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Referat  
Grundvattenpotential i Västerviks kommun -  
Geostatistiska metoder i en GIS-miljö 
Emil Cada 

I denna studie har grundvattenresurspotential (GRP) för Västerviks kommun undersökts med 
hjälp av metodik från artikeln av Earon et al. (2015). Metodiken användes för att ta fram 
översiktligt underlag till grundvattenresursplanering på ett billigt och effektivt sätt och är 
därför av intresse för beslutsfattare och konsulter. Exempel för dessa användningsområden är 
bland annat vid grundvattenresursplanering och vid brunnsborrning. Syftet var att testa 
metodikens pålitlighet för grundvattenkartläggning. Endast öppen data användes i 
undersökningen vilket krävde små insatser jämfört med traditionell kartering. Stora 
möjligheter finns därmed vid användande av metodiken för grundvattenresursplanering och 
brunnsborrning.  

Metodiken är baserad på en linjärt additiv multikriterieanalys där indikatorer såsom altitud, 
topografiskt fuktighetsindex (TWI) och bergarter poängsätts, klassificeras i grupper, för att 
sedan multipliceras med vikter beräknade med hjälp av principalkomponent analys (PCA). 
Klassificeringen och valideringen utfördes gentemot specifik kapacitet [L/(h*m)], vilket är en 
brunns kapacitet beräknad vid borrning, per meter brunnsdjup, hämtad från SGUs 
brunnsarkiv. Brunnarna delades slumpartat upp i 70 % kalibreringsbrunnar och 30 % 
valideringsbrunnar. GRP beräknades i olika varianter utifrån 13 variabler (altitud, lutning, 
relativ altitud, avstånd till sjöar/hav, avstånd till vattendrag, avstånd till lineament, avstånd till 
nodpunkter, bergarter, jordarter, dräneringstäthet, avstånd till geologiska övergångslinjer, 
jorddjup och TWI). Resultaten från korrelationstester för Kendalls tau var mellan 0,06-0,13 
och för Spearmans rho mellan 0.09-0.19, samt en total noggrannhet på 52-55 %. Positiva men 
låga värden för Cohens kappa indikerade att alla beräkningar överträffade slumpen, men inte 
med marginal. Beräkningar av VIP (Variables importance on PLS projektion), utifrån PLS 
(Partial Least Squares) identifierade altitud, jordart, dräneringsdensitet och TWI som de mest 
inflytelserika indikatorerna för analysen.  

Slutsatserna i denna studie var bland annat att GRP-metodiken hade låg prediktionsförmåga 
som sannolikt berodde på de svaga sambanden mellan indikatorerna och den specifika 
kapaciteten. De svaga sambanden kunde också bero på att specifik kapacitet har svagheter 
som valideringsvariabel för grundvattenresurspotential, kopplat till hur kapaciteten mätts vid 
brunnsborrning. Studien visar att en vidareutveckling av viktningsmetodiken genom att 
integrera PLS skulle vara fördelaktigt, eftersom PLS beräknar indikatorernas varians utifrån 
den specifika kapaciteten, istället för att anta sambandet som PCA.  

Nyckelord: Grundvatten, GIS, Resursplanering, PLS, Grundvattenkartläggning.  
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Abstract 
	
Groundwater resource potential for Västerviks municipality -  
Geostatistical methods in a GIS environment  
Emil Cada 

