänglighet mellan olika områden i Norden.  

Föreliggande rapport beskriver utvecklingsarbetet kring PIPON, exempel på möjliga till-

lämpningar samt en diskussion kring plattformens framtid. 

Slutsatserna i rapporten är att Tillväxtanalys försök att jämka ihop fyra olika nationer un-

der ett och samma tak, dels lett fram till en fungerande, sammanhängande dataplattform för 

Norden kallad PIPON, men dels också inneburit ett lärande av hur ett konkret samarbete 

över nationsgränserna kan gå till. Trots att de Nordiska länderna har liknande statsappara-

ter och är geografiskt sammanbundna finns det regelverk, kulturer och ambitioner som 

ibland går isär. Tekniken är redo att hantera/analysera stora datamängder, medan sekretess 

och disparata definitioner utgör en begränsning för jämförbarheten av data mellan de nor-

diska länderna. Med bred erfarenhet av datainsamling och stort kontaktnät av dataleveran-

törer hoppas Tillväxtanalys, med stöd av de nordiska ländernas statsförvaltningar, fortsätta 

arbetet med att vidareutveckla och underhålla PIPON.  

 

Dan Hjalmarsson 

 

Östersund, oktober, 2012 
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1 PIPON- en plattform för nordiska 
tillgänglighetsanalyser 

1.1 Inledning 

Samtidigt som avfolkningen av landsbygden fortsätter i oförminskad takt och nätverket av 

nödvändiga servicefunktioner blir allt glesare i stora delar av Norden finns det avvikande 

tendenser både lokalt och nationellt. Med jämna mellanrum lyfts nya gränshandelsområden 

och lokala gränssamarbeten fram som ljuspunkter i mörkret. Men hur mäter man effekterna 

av dessa ljuspunkter och hur går det att fånga orsakerna bakom sådana framgångar? 

Inom OECD och Eurostat används för närvarande ett antal officiella områdesindelningar 

och typologiseringar för att värdera likheter och skillnader mellan urbana och rurala områ-

den inom Europa. Gemensamt för dessa är att de som minsta enhet tar avstamp i någon 

form av administrativ områdesindelning. För att nå jämförbarhet mellan områden i ett så 

pass stort och disparat område har OECD och Eurostat valt administrativa områdesindel-

ningar och aggregeringar av dessa som i någon mån matchar varandra folkmängdsmässigt, 

vilket ur ett Europeiskt perspektiv resulterar i stora och homogena regioner för hela det 

relativt glest befolkade Norden. I ett övergripande Europeiskt perspektiv skildras Norden 

därför ofta som ett tämligen homogent område samtidigt som gränserna mellan länderna 

antingen suddas ut eller cementeras.  

Figur 1 OECD:s respektive Eurostats typologisering av urbana och rurala områden 

 

Källa: Brezzi, M., L. Dijkstra and V. Ruiz respektive Eurostat 

Arbetsgruppen ”Framtidens landsbygder” inom Nordiska ministerrådets ämbetsmanna-

kommitté för regionalpolitik har uppdraget att utbyta erfarenheter och öka kunskapsnivån 

om frågor som berör olika landsbygders utveckling och tillväxt i ett nordiskt sammanhang. 

För att fullgöra sin uppgift efterfrågar gruppen underlag som beskriver företeelser och 

tendenser ”skurna” på annat sätt och i mindre bitar än vad de tidigare nämnda officiella 

områdesindelningarna tillåter. Med detta som utgångspunkt fick Tillväxtanalys i uppdrag 
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att utveckla en plattform och ett verktyg som kan belysa och analysera skillnader och lik-

heter som finns inom och mellan Nordens relativt glesbefolkade regioner och gränsområ-

den.  

I den nyutvecklade plattformen kallad Pinpoint Norden (PIPON) finns förutsättningar för 

att behandla de nordiska länderna som en gemensam enhet, och lösningar för att hantera 

data som inte är ett aggregat av de traditionella administrativa områdesindelningarna. Tek-

niken och datatillgången utgör inte något hinder för en gemensam och mer differentierad 

lösning för länderna i Norden, men frågan är om det finns juridiska utrymmen och 

ambitioner för samarbeten kring relevanta data? 

1.2 Syfte och avgränsningar  

Syftet med den här rapporten är att beskriva utvecklingsarbetet kring projektet PIPON. 

Fokus ligger främst på att beskriva de tekniska förutsättningarna, arbetsprocessen bakom 

och funktionaliteten i det framtagna verktyget. Emellertid finns också en ambition att ge 

förslag på hur plattformen kan leva vidare och utvecklas ytterligare i framtiden. En av-

gränsning för rapporten är att den inte i någon nämnvärd omfattning fördjupar sig i den 

faktiska betydelsen av olika resultat utan företrädesvis lyfter fram principexempel på vad 

PIPON kan användas till. Den som söker efter kvalitativt tillämpade analyser av de un-

derlag som tagits fram under utvecklingsarbetet hänvisas till den av Tillväxtanalys paral-

lellt framställda rapporten Rural Housing - Landsbygdboende i Norge, Sverige och Fin-

land.
1
 

Med anledning av arbetsgruppen ”Framtidens landsbygders” sammansättning och fokus-

område begränsas projektet geografiskt till länderna Sverige, Norge, Finland och Danmark, 

som i den här rapporten, för enkelhetens skull hädanefter benämns som Norden. 

1.3  Några ord om att mäta tillgänglighet 

Ett centralt begrepp i den här rapporten, med i andra sammanhang många olika betydelser, 

är tillgänglighet. I det regionalpolitiska arbetet används tillgänglighet framför allt i sam-

manhang rörande geografisk tillgänglighet, där det bland annat används för att beskriva 

och analysera förändrade boende- och arbetsförutsättningar, rörlighetsmönster och till-

gänglighet till service inom och mellan Sveriges regioner. 

Värdet och betydelsen av god tillgänglighet är svår att mäta och alltid relativ. I en urban 

miljö är alternativen att ta sig mellan olika platser en komplex process av val bland möjlig-

heter och hinder. Utbyggda kollektivtrafiksystem och trängselproblematik gör att valen 

inte är givna på förhand. Ur ett gles- och landsbygdsperspektiv är tillgängligheten betydligt 

enklare att operationalisera, då framkomligheten är tämligen förutsägbar och olika trans-

portalternativ få. Trots digitala kommunikationsmöjligheter utgör ett rimligt avstånd med 

bil till och från olika centrala samhällsfunktioner fortfarande en av de viktigaste förutsätt-

ningarna för både boende och arbete. I den här rapporten, som framför allt fokuserar på 

lands- och glesbygdens förutsättningar, används därför begreppet tillgänglighet, om inget 

annat anges, synonymt med avståndet med bil i tid eller sträcka via farbar väg mellan en 

geografisk startpunkt och närmaste målpunkt.  

                                                 
1 Rapport 2012:05 Rural Housing - landsbygdsboende i Sverige, Norge och Finland 
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2 PIPOS bakom PIPON 

Redan i början av 1990-talet började Glesbygdsverket använda rutbaserad statistik för att 

spegla inomregionala skillnader i Sverige. Rutstatistiken ingick som en komponent i den 

tillgänglighetsplattform som utvecklades och användes för att mäta och följa utvecklingen 

av boende- och verkandeförutsättningar i gles- och landsbygdsområden. År 2009 överför-

des plattformen med dess funktionalitet till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar 

och analyser (Tillväxtanalys). Denna GIS-baserade plattform utvecklas och förvaltas idag 

under namnet Pinpoint Sweden (PIPOS). 

