
 

 
 

Var är det längst till närmaste förskola? 
En introduktion till geodataanalys i QGIS, del 2 

I förra delen av den här geodataintroduktionen importerade vi punkter (förskolor) och ytor 
(tätorter), samt räknade vi förskolor per tätort. Vi såg också att all vektordata (både punkter 
och ytor) kunde innehålla metadata, som till exempel huvudman och besöksadress (för en 
förskola) eller tätortskod och yta (för en tätort), och att vi kunde sortera och filtrera på den 
datan. 
 
Som avslutning övning fick du försöka ta reda på vilken som är landets största tätort utan en 
förskola, genom att i attributverktyget filtrera ut tätorterna utan förskola, och sortera på 
befolkning. I den här delen ska vi introducera ett av flera sätt att mäta avstånd i QGIS, men 
allra först ska vi se om vi behöver förfina vår metod för att hitta förskolelösa tätorter en 
smula! 
 
Börja med att leta rätt på den största tätorten utan förskola i attributverktyget igen. Kom ihåg 
att du kan öppna attributverktyget med <F6>, eller genom att klicka på tabellikonen i 
verktygsraden. När du gör det, behöver du vara noga med vilket lager som är markerat i 
lagerrutan nere till vänster. Varje lager har en egen attributtabell, och nu vill vi ju öppna det 
lager där vi räknat förskolor! Det är alltså det lager som QGIS automatiskt döpte till COUNT 
sist (du kan döpa om det genom att högerklicka på det, om du vill). 
 
När du har filtrerat ut de tomma tätorterna, och sorterat dem fallande efter befolkning bör du 
har Svinninge i Österåkers kommun överst. I attributverktygets verktygsfält finns en ikon 
med ett förstoringsglas. Den låter dig hoppa direkt till en specifik rad ur attributtabellen på 
kartan! Testa att markera hela Svinningeraden (klicka på 1:an längst till vänster, på samma 
sätt som när du markerar en rad i Excel), och klicka sedan på förstoringsglaset (”zoom map 
to selected rows”). 
 

OBS! SCB:s geodata över förskolor, som vi arbetar med i den 
här genomgången, är inte helt fullständig. Ett okänt antal 
förskolor saknas, antingen för att de saknas i företagsregistret, 
eller för att de inte kunnat geokodas. Dessutom har vissa – 
särskilt koncerndrivna – förskolor registrerats med 
huvudmannens huvudkontor som verksamhetsadress. 
 
Om du planerar en publicering baserat på den här datan 
behöver du kontrollera och komplettera den för din region. 



 
 
Att Svinninge nu är gult på kartan visar att du har markerat det. Och mycket riktigt ligger det 
ingen förskola innanför tätortsavgränsningen. Men nära på! Omgiven av tätort på tre sidor 
ligger förskolan Skåvan. Om du slår på ett tile-lager i botten (se föregående del) så får du 
kanske en känsla för hur förskolan ligger i relation till den övriga orten. Och om du klickar på 
linjalikonen i verktygsfältet så kan du mäta avståndet mellan förskolan och tätortsgränsen. 
Det är drygt 100 meter. Här finns det ju uppenbarligen en förskola på promenadavstånd för 
invånarna i Svinninge. Kanske var det inte riktigt det här vi var ute efter, när vi letade efter 
stora tätorter som saknade förskolor? 

 
 
Vi skulle behöva uppdatera vår definition av vad en förskolelös tätort är. Kanske ska vi leta 
efter tätorter som saknar förskola inom 200 meter från tätortsgränsen? 
 

Buffra lager 

Det finns flera sätt att göra detta, men en snabb och enkel variant, är att bygga ett nytt 
tätortslager, där vi lägger på 200 meter på gränsen. Det här är ett angreppssätt som 
dessutom kommer till nytta i andra sammanhang också, så det är ett verktyg som är bra att 
ha i sin GIS-verktygslåda. Under vektormenyn och geoprocessing tools finns något som 
heter buffer. Det är en funktion som gör vad den heter; den lägger till en buffert. Välj 
tätortslagret, och skriv in att du vill lägga till 200 meter. Övriga inställningar kan du lämna 
som de är. Den här processen kommer att ta en liten stund, kanske flera minuter på en 
laptop. När den är färdig kan du stänga dialogfönstret. Nu bör du ha ett nytt lager i 
lagerrutan, med samma tätorter, men nu lite större. Notera att många tätorter nu överlappar 
varandra. Men för vår analys spelar det ingen roll. 
 
Sedan är det bara att vi, precis som sist, räknar förskolor i de förstorade tätorterna, och 
sorterar och filtrerar fram det vi är intresserade av i attributtabellen. För att räkna förskolor 
använder vi alltså funktionen count points in polygons under vektormenyn. Störst av våra 
förskolelösa tätorter är nu Ljusne, en mil söder om Söderhamn. Och här ser vi att det 
verkligen är långt till närmaste förskola! Men hur långt? Låt oss mäta! 



Mäta avstånd med matriser 

Börja med att ta bort eller avmarkera det buffrade tätortslagret igen – det är vi klara med. Ett 
verktyg för att mäta avstånd finns under vektormenyn och analysis tools: Distance Matrix. 
Det är ett kraftfullt verktyg, som vi bara kommer nosa på ytan av nu. Det har dock en viktig 
begränsning: Det fungerar bara på punkter! Vi behöver tala om för QGIS vilken punkt i varje 
tätort vi ska använda för att mäta avståndet. Det kan vi göra genom att ta centroiden för 
varje polygon i tätortslagret, och bygga ett nytt lager från. Under vektormenyn och Geometry 
Tools finns en sådan funktion. Klicka på Centroids, och välj tätortslagret som 
inmatningslager. 
 