In this study, groundwater resource potential (GRP) for Västervik municipality has been 
investigated using the methodology developed in the article by Earon et al. (2015). The aim 
was to test the reliability of the methodology for groundwater mapping, as to further add to 
the knowledge base of groundwater access. The GRP-methodology is a linear additive 
multicriteria analysis where geohydrological indicators are scored, classified into groups, then 
multiplied by weights calculated using Principal Component Analysis (PCA). The 
classification and validation were performed against specific capacity [L/(h*m)], which is a 
well's capacity calculated at drilling, per meter well. GRP was calculated in different sets 
based on 13 geohydrological variables such as altitude and Topographic Wetness Index 
(TWI). The results included correlation tests for Kendall's tau (0.06-0.13), Spearmans rho 
(0.09-0.19) with a total accuracy of 52-55%. Positive but low values for Cohen´s kappa 
indicated that all calculations performed better than a random generator, but not by margin. 
Calculations of VIP (Variables importance on PLS projection), based on Partial Least Squares 
(PLS), identified Altitude, Earth type, Drainage density and TWI as the most influential 
indicators for the analysis.	The conclusions of this study were, among other things, that the 
GRP methodology had low predictivity due to the weak relationships between the indicators 
and the specific capacity. The weaknesses could also be due to the fact that specific capacity 
has weaknesses as a validation variable for groundwater resource potential linked to 
uncertainties of the capacity measured at wellbore. The study shows that further development 
of the weighting scheme by integrating PLS would be beneficial, as PLS calculates the 
variance of the indicators based on the specific capacity, instead of assuming it as a PCA.  
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Förord  

Fundamentala frågor kring saker vi tar för givet i livet visar sig ofta vid närmare inspektion 
vara svåra att besvara. Vatten är en av de frågorna som förundrat mig under hela min 
utbildning då ofantligt mycket kunskap finns, men oftare har frågorna varit fler än svaren. 
Motivationen till intresset för vattenresurser grundar sig i hur vatten utgör förutsättningarna 
för samhället och livet i stort genom dess kvantitet, kvalitet och fördelning. Underlag till 
beslut är inte alltid ekonomiskt försvarbara att ta fram. För att ta fram underlagen krävs ofta 
omfattande resurser och tid. Mitt bidrag har därför varit att identifiera och sätt mig in i 
etablerade metoder som finns för precis detta syfte av att kostnadseffektivt bedöma 
grundvattenförekomster. Genom att testa metoden grundvattenresurspotential (GRP) har jag 
utvärderat, men framförallt hoppats på att utveckla den kunskap som redan finns, för att 
kunna bidra med underlag till det fortsatta hållbara utnyttjandet av grundvattenresurser.  

Jag har haft privilegiet att få göra mitt examensarbete på SGU och tackar Bo Thunholm, min 
handledare, vars breda kunskap och nätverk väsentligt förenklat mitt arbete. Jag vill tacka 
Robert Earon som utvecklat metodiken för denna studie och som bidragit med värdefull 
handledning under projektets gång, och jag vill också tacka Thomas Grabs, ämnesgranskare 
för studien, vars noggranna kommentarer väsentligt höjt kvalitén på uppsatsen. Slutligen vill 
jag tacka min fru Rebecka Cada som uthålligt och kärleksfull lyssnat till mina monologer och 
tagit hand om vår son Noah.  

Uppsala, Maj 2018 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Bakgrunden till denna studie är att SGU, genom den nyligen aktualiserade torkan 2014-2017, 
blev ålagt att utöka kunskapsunderlaget gällande grundvattenbildning och grundvattentillgång 
(Eveborn, David et al., 2017). Det finns idag endast ett förenklat underlag i hur den 
magasinerande förmågan hos jord och berg beskrivs på ett nationellt plan. Detta underlag 
beräknas främst utifrån jorddjup och jord/bergarter. Andra metoder har främst varit 
traditionell kartering med fältundersökningar, eller storskaliga geofysiska mätningar genom 
elektromagnetiska mätningar som gjorts med hjälp av flygplan eller helikoptrar. Dessa är 
båda mycket kostsamma och resurskrävande och omfattningen på kartläggningen blir också 
begränsad. Behovet kvarstår att kommuner och markägare på ett bättre sätt hade behövt 
underlag om sina vattenresurser vid, som nyligen aktualiserats, torka.  