PIPOS består av en databas med geokodade (koordinatsatta) data, grundläggande GIS- 

funktionalitet för tillgänglighetsanalyser samt ett funktionsbibliotek i vilket tillämpningar 

för mer specifika ändamål kan utvecklas och läggas till. PIPOS utmärks genom sin för-

måga att göra tillgänglighetsanalyser på geografiskt högupplösta data. Beräkningar som 

görs med hjälp av PIPOS baseras företrädesvis på befolkningsstatistik aggregerad per 250 

metersruta, ett vägnät (NVDB)
2
 och servicepunkter (exempelvis dagligvarubutiker, apotek, 

drivmedelsanläggningar). Tillgänglighetsanalysen, som är PIPOS grundfunktionalitet, 

utgår från beräkningar av avstånd mellan start och målpunkter via ett vägnät. I de flesta fall 

startar beräkningarna i befolkningsrutorna och avslutas när de nått den närmaste (näst 

närmaste i sårbarhetsberäkningar) servicepunkten. Det faktiska resultatet blir en tabell som 

beskriver varje befolkad rutas avstånd till sin närmaste (eller näst närmaste) servicepunkt. I 

NVDB finns även uppgifter om vägarnas hastighetsbegränsningar. Detta gör att tid kan 

användas som mått i tillgänglighetsberäkningarna. Är vägdatabasen av tillräckligt hög 

kvalité beskriver tidsmåttet tillgängligheten bättre än ett längdmått. En kilometer grusväg 

är inte samma sak som en kilometer motorväg ur tillgänglighetssynpunkt. 

Den höga dataupplösningen innebär att stora mängder data måste kunna hanteras i PIPOS. 

Det krävs till exempel cirka 400 000 befolkade 250-metersrutor för att täcka hela Sverige 

och i vägdatabasen ingår alla Sveriges vägar ner till minsta skogsbilväg. Servicepunkterna 

samlas årligen in via olika källor och geokodas med målet att de ska ha samma geografiska 

upplösning som övriga data. 

Poängen med att använda dessa högupplösta data är att resultatet av analysen blir obero-

ende av administrativa gränser. Detta är speciellt viktigt för att kunna analysera inomreg-

ionala likheter/skillnader och samband för egenskaper som inte påverkas av administrativa 

gränsdragningar (exempelvis fysisk tillgänglighet till arbetsplatser, kommersiell service). 

Trots detta är det av tolkningsskäl ibland ändå lämpligt att aggregera resultaten av beräk-

ningarna enligt en administrativ indelning. För att försäkra att den höga upplösningen be-

hålls genom hela analysen görs i regel denna aggregering som ett sista steg i analysen. 

Tillväxtanalys utvecklar även vid behov applikationer och metoder för specifika ändamål. 

Det kan till exempel handla om applikationer som behövs för att fullgöra speciella uppdrag 

och/eller för att utveckla den egna verksamheten.
3
 

                                                 
2 NVDB är en nationell vägdatabas som förvaltas av Trafikverket. Tillväxanalys använder företrädesvis NVDB 

för beräkningar av tillgänglighet över Sverige. 
3 Se projektlista i bilaga 1 
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Figur 2 Exempel på tillämpningar av PIPOS 

 

Källa: Tillväxtanalys 

I PIPOS finns funktionalitet för att hantera, analysera och presentera högupplöst data för 

olika geografiska nivåer och indelningar. I figur 2 illustreras detta med två kartexempel. I 

den vänstra kartan har antalet personer boende per 250-metersruta aggregerats till 10x10 

kilometersrutor för att bättre åskådliggöra befolkningsförändringen mellan två år. På detta 

rutmönster har resultatet av en tillgänglighetsberäkning ”draperats” som beskriver områden 

med pendlingsavstånd till en större tätort. Syftet med kartan är att synliggöra var befolk-

ningstillväxten samvarierar med hög tillgänglighet till en större tätort och var befolkningen 

växer trots avsaknad av pendlingsmöjlighet till en större tätort. I kartexemplet till höger 

illustreras befolkningens tillgänglighet till olika stora tätorter. Beräkningarna är gjorda 

enligt Tillväxtanalys modell för indexerad tillgänglighet som beskrivs närmare i kapitel 4. 

Syftet med kartan är att identifiera områden med liknande förutsättningar vad gäller till-

gänglighet. 
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3 PIPON 

3.1 Uppdraget 

Tillväxtanalys har sedan våren 2010 anpassat PIPOS för att kunna hantera analyser av 

gränsregionala förhållanden inom Norden samt för att ge förutsättningar för komparativa 

studier mellan olika geografiska områden i Norden. Arbetet har genomförts på uppdrag av 

arbetsgruppen ”Framtidens landsbygder” inom Nordiska ministerrådets ämbetsmanna-

kommitté för regionalpolitik. Konkret går uppdraget ut på att i ett första delprojekt bygga 

upp en nordisk plattform (PIPON) för analyser och indelningar enligt Tillväxtanalys mo-

dell för Indexerad tillgänglighet. Den tekniska anpassningen av PIPOS och insamlingen av 

data för det första delprojektet slutfördes under våren 2011, medan andra utmaningar som 

uppkommit under projektets gång i viss mån fortfarande kvarstår att lösa. 

3.2 Sekretess och jämförbarhet 

Utmaningarna består framför allt i att hålla ihop kontaktnätet av olika dataleverantörer och 

att hos dessa och andra aktörer finna framkomliga vägar för framtida åtkomst till jämför-

bara och så kallade ”ogranskade” data. Under projektets gång har det visat sig att olika 

sekretessbestämmelser i viss mån hindrar utlämning av geografiskt högupplösta data om 

befolkningen till en annan nation. Generellt sett handlar de nationella principerna om att 

utlämning till annan nation först kan ske efter det att data granskas och förvanskas i syfte 

att skydda individers integritet. Upplevelsen är ändå att de nationella principerna för ut-

lämning av ”ogranskad” data är påverkbar, vilket efter enträgna påtryckningar för projektet 

vid ett flertal gånger resulterat i förändrade principer. För jämförbarhetens skull är ett al-

ternativ till ”ogranskad” data att använda så kallad ”sekretessgranskad” data, där rutor med 

få observationer tilldelas ett obekant eller annat värde. Problemet är att detta förfaringssätt 

påverkar resultaten allra mest i just de områden där analysen för anslutande projekt bör 

vara som starkast, nämligen i glesbefolkade och gränsnära områden.  
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3.3 Redovisningar och referensprojekt 

Under projektets gång har ett antal avstämningsmöten hållits med den nordiska arbets-

gruppen för att möjliggöra förändringar i projektets inriktning. Förutom dessa möten har 

projektet presenterats och diskuterats vid ett flertal tillfällen enligt uppräkningen nedan: 

• Den 10 oktober 2010 presenterades det nordiska PIPON-projektet vid Europeen Forum 

For Geostatistics (EFGS)
4
 årliga möte i Tallinn. Under mötet diskuterades problemet 

med datasekretess och spridning med anledning av det Nordiska PIPON projektet. 

PIPON projektet utsågs även till ”user case” i europeiska Geostatprojektet
5
.  

• Den 23 maj 2011 presenterades det nordiska PIPON-projektet vid Nordiska 

ämbetsmannakommittén för regionalpolitiks möte i Haparanda. Fokus låg på resultat 

av den indexerade tillgänglighetsmodellen för Norden samt tillämpningar av modellen 

på temporala och åldersuppdelade data.  

• Den 14 oktober 2011 presenterades delar av PIPON-projektet vid EFGS årliga möte i 

Lissabon. Presentationen fokuserade framförallt på behovet av datatillgång. Vid mötet 

framförde Tillväxtanalys också önskemål till de nordiska statistikproducenterna, angå-

ende möjligheten att tillåta lättnader för spridningen av ”ogranskad” data. 

• Den 6 juni 2012 avrapporterades uppdraget PIPON för den nordiska gruppen i sam-

band med ett seminarium om Rural Housing i Stockholm. Inför seminariet togs en se-

minarieversion av föreliggande rapport fram. Efter seminariet har rapporten reviderats 

och inför publiceringen fram för allt kompletterats med ytterligare tillämpningsexem-

pel.  