Om du föreställer dig att du klipper ut 
tätortspolygonerna i kartong, så hittar 
centroidalgoritmen den punkt där du skulle 
kunna balansera kartongbiten rakt på en nål. 
Det är bra att vara medveten om att den 
punkten givetvis kan hamna utanför 
tätortsgränsen, som på bilden här intill 
(tätorten Söderby på Ekerö), beroende på hur 
tätorten är utformad (alla kartongbitar går ju 
inte att balansera på en nål!). Hade vi jobbat 
med till exempel valdistrikt eller 
postnummerområden hade vi också haft områden som var uppdelade i flera delområden, 
kanske med flera hundra meter emellan, och dessutom enklaver och exklaver, som gjort det 
hela ännu mer komplext. Det finns andra algoritmer för att till exempel hitta den punkt i en 
polygon som ligger närmast centroiden, där punkten så att säga knuffas in i polygonen. Men 
för vår uppgift är centroider lämpliga. 
 
Nu kan vi testa avståndsmatrisen igen! Välj tätortscentroiderna som det ena punktlagret, och 
förskolorna som det andra, och skriv 1 i fältet ”use only the nearest k points” (vi vill ju bara 
veta hur långt det är till närmaste förskola). Glömmer du sätta en 1:a i det fältet, kommer du 
få en enorm matris över avstånden mellan varje förskola och varje tätort. Testa att köra 
algoritmen nu! Får du ett felmeddelande? Det borde du få, och det beror på saker som ligger 
utanför din kontroll, nämligen hur punktlagret med förskolor är uppbyggt under huven. 
Felmeddelandet ger oss dock en ledtråd till vad som behöver göras: ”convert to single 
points”. I det här fallet var förskole-filen uppbyggd så att en punkt kunde motsvara flera 
förskolor. Det handlar bland annat om friskolekoncerner som uppgett adressen till sitt 
huvudkontor (det kan du se med informations-verktyget, som på bilden nedan), i stället för till 
respektive förskoleenhet (här ser vi genast en svaghet i datan, och något vi måste 
kontrollera manuellt för de case vi tänker nämna i artikeln!) 



 

 
 
Du kan konvertera ett sådant lager till ett där varje punkt motsvarar exakt en förskola, med 
hjälp av verktyget ”Multipart to Singleparts” under vektormenyns Geometry Tools. Använd 
det för att skapa ett nytt lager, och gör så ett nytt försök med avståndsmatrisen! Här 
någonstan börjar det kanske kännas rörigt med alla lager. Det är en bra idé att högerklicka 
på dem och döpa dem till något du kommer ihåg, t.e.x ”Förskolor - multiparts” i det här fallet.  
 
Ordningen på lagren i avståndsmatrisen spelar roll. Vi vill ha ett avstånd för varje tätort 
(närmaste förskola), och inte ett tvärtom. Då väljer vi tätortscentroiderna i den första 
rullmenyn. ”Input point layer” är det vill vill veta något om, ”target point layer” är det vi vill 
veta. Du kan öppna attributtabellen för det nya lagret (Distance Matrix) och försäkra dig om 
att antalet punkter är omkring 2 000, alltså lika många som antalet tätorter. Nu kan du också 
sortera tabellen på avstånd, för att hitta tätorten som har längst till sin närmaste förskola. 
Tyvärr har vi bara fått med oss id-kolumnen från respektive ursprungslager! (Vi hade kunnat 
välja en annan kolumn i avståndsmatrisverktyget, men det finns en risk med det. Tänk om 
två förskolor eller två tätorter har samma namn? Id-kolumnerna, som var förvalda, var ett 
säkrare alternativ). Lyckligtvis håller QGIS reda på vilka de båda punkterna är som är 
kopplade till respektive rad i distans-matrisen. Om du väljer raden med det längsta 
avståndet, och klicka på förstoringsglaset, så ser du att två punkter är markerade på kartan. 
Om du slår på tätortslagret så har du också genast svaret på vår fråga: Det är 
Glommersträsk i Arvidsjaurs kommun som enligt vår data har längst till närmaste 
förskola, dryga tre mil fågelvägen! Åtminstone enligt datafilen från SCB, men vi har redan 
konstaterat att den är behäftad med vissa svagheter. Det är visserligen den bästa nationella 
källa vi har, men det är bara en googling bort att konstatera att det faktiskt finns 
förskoleverksamhet i Glommersträsk, inrymd i grundskolan där! Samma sak gäller flera 
andra av orterna i toppen på listan. 
Och det är väl en bra övergång till kanske det viktigaste i den här genomgången: QGIS är ett 
kraftfullt verktyg för att intervjua geodata. Men svaren blir inte bättre än datan, och här, 
liksom efter alla intervjuer, behöver du kontrollera svaren du får! 
 



Fotnot: Alla filer vi använt hittills har haft ett projicerat koordinatsystem, som gör det 
möjligt att mäta avstånd mellan punkter på kartan i meter. I verkligheten kommer du 
ofta att arbeta med filer där koordinater uttrycks i latituder och longituder och mäts i 
grader och minuter. Det gör det knöligare att jobba med avstånd. Dels för att grader 
är ett mindre användbart avståndsmått, och del för att avståndet mellan 
longitudlinjerna minskar ju längre norrut vi kommer – de ska ju mötas på nordpolen! 
För att enklare kunna arbeta med avstånd i sådana lager bör du projicera om dem. I 
Sverige används numera framförallt ett system som heter SWEREF99 TM, och en 
enkel tumregel är att se till att alla dina lager är i det systemet innan du börjar göra 
din analys, när du jobbar med svensk geodata. Du kan projicera om ett lager under 
vektormenyn, eller spara ett lager i en ny fil genom att högerklicka på lagret, välja 
”spara om” och där ange SWEREF 99. 
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