Grundvattenresurspotential (GRP) är inget tydligt definierat begrepp och syftar i denna 
undersökning på ett mått av hur stor sannolikheten var att hitta mer eller mindre grundvatten 
relativt ett avgränsat område. Potentialen beräknades med hjälp av 
grundvattenresurspotential-metodiken framtagen av Earon et al. (2015) och representerade 
den statistiskt sannolika förekomsten av grundvatten. Det var alltså inte ett mått på hur många 
liter vatten, utan snarare hur sannolikt mer eller mindre grundvatten som fanns i ett delområde 
jämfört med ett annat. Genom att borra tillräckligt djupt kommer alltid tillräcklig med 
grundvatten att erhållas, men kvalitén eller kostnaden gör att det helt enkelt inte är 
försvarbart. Grundvattenresurspotentialen representerades i denna studie av variabeln specifik 
kapacitet som är kapaciteten per meter brunnsdjup, vilket är en så kallad ”proxy” eller 
approximerad variabel. Det finns många osäkerheter kopplade till den specifika kapaciteten. 
Ett exempel är att kapaciteten från borrningstillfället inte är representativ, och att det krävs 
längre pumptester för att kapaciteten ska bli representativ för området. Dock har måttet 
används flitigt då stora mängder data finns lättillgängligt, och alternativen är dyra och 
tidskrävande.  

Metodiken för att beräkna grundvattenresurspotentialen fungerade på så sätt att ett antal 
indikatorer för grundvatten såsom höjd över havet, jorddjup, eller närheten till sjöar och 
vattendrag relaterades till hur mycket vatten per meter brunnsdjup som erhållits från brunnar i 
området som undersökts. Exempelvis förväntades brunnar ge mer vatten då de låg nära sjöar, 
då sjöar i sig är en grundvattenyta, och klassificerades därmed som positiv, och omvänt 
negativt om de var långt borta. Detta gjordes för alla indikatorer och multiplicerades sedan 
med en vikt, som indikerade vilken av indikatorerna som hade störst påverkan på 
grundvattenresurspotentialen. Hur viktig indikatorerna var grundades på hur mycket de 
varierade inom området. Om en indikator inte varierade alls, var den i princip värdelös då den 
relativt undersökningsområdet betedde sig likadant överallt, och därmed inte bidrog med 
någon information. Alla vikter och värden multiplicerades ihop och adderades till ett GRP-
värde.  

Resultaten från studien visade att korrelationen mellan beräknade GRP-värden och den 
specifika kapaciteten var låg. Resultaten var högre än för slumpgenerator, men inte med 



	 	

	

marginal. Med en total noggrannhet på 52-55 % kunde metoden förutsäga lite mer än hälften 
av alla gånger då potentialen var lägre eller högre än medianen för hela området. Andra 
intressanta resultat från studien var att de viktigaste indikatorerna för studien var 
dräneringstäthet, jordart, topografiskt fuktighetsindex och höjd över havet. Studien visade 
också att alla indikatorer tillsammans var viktiga för modellens prestanda, trots att varje 
enskild indikator inte bidrog med så mycket. Detta är troligtvis för att de geohydrologiska 
förhållandet i Sverige är väldigt omväxlande och svårbeskrivna. Kartorna som producerats 
från GRP-beräkningarna fångade de stora dragen av exempelvis sjöar (hög potential), men 
användbarheten av dessa kartor var i praktiken låg på grund av noggrannheten och den låga 
korrelationen.  