                                                 
4 Läs om EFGS via http://www.efgs.info/about-efgs 
5 Läs mer om GEOSTAT projektet via http://www.efgs.info/projects/geostat-1a 
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3.4 Arbetsprocessen 

Projektet PIPON har pågått med lågintensiv fart med perioder av intensiv verksamhet se-

dan våren 2010. Under projektets gång har olika processer pågått samtidigt med återkopp-

lingar dem emellan enligt ett återkommande mönster. Den tekniska utvecklingen av platt-

formen har pågått parallellt med datainsamlingen för att emellanåt sammanföras under 

perioder där tekniken testats på insamlad data. Under testperioderna har plattformen pro-

ducerat resultat i form av tillgänglighetsanalyser som utvärderats utifrån funktionalitet och 

kvalitet. Utvärderingarna har utmynnat i åtgärdsplaner som föranlett antingen en ny beräk-

ning med nya beräkningsinställningar eller en ny period av både teknisk utveckling och 

datainsamling. I den tekniska miljön har framförallt kapacitets- och konverteringsproblem 

föranlett stora arbetsinsatser, medan det på datainsamlingssidan ofta varit sökandet efter 

och kommunikationen med olika dataleverantörer som varit tidskrävande. 

Figur 3 Arbetsprocessen (PIPOS kunskapsäpple) 

 

 

 

 

Källa: Tillväxtanalys 

Teknisk utveckling Datainsamling 

Resultat 

Indexeringsberäkning 

Utvärdering 

 

Uppdrag 
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4 Verktyg, metoder och modeller 

4.1 Tillväxtanalys modell för indexerade tillgänglighet 

Som tidigare nämnts avsåg det första delprojektetet för PIPON att framställa en plattform 

för Norden baserad på Tillväxanalys modell för indexerad tillgänglighet. I sitt grundutfö-

rande, vilket också varit utgångspunkten för utvecklingen av den nordiska modellen, an-

vänder sig modellen av tre olika dataset (befolkade 250-metersrutor, vägnät och tätortsav-

gränsningar). 

Modellens huvudsyfte är att öka förståelsen för olika områdens förutsättningar för tillväxt 

genom att beskriva grad av geografisk närhet till olika stora tätorter, där tätorterna står för 

huvudutbudet av service och arbetstillfällen i ett område. Beräkningar i modellen produce-

rar ett tillgänglighetsvärde för varje befolkad 250-metersruta inom ett förutbestämt beräk-

ningsområde (Bild 1 i figur 4). Värdena som beräknats kan sedan exempelvis användas för 

att aggregera rutor som befinner sig inom ett och samma värdeintervall (Bild 2 och 3 i 

Figur 4). På så sätt skapas områden med liknande tillgänglighetsförutsättningar som i 

grunden bygger på grad av tillgänglighet och inte på en administrativ indelning. Områdena 

kan i sin tur användas för att producera statistik för områden med liknande tillgänglighets-

förutsättningar. Genom att exempelvis summera alla personer över 80 år som bor inom 

respektive värdeintervall skapas förutsättningar för att testa hur åldersgruppen äldre är 

representerad i olika områden med olika tillgänglighet (Bild 4 i figur 4). Eftersom de bil-

dade områdena inte heller ”känner av” några gränser kan de också användas för att synli-

göra passager med högre, respektive lägre, tillgänglighet mellan områden som tidigare 

varit administrativt ”avskurna” från varandra av exempelvis en läns- eller nationsgräns 

(Bild 5 i figur 4). 

Figur 4 Principskiss över produktion av områden, statistik och gränsöverskridande illustrationer med hjälp 
av indexerade tillgänglighetsvärden   

Bild 1 Tillgänglighetsvärde            Bild 2 Tematisering av värden      Bild 3 Aggregering av värdeintervall   

   

Bild 4 Antal personer 80 år och äldre                                              Bild 5 Synliggörande av passage 

                      

Källa: Tillväxtanalys 
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4.2 Hur fungerar metoden och indexeringen? 

Tillväxtanalys modell för indexerad tillgänglighet bygger på ett index, som framställts 

genom hopvägning av ett antal tillgänglighetsberäkningar, där varje tillgänglighetsberäk-

ning mäter avståndet i sekunder eller meter mellan startpunkter och målpunkter via ett 

vägnät. Startpunkterna kan som i följande exempel vara samtliga befolkade 250-metersru-

tor i Sverige och målpunkterna vara samtliga tätortsavgränsningar inom samma områden. 

Modellen illustreras schematiskt i bilden i figur 5 men beskrivs också närmare i den föl-

jande texten.
6
 

Figur 5 Principexempel för beräkningsstegen i modellen 

 

Källa: Tillväxtanalys 

Figur 6 Utsnitt ur resultattabell för den indexerade tillgänglighetsberäkningen 

 

Källa: Tillväxtanalys 

I principexemplet i figur 5 inleds beräkningen av den indexerade tillgängligheten i den 

första kartan från vänster med att avståndet beräknas från varje befolkad 250-metersruta 

till den närmaste tätorten över 200 invånare. Varje befolkad ruta tilldelas ett index mellan 

0-100 beroende på hur långt det är till den närmaste tätorten över 200 invånare. Befolk-

ningsrutor belägna mitt i en sådan tätort tilldelas index 0, medan rutor belägna över 45 

minuter från närmaste sådan tätort tilldelas index 100. Den första beräkningens resultat 

representeras av kolumnen Int_1 i figur 6. I den andra kartan från vänster har samma be-

räkning återupprepats men med tätorter över 1 000 invånare som målpunkt. Ytterligare tre 

beräkningar utförs på samma sätt, men med olika tätortsstorlekar som målpunkt. Slutligen 

                                                 
6 En utförlig beskrivning finns även i Tillväxtanalys rapport – Tillgänglighet till tätorter av olika storlekar- 

Modellering genom indexerad tillgänglighet. 
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summeras alla index med varandra, vilket resulterar i kolumn Int_sum i figur 5 där varje 

befolkad ruta tilldelats ett tillgänglighetsvärde mellan 0-500. Befolkningsrutor belägna mitt 

i centrum av en i det här fallet tätort med över 60 000 invånare tilldelas således värdet 0 

medan rutor som ligger längre än 45 minuter från närmaste tätort över 200 invånare tillde-

las värdet 500. I de fem första kartorna i exemplet ovan har värdena i respektive befolk-

ningsruta interpolerats och tematiserats för att illustrera låg, respektive hög, tillgänglighet 

till respektive tätortsstorlek. Den sista kartan längst till höger visar också låg, respektive 

hög, tillgänglighet men då i förhållande till det summerade värdet för de fem beräkning-

arna i kartorna till vänster. 

4.3 Inbyggd flexibilitet 

Ingångsparametrarna som används i beräkningsexemplet i figur 5 är inte helt och hållet 

låsta. Inför en beräkning av den indexerade tillgängligheten finns ett antal alternativa pa-

rametrar att laborera med. Dessa kan ställas in utifrån syftet med beräkningarna. Olika 

inställningar ger olika utfall för beräkningarna. Nedan följer en sammanställning av de 

parametrar och ingångsvärden som går att laborera med. 

Figur 7 Gränsnitt för verktyg för indexerad tillgänglighhet 

 

Källa: Tillväxtanalys 

1 Val av startpunktsdata: Anger vilka objekt som tillgänglighetsberäkningarna ska 

utgå ifrån (exempelvis 250-metersruta för dagbefolkning eller nattbefolkning). 

2 Val av vägnätsdata: Det vägnät som avståndsberäkningar mellan startpunkter och 

målpunkter ska mätas på (exempelvis olika årgångar av vägnät eller vägnät från olika 

leverantörer). 

3 Val av hastighetstabeller och anslutningstid till vägnätet: Anger de hastigheter som 

ska råda för olika vägtyper i det valda vägnätet (exempelvis skyltad hastighet eller om-

räkningar för faktisk hastighet), samt hur lång tid det ska ta för startpunkter som inte 

ligger i direkt anslutning till vägnätet att ansluta till det närmaste vägsegmentet. 
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4 Val av maximalt sökavstånd: Anger det maximala avstånd i sträcka eller tid som får 

en inverkan på den indexerade tillgängligheten. Alla startpunkter som finns på ett 

längre avstånd än maxavståndet från angiven målpunkt tilldelas index 100 i respektive 

beräkning (exempelvis används ofta maxavståndet 45 minuter då beräkningar görs i 

syfte att beskriva arbetspendling). 

5 Val av beräkning på sträcka eller tid: Anger om beräkningarna ska göras i antalet 

meter eller sekunder till närmaste målpunkt. 

6 Val av målpunktsstorlek och antal målpunktsintervall: Anger antal målpunktinter-

vall samt storleken på intervallen mellan de olika målpunktskategorierna (exempelvis 

hur många tätortsstorlekar som beräkningarna ska utföras på och inom vilka intervall.) 
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4.4 Indexerad tillgänglighet för Norden 

Den framtagna modellen för att beräkna indexerad tillgänglighet för Norden följer samma 

principer som den svenska. Introduktionen av nordiska data har emellertid krävt ett stort 

utvecklingsarbete av den tekniska plattformen. Den största nyheten i plattformsmiljön är 

att all data läggs in och hanteras av en ny databas och databashanterare. Databashanteraren 

ser till att tillgänglighetsberäkningarna kan göras betydligt effektivare och snabbare och att 

hela Norden kan hanteras i en och samma tillgänglighetsberäkning. Detta medför bland 

annat att det nu finns möjlighet och mer tid för att göra fler och mer komplexa beräkningar. 

I princip är verktyget även förberett för att kunna utföra beräkningar över hela Europa. 

Inbyggt i beräkningsverktyget finns nu även funktionalitet för ”omsampling” av rutdata till 

olika projektionssystem. Anledningen till omsamplingsfunktionen är att varje land i dags-

läget tar fram rutdata i sin nationellt specifika projektion. Vid transformeringar av rutdata 

mellan olika projektioner förvrängs rutornas form och läge vilket delvis kommer att på-

verka tillgänglighetsresultatet. I omsamlingsfunktionen placeras däremot alla observationer 

slumpmässigt ut inom respektive ruta för att sedan fångas in i ett enda sammanhållet rutnät 

(se figur 8). Fördelen med detta förfaringssätt är att materialet behåller alla egenskaper 

som är viktiga för tillgänglighetsberäkningarna. Nackdelen är att alla data slumpmässigt 

omfördelas något, vilket innebär att de tappar sin koppling till originalfilernas rutor. 

Figur 8 Principexempel för omsampling av data i olika projektioner 

            Steg 1                                                          Steg 2 

                    

            Steg 4                                                          Steg 3 

                     

Källa: Tillväxtanalys 
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Land 2 
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5 Beskrivning av data 

5.1 Datatillgång 

En förutsättning för att kunna ta fram en nordisk variant av den indexerade tillgängligheten 

är att tillgång finns till högupplösta, ej sekretessgranskade och jämförbara data som beskri-

ver Nordens befolkning, vägnät och tätorter. Med högupplöst avses en geografisk nivå som 

medger analyser oberoende av administrativa gränsindelningar och som upplösnings-

mässigt matchar varandra. I kapitlet beskrivs även de försök som gjorts för att använda 

data för olika servicefunktioner som målpunkter i den nordiska modellen för indexerad 

tillgänglighet.              

5.2 Befolkningsdata för Norden 

För samtliga länder i Norden är datainsamlingen för befolkningen registerbaserad. Varje 

person bokförs på en fastighet eller adress som sedan kan aggregeras, till i det här pro-

jektets ändamål rutor om 250x250 meter. För Finland och Sverige redovisas den officiella 

befolkningsmängden årligen per den 31/12 medan Danmark och Norge redovisar årligen 

per den 1/1. Metoden för framställningen är likartad, vilket gör att jämförbarheten mellan 

länderna kan anses god. Sekretessen är en begränsande faktor då Danmark och Norge för 

närvarande inte lämnar ut (till främmande land) andra egenskaper än antal invånare per 

250-metersruta, utan att först göra avrundningar för rutor med få observationer. Analyser 

med komponenter som åldersstruktur, kön etc. kan därför i dagsläget endast göras för Sve-

rige och Finland. För redovisningar av ålders- och könssammansättningar för Norge och 

Danmark har strukturerna i efterhand ”hängts på” till varje indexkategori av respektive 

statistikmyndighet.  

För att möjliggöra analyser som beskriver förändringar över tid har även befolkning per 

250-metersruta för åren 2000 och 2004 införskaffats över Sverige, Norge och Finland. I 

beslutet att införskaffa dessa data prioriterades data över Danmark bort på grund av allt för 

kostsamma dataset. Möjlighet finns att komplettera med dessa data om efterfrågan uppstår 

i framtiden. 

5.3 Tätortsdata för Norden 

I de nordiska länderna används i stort sett samma definition för uttrycket tätort. Däremot 

används något olika metoder för att producera geografiska tätortsavgränsningar. De ana-

lyser som genomförts för den här rapporten bygger på de officiella tätortsavgränsningarna, 

framtagna av respektive statistikbyrå.  
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Figur 9 Fördelningen av antalet tätorter 2010 per tätortskategori (intervall av tätortstorlekar enligt 
modellen för indexerad tillgänglighet) för de nordiska länderna. 

 

Källa: Tillväxtanalys egen bearbetning av data från Statistiska centralbyrån (Sverige), Statistisk sentralbyrå 

(Norge), Statistikcentalen Finland och Danmarks statistik 

Sverige och Finland producerar tätortsavgränsningar var femte år, medan Norge och Dan-

mark producerar sina avgränsningar varje år. Olika framtagningsmetoder och årgångar 

påverkar jämförbarheten mellan ländernas tillgänglighetsresultat. En effekt av de olika 

produktionsmetoderna innebär i praktiken att Sverige får ett resultat med relativt fler, men 

mindre tätorter, i jämförelse med Norge som får något färre, men större tätorter. I Finland 

råder samma situation som i Norge, men i Finlands fall är det sannolikt inte produktions-

metoden, utan boendestrukturen i sig, som påverkar resultatet. Fler människor bor i större 

tätorter. För att få helt jämförbara analyser krävs således att helt identiska framställnings-

metoder tillämpas. 

Tillväxtanalys förfogar själva över en metod för att producera en egendefinierad variant av 

tätorter med hjälp av befintlig befolkningsstatistik. Denna metod är dock ej testad eller 

implementerad i den nordiska plattformen ännu. Beroende på vilka uppdrag som plattfor-

men ska serva i framtiden kan det bli aktuellt att ta fram en egen tätortsdefinition och me-

tod för tillgänglighetsberäkningar för Norden. 