Slutsatserna i denna studie var bland annat att GRP-metodiken hade låg prediktionsförmåga 
som sannolikt berodde på de svaga sambanden mellan indikatorerna och den specifika 
kapaciteten. De svaga sambanden kunde också bero på att specifik kapacitet har svagheter 
som valideringsvariabel för grundvattenresurspotential, kopplat till bland annat hur 
kapaciteten mätts vid brunnsborrning. Studien visar att metodiken presterar i förhållande till 
indata och att detta inte är slumpmässigt, därför kan metodiken trots låg prestanda bedömas 
generera pålitlig resultat under rätt förutsättningar. Studien visar också på behovet av 
eventuell vidareutveckling av viktningsmetodiken och att den objektiva karaktären varit till 
fördel för implementeringen genom att den minskat subjektiviteten i bedömningarna. Partial 
least squares (PLS) delar många egenskaper med principalkomponent analys (PCA) och visar 
i denna studie potential att integreras i metodiken. PLS-modellen genererade dock inte 
resultat som indikerade att PLS kan användas som ett alternativ till metodiken, utan snarare 
att den skulle kunna komplettera viktningsberäkningarna. Metodiken bygger till stor del på att 
den som undersöker ett område på ett bra sätt klassificerar indikatorerna under 
kalibreringsfasen, vilket kan beskrivas som ”kvalitativ parametrisering”. Här skulle en 
eventuell automatiserad process ytterligare öka transparensen och objektiviteten för GRP-
metodiken och GIS-MCDA (GIS-multi criteria decision analysis) generellt. Genom att 
detaljerade undersökningar nu utförs på stor skala på bland annat Gotland kommer det i 
framtiden finnas ett ännu bättre dataunderlag som kan användas för att validera GRP-
metodiken. Detta skulle vara ett bättre sätt genom att valideringsmaterialet är mycket 
noggrannare, och man skulle då också kunna få ett mått på hur pass bra den specifika 
kapaciteten är som valideringsvariabel. 
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1. Inledning 
	
I Sverige består idag ca 13 % av dricksvattenanvändningen av grundvatten (SCB, 2017) där 
ytterligare 6 % beräknas komma från infiltrerad eller så kallad konstgjort grundvatten. De 
senaste åren (2014-2017) har återigen låga grundvattennivåer aktualiserat frågan kring bristen 
på vatten. Gotland har tvingats införa bevattningsförbud, och enligt rapporten 
Grundvattenbildning och grundvattentillgång (Eveborn et al., 2017) bekräftas bilden av en 
ökande brist främst längs med kusten och södra delarna av Götaland och Svealand. Ett 
område med grundvattenbrist har ofta dåliga förutsättningar för inlagring av grundvatten i 
jord och berg, så kallad magasinerande förmåga. 
  
I respons till vattenbristen beställde regeringen ett kunskapsunderlag om grundvattenbildning 
och grundvattentillgång från Sveriges Geologiska Undersökning (Eveborn et al., 2017). I 
rapporten preciserades bland annat behov av vidare forskning kring grundvattnets mängd och 
fördelning i Sverige. Länsstyrelser rekommenderades att upprätta så kallade 
vattenförsörjningsplaner och att i dessa identifiera vattenresursernas nuvarande storlek och 
spridning. Grundvattenbildningen och den magasinerande förmågan bör bedömas på en lokal 
nivå och underlaget rekommenderas därför i rapporten förbättras genom en utökad 
grundvattenövervakning. Inför 2018 preciserades detta uppdrag ytterligare genom att det 
mellan 2018-2020 ska tas fram utökad kartläggning och karaktärisering av utsatta områdens 
grundvattenresurser (Näringsdepartementet, 2017). Det finns därför ett behov av nya metoder 
för att beskriva våra grundvattenresurser.  
 
Sverige har generellt omväxlande och svårbeskrivna geohydrologiska förhållanden (Earon et 
al., 2015) vilket skapar utmaningar för grundvattenpotentialberäkningar. Vidare finns det inte 
tid och resurser att kartera hela kommuner utan istället används översiktliga och generella sätt 
att bedöma grundvattnet främst med avseende på jord och bergarter. Ett alternativ till detta är 
att beräkna den relativa grundvattenförekomsten statistiskt genom olika indikatorer och på så 
vis beräkna sannolikheten att påträffa grundvatten i ett område. Inom ett större område 
identifieras då mindre områden som förväntas ha större respektive mindre potential. Detta kan 
användas i ett tidigt skede vid vattenresursplanering för identifiering av nya vattentäkter eller 
bristområden, eller vid borrning av nya brunnar där högre grundvattenresurspotential 
sannolikt indikerar områden där ett mindre brunnsdjup krävs. 
Grundvattenresurspotentialberäkningar är kostnadseffektiva metoder som relativt ett större 
område försöker beskriva fördelningen av grundvatten utan att behöva kartera eller mäta i fält, 
tack vare att modellerna kan testas gentemot tidigare borrade brunnar. Metoden 
Grundvattenresurspotential (GRP) är utvecklad och testad under Svenska förhållanden. Att 
metoden är testad i Sverige är fördelaktigt just på grund av de heterogena och variabla 
förhållanden som föreligger i Sverige, och metoden erbjuder därmed ett attraktivt alternativ 
för att komplettera kunskapsunderlaget för eventuell vidare implementering för kommuner 
och konsultbolag i sin verksamhet. 