5.4 Vägnät för Norden 

För det nordiska territoriet finns ett flertal nationella vägnät från olika leverantörer att välja 

mellan. Ur tillgänglighetsberäkningssynpunkt är det viktigt att välja ett vägnät som är av 

jämn kvalitet och sammanhängande både inom och mellan nationsgränserna. Olika vägnät 

innehåller olika uppgifter om hur fort man kan, får och bör köra på vägarna. Vilken hastig-

het som väljs påverkar resultatet i tillgänglighetsberäkningarna. Vilken hastighet som väljs 

påverkar således också hur långt man kommer med den maximala restiden som sätts som 

förutsättning i tillgänglighetsberäkningarna. Den maximala restiden kan sättas beroende av 

syftet med beräkningen. Exempelvis bör en kortare maximal restid sättas mellan bostad till 

grundläggande service och arbete än till t ex. flygplatser, eftersom benägenheten att resa 

längre antas vara större till en flygplats, än till grundläggande service och arbete. Olika 

vägdatabaser redovisar också hastighet på olika sätt. I Sveriges nationella vägdatabas 
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(NVDB)
7
 redovisas skyltad hastighet, vilket i tillgänglighetsberäkningen sedan räknas om 

till estimerad faktisk hastighet med hjälp av omräkningstabeller baserade på olika väg-

klassningar. I den heltäckande vägdatabasen över Norden från TeleAtlas, som använts för 

samtliga tillgänglighetsberäkningar för Norden, redovisas däremot bara estimerad faktisk 

hastighet som tar hänsyn till bland annat trängsel, köbildningar och andra yttre påverkans-

faktorer. 

I tillgänglighetsberäkningar för Norden har en något längre maximal restid valts än för de 

beräkningar som tidigare gjorts för Sverige. Orsaken till detta val är att TeleAtlas vägdata-

bas tenderar att ge vägarna en lägre estimerad hastighet än vad de normala omräkningsta-

bellerna för NVDB:n genererar. Dessutom ger en längre maximal restid större möjlighet att 

tydliggöra eventuella tillgänglighetssamband i gränsområdena. 

Figur 10 Exempel på skillnaden mellan indexerad tillgänglighet gjord med 45 minuter respektive 1,5 
timmar som maximal restid i TeleAtlas vägdatabas 

 

Källa: Tillväxtanalys 

Figur 11 Exempel på skillnaden mellan indexerad tillgänglighet gjord med 45 minuter respektive 1,5 
timmar som maximal restid i Sveriges nationella vägdatabas (NVDB) 

 

Källa: Tillväxtanalys 

5.5 Servicedata för Norden 

Som en utveckling av grundmodellen för indexerad tillgänglighet har Tillväxtanalys även 

undersökt möjligheten att beräkna indexerad tillgänglighet baserad på servicepunkter. 

Principen är densamma som vid beräkningen till olika tätortsstorlekar. Skillnaden är att 

tätorterna, i en sådan beräkning, ersätts av servicepunkter med olika storleks- eller kvali-

tetsegenskaper. Exempelvis kan kategoriseringen göras utifrån flygplatsers passagerarom-

sättning, flyglinjeutbud och turtäthet. Resultatet blir ett värde som beskriver befolkningens 

grad av närhet till olika kategorier av flygplatser. Finns det data för till exempel omsätt-

ning, säljyta etc. för dagligvarubutiker, går det även att göra indexberäkningar med daglig-

                                                 
7 Sveriges nationella vägdatabas som förvaltas av Trafikverket. Tillväxanalys använder företrädesvis NVDB 

för beräkningar av tillgänglighet över Sverige.  
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varubutiker som målpunkt.
8
 Ur datainsamlingssynpunkt har denna metod visat sig vara 

komplicerad att hantera, då det ofta är väldigt svårt att ta reda på vem som för ett register 

som passar våra syften och att materialen ofta inte är framtagna på ett likartat sätt och med 

samma definition som grund för alla länderna. 

Tillväxtanalys har gjort ett antal jämförelser mellan PIPOS databas över Sverige och Te-

leAtlas nordiska data
9
 vad gäller ett antal valda serviceslag. Generellt håller TeleAtlas en 

god geografisk precision på sina servicedata, medan fullständigheten är väldigt varierande. 

Sammantaget gör detta att materialet från TeleAtlas är svårbedömt och därmed också svår-

använt för ändamålet. 

För närvarande har Tillväxtanalys köpt in dagligvarubutiksregister innehållande bland 

annat säljyta och omsättningsuppgifter för Danmark, Norge och Sverige år 2010. Dan-

marks butiksregister har sedan tidigare en geografisk belägenhetskoppling som kontinuer-

ligt uppdateras, medan Tillväxtanalys för det norska registret under våren och sommaren 

2011 gjort ett eget omfattande geokodningsarbete för att säkerställa kvaliteten. I Finland 

finns också ett motsvarande geografiskt kodat register tillgängligt. Problemet är att den 

offert som Tillväxtanalys fått från företaget som producerar registret, anger en kostnad som 

är mer än 20 gånger så hög som de register som köpts in från de övriga nordiska länderna. 

Tillväxtanalys undersöker för närvarande andra vägar att få tillgång till informationen. 

 

                                                 
8 Se tillämpningsexempelpå sidan 33 
9 Data från TeleAtlas databas över Points Of Interests EUR 2009.06.2 
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6 Resultat och tillämpningsexempel 

6.1 Resultat 

Det faktiska resultatet av alla utvecklingsinsatser, datainsamlingar, beräkningstester och 

utvärderingar under projekttiden är en plattform innehållande en databas, ett beräknings-

verktyg och ett antal presentationsmodeller för indexerad tillgänglighet över Norden. Efter 

diverse förhandlingar med de nationella statistikmyndigheterna innehåller PIPON i dagslä-

get följande ”ogranskade” data som får användas av Tillväxtanalys inom projektets ramar i 

enlighet med upprättade sekretess- och spridningsavtal: 

Tabell 1 Innehållet i PIPON:s databas 

Datatyp Sverige Norge Finland Danmark 

Totalbefolkning  
250- meters rutor 

2000,2004,2010 

kön och ålder 

2000,2004,2010 2000,2004,2010 

kön och 6 
åldersgrupper 

2010 

Tätorter  2000,2005,2010 2010 2005, 2010 2010 

Vägnät 2009,2010 2009,2010 2009,2010 2009,2010 

Servicedata Dagligvarubutiker 
2010 

Dagligvarubutiker 
2010 

 Dagligvarubutiker 
2010 

Källa: Tillväxtanalys 

Resultatet av en tillgänglighetsberäkning i PIPON ger bland annat möjligheten att skapa 

indelningar baserade på grad av tillgänglighet till olika stora tätorter och att jämföra områ-

den med liknande tillgänglighetsförutsättningar inom hela Norden.  

Syftet är inte att producera en statisk definition eller indelning som är allenarådande för 

alla typer av tillgänglighetsanalyser, utan att erbjuda en flexibel modell som gör det möj-

ligt att utföra specifika beräkningar och analyser utifrån olika uppdrags förutsättningar och 

syften. Trots detta är det praktiskt att förhålla sig kring några grundantaganden för att besk-

riva hur resultat av beräkningar i modellen kan se ut, användas och presenteras. 

I följande kapitel har, om inget annat anges, inställningarna för beräkningarna i PIPON 

satts enligt följande: 

• Startpunkter: Alla Nordens befolkade 250-metersrutor 

• Målpunkter: Tätorter i fem intervall (200-999 inv., 1 000-2 999 inv., 3000-29 999 inv., 

30 000-59 999 inv., 60 000- inv.) 

• Vägnät: TeleAtlas vägdtbas, Network-StreetPro, version 2009.02 

• Maximalt sökavstånd 90 minuter  

Ett av uppdragets huvudsyften var att skapa förutsättningar för jämförelser av områden 

med liknande tillgänglighetsförutsättningar. Utgångspunkten under utvecklingsarbetet har 

därför varit att försöka, så långt som möjligt, samla in och bearbeta data så att de blir så 

jämförbara som möjlig. I följande avsnitt redovisas resultatet av beräkningar gjorda i mo-

dellen för indexerad tillgänglighet i form av ett antal tillämpningsexempel. 
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6.2 Exempel på interpolerade klassindelade kartor 

I den interpolerade klassindelade kartan i figur 12 är målet att skildra inom- och gränsreg-

ionala skillnader och likheter inom ramen för respektive land. Interpoleringen ”smetar” ut 

värdet för respektive befolkad ruta i syfte att göra den högupplösta informationen synlig i 

kartan, medan klassificeringen förtydligar skillnader och likheter i tillgänglighet mellan 

olika områden. 

Figur 12 Indexerad tillgänglighet för Norden 2010 med landsgränser som inramning 

 

Källa: Tillväxtanalys 
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Likväl som i landsinramningen i figur 12 kan resultatet ”ramas in” med någon annan ad-

ministrativ indelning för att synliggöra inomregionala skillnader och likheter beträffande 

grad av tillgänglighet. I figur 13 visas samma interpolerade och klassindelade karta som i 

figur 12 men med NUTS3 områden som inramning. 

Figur 13 Indexerad tillgänglighet för Norden 2010 med NUTS3 områden som inramning 

 

Källa: Tillväxtanalys 
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6.3 Exempel på fördelningar per administrativt område 

De klassificerade områdena kan också användas för att producera statistik per områdes-

klass. I figur 14 har alla indexerade befolkningsrutor inom ett och samma indexintervall 

aggregerats och sedan använts för att summera antalet boende inom respektive klass och 

land (jämför princip beskriven i figur 4 på sidan 14). Resultatet är ett diagram som beskri-

ver andelen befolkning inom respektive tillgänglighetsklass och land. 

Figur 14 Fördelning av index inom respektive land 

 

Källa: Tillväxtanalys 
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I figur 15 har samma beräkning gjorts men med OECD:s NUTS3-indelning som utgångs-

punkt. Resultatet är ett diagram som beskriver inomregionala skillnader och likheter vad 

gäller grad av tillgänglighet inom respektive NUTS3-område i Norden. Med denna upp-

delning ges möjligheten att identifiera administrativa områden som verkar under liknande 

tillgänglighetsförutsättningar. 

Figur 15 Fördelning av index inom administrativt område 

 Källa: Tillväxtanalys 
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6.4 Exempel på tematiseringar per administrativt område 

I kartan i figur 16 visas en tematisering av medelvärdet av den indexerade tillgängligheten 

inom varje NUTS3-område viktad mot befolkningen. Tematiseringen är gjord med natur-

liga brytvärden för de olika kategorierna. Också med denna bearbetning ges möjligheten 

att identifiera administrativa områden som verkar under liknande tillgänglighetsförutsätt-

ningar. För att försäkra att den höga upplösningen behålls genom hela analysen har upp-

summeringen till NUTS3-områden gjorts som ett sista steg i bearbetningen. 

Figur 16 Medelvärde av indexerad tillgänglighet per NUTS3-område  

 

Källa: Tillväxtanalys 
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6.5 Exempel på tillgänglighetsförhållanden i gränsområden 

Ett annat av uppdragets syften var att arbeta fram en metod som gör det möjligt att analy-

sera de förhållanden som råder vid de nordiska nationsgränserna. I figur 17 exemplifieras 

hur graden av tillgänglighet ser ut om beräkningar görs i två separata respektive ett sam-

manhållet dataset för Norge och Sverige. De gula pilarna visar var ”korridorer” av förbätt-

rad tillgänglighet bildas då beräkningen får ”flöda” fritt över nationsgränserna. I beräk-

ningarna över Norden kan ett antal sådana tydliga områden identifieras, där större vägar 

passerar nationsgränserna. I övrigt är effekterna vid gränserna små. Anledningen är att 

överfarterna för biltrafik är relativt få mellan länderna och att fjällkedjan mellan Norge och 

Sverige utgör en naturlig begränsning för tätortsutvecklingen.   

Figur 17 Exempel på skillnaden mellan indexerad tillgänglighet gjord med separata dataset för Sverige och 
Norge respektive ett sammanhållet dataset för hela Norden. 

    

Källa: Tillväxtanalys  
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6.6 Exempel på egenskapsuppdelad fördelning 

Befolkningens sammansättning har stor betydelse för hur befolkningsutvecklingen kom-

mer att se ut på sikt och är därför också en viktig indikator på vilka eventuella demo-

grafiska utmaningar som står för dörren. Under PIPON projektets gång har de demo-

grafiska dimensionerna lyfts fram som särskilt viktiga att belysa. En prioriterad uppgift för 

PIPON har därför varit att få tillgång till köns- och åldersuppdelad data. Ett problem som 

tidigare redan nämnts är att en ytterligare nedbrytningen av befolkningen per 250 meters-

ruta innebär sekretess- och därmed utlämningsproblem för både Norge och Danmark. Av 

följande två exempel (Figur 18 och 19), som tagits fram i samarbete med statistikbyråerna, 

framgår i alla fall att graden av tillgänglighet till tätorter i dagsläget verkar ha betydelse för 

befolkningssammansättningen. Vad som är orsak och verkan och vad detta har för bety-

delse för den framtida befolkningsutvecklingen kvarstår emellertid att utreda. En fram-

skrivning eller prognos för befolkningsutvecklingen som fördelas per tillgänglighetsklass 

och land skulle ge värdefulla upplysningar om tillgänglighetens betydelse för den demo-

grafiska utvecklingen. En sådan operation kräver dock ytterligare utvecklingsarbete på 

PIPON-plattformen och framförallt access till högupplöst egenskapsuppdelad befolknings-

data för samtliga nordiska länder.   

Figur 18 Åldersstruktur- och könsfördelning inom tillgänglighetskategorin mycket låg i jämförelse med hela 
den nordiska befolkningens åldersstruktur och könsfördelning 

 

Källa: Tillväxtanalys 

Figur 19 Försörjningskvot per tillgänglighetskategori och land år 2010 

 

* Antal personer 0-19 år och 65 år och äldre dividerat med antalet 20-64 åringar, multiplicerat med 100. 

Källa: Tillväxtanalys 
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6.7 Exempel på förändringar över tid 

Med dataset för flera olika årgångar öppnar sig även möjligheten att göra temporala ana-

lyser. I figur 20 har antalet personer boende per 250-metersruta aggregerats till 10x10 

kilometersrutor för att bättre åskådliggöra befolkningsförändringen mellan två år. På detta 

rutmönster har resultatet av en tillgänglighetskörning ”draperats” som beskriver områden i 

närhet av en större tätort (>30 000 invånare). Syftet med kartan är att synliggöra var be-

folkningstillväxten samvarierar med hög tillgänglighet till en större tätort och var befolk-

ningen växer trots avsaknad av närhet till en större tätort. 

Figur 20 Befolkningsförändring år 2000-2010 per 10x10 kilometersruta samt områden med mindre än 90 
minuters körväg till närmaste tätort större än 30 000 invånare 

  

Källa: Tillväxtanalys 
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Figur 21 exemplifierar hur befolkningsförändringar redovisade per land fördelar sig inom 

respektive tillgänglighetsintervall enligt beräkningar i modellen för indexerad tillgänglig-

het. För att hålla reda på hur befolkningsstrukturen påverkar fördelningen inom respektive 

indexintervall har tätortsstrukturen för 2010 och vägnätet 2010 hållits konstant mellan 

jämförelseåren medan befolkningen i respektive befolkningsruta tillåtits att förändras över 

tid. Resultatet visar att befolkningstillväxten i de Nordiska länderna skiljer sig åt såväl 

inom respektive tillgänglighetsintervall som mellan respektive land.  

Figur 21 Befolkningsförändringar per tillgänglighetskategori och land 

 

Källa: Tillväxtanalys 

På motsvarande sätt kan tillgänglighetsförändringar beroende av förändringar i 

vägnätet (struktur och hastighet) mellan två år mätas genom att istället konstant-

hålla befolkningsstruktur och tätortsstruktur. Tillväxtanalys har genomfört tester på 

nationell nivå där ovanstående metod tillämpats
10

, men för närvarande saknas det 

kvalitetsmässigt jämförbara vägnät för två år för att studien ska kunna göras även i 

en Nordisk kontext.  