	

	 2	

1.2 Syfte 
Metoden GRP (Earon et al., 2015) testas och utvärderas genom att kartlägga 
grundvattenresurspotentialen i Västerviks kommun. Syftet är även att undersöka om metoden 
generar tillfredställande resultat med hjälp av tidigare kalibrerade vikter (Earon et al., 2015). 
Bedömningen av vilka geohydrologiska indikatorer som är särskilt viktiga för prestandan 
syftar också till att reducera omfattningen av dataunderlaget och förarbetet som krävs för 
metoden.  

1.3 Frågeställningar 
Västerviks kommun har liknande berggrund, jorddjup, och är kustnära likt den miljön som 
testats tidigare (Earon et al., 2015). Det är därför rimligt att förvänta sig jämförbara resultat 
från tidigare undersökningar (Earon et al., 2015). Metodiken utvärderas utifrån den befintliga 
tillgången på data och det är därför intressant att inkludera ytterligare variabler för att se om 
dessa ökade prediktionsförmågan av metodiken. För användandet av metoden är det även 
intressant att undersöka om tidigare kalibrerade vikter är tillämpbara utan ytterligare 
kalibrering då undersökningsområdet är liknande. För att uppnå syftet formuleras följande 
frågeställningar: 
 

1. Är GRP-metodiken pålitlig för kartläggning av grundvattenpotential? 
2. Vilka egenskaper i det undersökta området influerar prediktionsförmågan för GRP? 
3. Vilken prestanda ger tidigare kalibrerade vikter från (Earon et al., 2015) vid beräkning 

av GRP för Västerviks kommun? 
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2. Bakgrund 
 
Var grundvatten finns, hur mycket och av vilken kvalitet är frågor som människan genom 
tiderna tvingats brottas med. Stora tänkare som Aristoteles (384-322 f.kr), Romska ingenjören 
Vitrivus (15 f.kr), eller astronomen Kepler (1619) hade alla sina egna idéer och åsikter om hur 
källor, och därmed grundvatten fungerade och blev till (Baker & Horton, 1936). In i modern 
tid har studiet av grundvatten avancerat från en rent teknisk och naturvetenskaplig studie av 
vattnets kretslopp till ett multidisciplinärt problem som omfattar vattentillgång, 
ekosystemtjänster och förvaltning (Baker & Horton, 1936).    
 
Vid kartläggning av grundvattenresurser används idag främst geohydrologiska 
undersökningar som provborrning och provpumpning (Mallick et al., 2015). Geofysiska 
mätningar används vanligen vid mer detaljerade eller storskaliga undersökningar men måste 
även kompletteras med fältundersökningar. Gemensamt för alla fälttekniska undersökningar 
är att de är resurskrävande och att de behövs experter som utför och tolkar resultatet (Mallick 
et al., 2015). Ett komplement till vattenresursplaneringen är att försöka förutsäga mängden 
grundvatten indirekt med hjälp av geografisk analys av geohydrologiska indikatorer. Detta 
kan med fördel göras i kombination med multikriterieanalys då detta tidigare visats ge goda 
resultat (Earon et al., 2015; Machiwal et al., 2015; Mallick et al., 2015; Jasrotia et al., 2016).  
 