                                                 
10 WP/PM 2012:01 Hastighetsförändringar i det svenska vägnätet 2008-2011 - En analys av 

hastighetsförändringars påverkan på tillgänglighet 
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6.8 Exempel på indexerad tillgänglighet beräknad med andra 
målpunkter 

Principen för beräkningen av den indexerade tillgängligheten är att befolkningsstorleken 

på tätorten fungerar som vikt för betydelsen av tätorten, vad gäller tillgänglighet till ar-

betsmarknad och serviceutbud. Antagandet är att ju större tätort desto större arbetsmarknad 

och serviceutbud. Som tidigare nämnts skulle samma princip kunna tillämpas för vikt-

ningen av tillgänglighet till specifika servicefunktioner. I exemplet i figur 22 används om-

sättningen för alla dagligvarubutiker i Sverige och Norge som vikt för betydelsen av buti-

ken som dragningskraft på befolkningen. I exemplet har ett index beräknats för respektive 

befolkad 250 metersruta, utifrån avståndet (maxavstånd 45 minuter) på vägnätet till butiker 

av olika storlek. Då indexet summeras och viktas mot befolkningen för respektive län och 

fylke, framträder en något annorlunda bild av tillgänglighet än i motsvarande bearbetning 

av det ordinarie tätortsbaserade indexet i figur 16. Detta kan förstås till viss del vara en 

effekt av olika tröskelvärden i uppdelningen av butiksstorlekar eller i tematiseringen av 

kartan, men i en jämförelse mellan ordinarie index och butiksindex redovisade per befol-

kad 250 metersruta framträder ändå tydligt områden som avviker betydligt från normen, 

alltså befolkade områden som har en väsentligt högre tillgänglighet till dagligvarubutiker 

än till tätorter. Framträdande är några stadsnära externhandelsområden samt avvikande 

lokaliseringar, så som exempelvis gränshandelsområden och utpräglade turistdestinationer. 

Även i glest befolkade områden, framför allt i Norge, framträder områden med betydligt 

högre tillgänglighet till dagligvarubutiker än till tätorter. Även det omvända förhållandet, 

där områden med betydligt bättre tillgänglighet till tätorter än till dagligvarubutiker kan 

beräknas på motsvarande sätt. Frågan är vad dessa resultat betyder för det totala utbudet av 

dagligvaror i närområdet? Är det bättre att ha en jättebutik i närheten än att ha tio lite 

mindre? Denna jämförande analysmetod för index är ännu på idéstadiet och kräver därför 

ett grundligare utvecklingsarbete innan den kan tas i bruk i en skarp analys. 

Figur 22 Grad av närhet till olika stora dagligvarubutiker 2010 samt befolkade rutor där tillgängligheten till 
butiker är betydligt större än tillgängligheten till tätorter 

 

Källa: Tillväxtanalys  
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6.9 Exempel på praktiska tillämpningar av modellen för 
indexerad tillgänglighet över Norden 

Ett exempel på hur modellen för indexerad tillgänglighet använts i praktiken är projektet 

Rural Housing - Landsbygdboende i Norge, Sverige och Finland som löpt parallellt med 

utvecklingsarbetet av PIPON.
11

 I projektet användes modellen för att ta fram och redovisa 

statistik för bland annat fritidshusboende uppdelat på olika tillgänglighetskategorier. Till 

skillnad från övriga analyser i innevarande rapport, användes där istället alla kilometerru-

tor innehållande ett hus för boende som startpunkt för tillgänglighetsberäkningarna. I prin-

cip generar detta samma resultat som för den ordinarie beräkningen av indexerad tillgäng-

lighet, med skillnaden att även områden utan folkbokförda tilldelas indexvärden. Resultatet 

användes sedan till exempel för att beskriva hur kvoten mellan antalet fritidshus och det 

totala antalet småhus (Second home index) fördelade sig per indexklass. Figur 23 är ett 

exempel från rapporten där det framgår att andelen fritidshus ökar med minskad tillgäng-

lighet till tätorter för såväl Finland, Sverige som för Norge. 

 

Figur 23 Second home index fördelat per tillgänglighetsindexkategori, 2010 

   

Källa: Tillväxtanalys    

                                                 
11 Rapport 2012:05 Rural Housing - landsbygdsboende i Sverige, Norge och Finland 
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7 Slutsatser och förslag 

Under de senaste dryga två åren har Tillväxtanalys lagt ner betydande tid och resurser på 

att tekniskt utveckla, samla in data till och kommunicera innehållet i en plattform för nor-

diska tillgänglighetsanalyser. Trots den till synes övervägande tekniska processen har ar-

betet på många sätt varit en långt gången praktik i nordiskt samarbete. I uppdragsgivarens 

(Nordiska ämbetsmannakommittén för regionalpolitiks arbetsgrupp ”Framtida landsbyg-

ders”) instruktioner står det att gruppen ska utbyta erfarenheter och öka kunskapsnivån om 

frågor som berör olika landsbygders utveckling och tillväxt i ett nordiskt sammanhang. 

Projektet PIPON innehåller alla dessa ingredienser och fångar även in andra samarbetsni-

våer än de som sker inom landsbygdsutvecklingens ramar. Resultatet av ansträngningarna 

är därför inte bara en fysiskt sammanhängande plattform för tillgänglighetsanalyser över 

Norden, utan framför allt också en del av lärandet för att lyckas samarbeta vidare över 

nationsgränserna i framtiden. 

I en första fas övervanns de tekniska hindren genom att expandera beräkningskapaciteten 

och konverteringsbegränsningarna från ett svenskt till ett nordiskt system. I en andra och 

fortfarande pågående parallell fas, diskuteras och förhandlas hur jämförbara sekretessbe-

lagda data kan överföras mellan de olika länderna. I en tredje fas har PIPON producerat 

bilder över Norden utan påverkan av nationsgränser. I en fjärde fas har dessa bilder an-

vänts för att analysera och kommunicera resultatet av det parallellt pågående projektet 

Rural Housing. 

Med den indexerade tillgänglighetsplattformen och de data som nu finns i databasen öpp-

nas stora tillämpningsmöjligheter. Utan större förberedelser kan Tillväxtanalys göra speci-

fika jämförelser mellan områden som enligt det framräknade indelningen har likartade 

förutsättningar vad gäller tillgänglighet. Stora möjligheter finns i att med befintlig data 

göra simuleringar av hur den geografiska strukturen optimalt skulle kunna se ut för vissa 

offentliga tjänster. 

Med inköp av befolkningsdata i flera tidsserier kan prognoser för en tänkbar utveckling för 

olika geografiska områden göras utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Med tillgång till 

mera data om olika befintliga servicefunktioner finns dessutom möjligheten att beskriva 

förekomsten, spridningen och tillgängligheten till service inom de olika kategorierna samt 

med detta som underlag även kunna göra indexerade tillgänglighetsanalyser som visar 

befolkningens tillgänglighet till service med olika kvalitetsinnehåll. 

Med fokus inställt på framtiden så är det framför allt några frågor och förslag som behöver 

diskuteras för att PIPON ska finnas kvar som fungerande analysplattform även framöver. 

Det gäller i nämnd ordning: Framtida uppdrag, uppdateringsfrekvens, nyttjanderätt och 

sekretess. 

Den överordnade överlevnadsfrågan för plattformen är om den kommer att efterfrågas i 

tillräckligt stor omfattning framöver. Blir de nya eventuella uppdragen så stora och många 

att plattformen kan ”betala” sig själv? Datainsamlingen och den tekniska utvecklingen 

drivs idag enbart på uppdrag från arbetsgruppen ”Framtidens landsbygder” och av Till-

växtanalys själva.   

Mot bakgrund av de uppdrag som finns idag och trögheten i befolkningsförändringar och 

infrastruktursystemen anser Tillväxtanalys att uppdateringar av befolkningsdata, vägnät 

och tätortsdata rimligtvis bör göras var femte år. 
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Idag innehåller PIPON inga externa komponenter som påverkar nyttjanderätten av själva 

systemet, däremot finns sekretess- och spridningsavtal för alla ingående data. För befolk-

ningsdata gäller för närvarande att den endast får användas av Tillväxtanalys inom PIPON-

projektets ramar. 

Sist men inte minst, så har diskussionerna och förhandlandet angående användning av data 

mellan länderna varit en fråga som slukat tid för projektet. I PIPON projektet har olika 

vägar använts med varierande framgång för att påverka principerna för utlämning av 

”ogranskade” data. Frågan är om det är rimligt att nordiska samarbetsprojekt sanktionerade 

av staten inom respektive land ska ha så svårt för att få tillgång till relevanta data? 



PIPON 

37 

Källförteckning 

Brezzi, M., L. Dijkstra and V. Ruiz (2011). “OECD Extended Regional Typology: The 

Economic Performance of Remote Rural Regions”, OECD Regional Development 

Working Papers, 2011/06, OECD Publishing. 

Tillväxtanalys (2010). Tillgänglighet till tätorter av olika storlekar- Modellering genom 

indexerad tillgänglighet. WP/PM 2010:10 

Tillväxtanalys (2012). Hastighetsförändringar i det svenska vägnätet 2008-2011 - En 

analys av hastighetsförändringars påverkan på tillgänglighet. WP/PM 2012:01 

Tillväxtanalys (2012). Rural Housing - landsbygdsboende i Sverige, Norge och Finland. 

Rapport 2012:05 

Internet 

Eurostat,http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Urban-

rural_typology 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Urban-rural_typology
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Urban-rural_typology


PIPON 

38 

Bilagor 

Bilaga1: Lista över uppdrag och projekt där PIPOS använts 

I följande lista återfinns de senaste årens uppdrag och projekt där PIPOS ingått som ett 

grundläggande analysverktyg. Om tillgång på data finns är de allra flesta direkt 

överförbara till ett Nordiskt sammanhang. 

Val av vårdcentral - Förutsättningar för kvalitetskonkurrens i vårdvalssystemen. 

http://www.kkv.se/t/NewsPage.aspx?id=8002 

 
Hastighetsförändringar i det svenska vägnätet 2008-2011 - En analys av 

hastighetsförändringars påverkan på tillgänglighet 

http://www.tillvaxtanalys.se/sv/publikationer/working_paper-pm/article0076.html 

 

Geografisk tillgänglighet till Läkemedel, Delrapport 1 - En analys av omregleringen av 

apoteksmarknaden 

http://www.tillvaxtanalys.se/sv/publikationer/working_paper-pm/article0071.html 

 

Orter med befolkningsökning perioden 2000-2010 -Exempel på "attraktiva orter" 

http://www.tillvaxtanalys.se/sv/publikationer/rapportserien/article0040.html 

 

Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service (2011) 

http://www.tillvaxtanalys.se/sv/publikationer/rapportserien/article0039.html 

 

Städer och deras tillväxtförutsättningar 

http://www.tillvaxtanalys.se/sv/publikationer/rapportserien/article0037.html 

 

Regional tillväxt - en rapport om tillstånd och utveckling i Sveriges FA-regioner 

http://www.tillvaxtanalys.se/sv/publikationer/rapportserien/article0036.html 

 

Tillgänglighet till tätorter av olika storlekar - modellering genom indexerad tillgänglighet 

http://www.tillvaxtanalys.se/sv/publikationer/working_paper-pm/article0016.html 

 

Befolkning, service och företagande i Sveriges gles- och landsbygder 

http://www.tillvaxtanalys.se/sv/publikationer/rapportserien/article0010.html 

 

Merkostnader på grund av gles bebyggelsestruktur i kommuner och landsting 

http://www.tillvaxtanalys.se/sv/publikationer/working_paper-pm/article0029.html 

 

Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service (2010) 

http://www.tillvaxtanalys.se/sv/publikationer/working_paper-pm/article0011.html 

 

IT i landsbygder - IT-användning med fokus på mikroföretag 

http://www.tillvaxtanalys.se/sv/publikationer/rapportserien/article0026.html 

 

http://www.kkv.se/t/NewsPage.aspx?id=8002
http://www.tillvaxtanalys.se/sv/publikationer/working_paper-pm/article0076.html
http://www.tillvaxtanalys.se/sv/publikationer/working_paper-pm/article0071.html
http://www.tillvaxtanalys.se/sv/publikationer/rapportserien/article0040.html
http://www.tillvaxtanalys.se/sv/publikationer/rapportserien/article0039.html
http://www.tillvaxtanalys.se/sv/publikationer/rapportserien/article0037.html
http://www.tillvaxtanalys.se/sv/publikationer/rapportserien/article0036.html
http://www.tillvaxtanalys.se/sv/publikationer/working_paper-pm/article0016.html
http://www.tillvaxtanalys.se/sv/publikationer/rapportserien/article0010.html
http://www.tillvaxtanalys.se/sv/publikationer/working_paper-pm/article0029.html
http://www.tillvaxtanalys.se/sv/publikationer/working_paper-pm/article0011.html
http://www.tillvaxtanalys.se/sv/publikationer/rapportserien/article0026.html




Tillväxtanalys Studentplan 3, 831 40 Östersund
Telefon: 010 447 44 00 | info@tillvaxtanalys.se | www.tillvaxtanalys.se

w
w

w
.t

ill
va

xt
an

al
ys

.s
e

Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analy-
ser, är en gränsöverskridande organisation med 60 anställda. Huvudkon-
toret ligger i Östersund och vi har verksamhet i Stockholm, Brasilia, New 
Delhi, Peking, Tokyo och Washington D.C. 

Tillväxtanalys ansvarar för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
och därigenom medverkar vi till: 

•	 stärkt	svensk	konkurrenskraft	och	skapande	av	förutsättningar	för	fler	jobb	
	 i	fler	och	växande	företag

•	 utvecklingskraft	i	alla	delar	av	landet	med	stärkt	lokal	och	regional	
	 konkurrenskraft,	hållbar	tillväxt	och	hållbar	regional	utveckling

Utgångspunkten är att forma en politik där tillväxt och hållbar utveckling 
går hand i hand. Huvuduppdraget preciseras i instruktionen och i regle-
ringsbrevet. Där framgår bland annat att myndigheten ska:

•	 arbeta	med	omvärldsbevakning	och	policyspaning	och	sprida	kunskap	om	
	 trender	och	tillväxtpolitik	

•	 genomföra	analyser	och	utvärderingar	som	bidrar	till	att	riva	tillväxthinder

•	 göra	systemutvärderingar	som	underlättar	prioritering	och	effektivisering	av	
	 tillväxtpolitikens	inriktning	och	utformning	

•	 svara	för	produktion,	utveckling	och	spridning	av	officiell	statistik,	fakta	från
	 databaser	och	tillgänglighetsanalyser

Om rapportserien:
Rapportserien	är	Tillväxtanalys	huvudsakliga	kanal	för	publikationer.	
I	rapportserien	ingår	även	myndighetens	faktasammanställningar.

Övriga serier:
Statistikserien	–	löpande	statistikproduktion.
Svar	direkt	–	uppdrag	som	ska	redovisas	med	kort	varsel.
Working	paper/PM	–	metodresonemang,	delrapporter	och	underlagsrapporter	
är	exempel	på	publikationer	i	serien.

Foto:	Erik	Fransson