Multikriterieanalys (Multiple-Criteria Decision Analysis, MCDA) är ett samlingsbegrepp för 
metoder som på ett strukturerat sätt försöker bedöma olika scenarion utifrån en uppsättning 
kriterier (Rosén et al., 2009). Scenarierna viktas därefter utifrån hur stor påverkan dessa 
förväntas ha och kombineras ihop till ett slutresultat. Poängsättningen är i stor grad subjektiv 
och begränsas därmed av beslutfattarens expertis, tid och resurser. MCDA garanterar inte att 
det “sanna” resultatet eller “bästa” beslutet verkligen har fattats, utan har snarare erbjudit 
beslutsfattaren en strukturerad metodik för att ta sitt beslut (Dodgson et al., 2009). För denna 
studie finns även en geografisk dimension. “GIS-Multikriterieanalys” (GIS-MCDA) kan med 
fördel definieras som en process där geografisk data kombineras och bedöms utifrån valda 
kriterier, för att erhålla ett beslutsunderlag (Mallick et al., 2015).  
 
GRP-metoden tillhör en grupp multikriterieanalys-metoder kallad linjära additiva metoder. 
Metoderna bygger på att de ingående indikatorerna är oberoende av varandra och att resultatet 
är linjärt additivt (Rosén et al., 2009). Varje indikator poängsätts, viktas och adderas ihop till 
en slutsumma. Skalan för poängsättningen går från negativ till positiv och indikerar därmed 
en hämmande respektive främjande egenskap hos varje indikator. Detta kan ställas i kontrast 
till en poängsättning som endast är positiv vilket implicerar att alla egenskaper endast är mer 
eller mindre positiv för i detta fall grundvattenresurspotential. Skalan för indikatorer är viktig 
för representerabarheten av grundvattenresurspotentialen där negativa värden visar på dåliga 
förutsättningar, positiva visar på goda förutsättningar, och noll på undersökningsområdets 
median. Poängsättningen är till stor del subjektiv där beslutsfattaren i en generell MCDA 
bestämmer vilka kriterier som från början värderas högst. I grundvattenresurspotentialstudier 
förankras vanligtvis poängsättningen i litteraturen och även på erfarenheten av experter. Ett 
ytterligare sätt är att anta att osäkerheten är stor i datamaterialet och att genom en statistisk 
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metod utvärdera klasserna för de oberoende variablerna (indikatorerna) utifrån en beroende 
variabel (specifik kapacitet). Specifik kapacitet är kapaciteten per meter brunnsdjup, vilket är 
en ”proxy” eller approximerad variabel. Många osäkerheter föreligger i användandet av den 
specifika kapaciteten. Ett exempel är att kapaciteten från borrningstillfället inte är 
representativ, och att längre pumptester bättre representerar hur många liter vatten som 
faktiskt kan erhållas. Dock har kapaciteten från brunnar använts flitigt då stora mängder data 
finns lättillgängligt genom SGUs brunnsarkiv (SGU, 2018), och alternativen är dyra och 
tidskrävande. Därför användes specifik kapacitet för att validera modellen trots osäkerheter. 
En osäkerhet gentemot MCDA är också att bedömningar alltid har mer eller mindre 
subjektiva inslag vilket skulle motverkas genom att statistiskt grundade grupperingar. Å andra 
sidan är erfarenheten av experter värdefull då metodiken i sig baseras på en begränsad mängd 
data. Oavsett är vissa indikatorer viktigare än andra och representerbarheten påverkas därför 
av viktningen. Störst viktning bör alltså tilldelas den indikator som bäst beskriver 
grundvattenresurspotential, följt av den som är näst bäst och så vidare. Även här finns det 
olika sätt att beräkna vikterna där ett exempel som visat sig framgångsrikt är Analytisk 
Hierarkisk Process (AHP) som bygger på parvisa jämförelser av kriterier (Dodgson et al., 
2009). Människor antas i regel vara bättre på att göra parvisa relativa bedömningar, än 
absoluta (Dodgson et al., 2009) och bygger på hjälp ifrån experter. Kritiken mot AHP är att 
värdet för vikterna varierar utifrån antalet variabler och är därmed inte konsistenta, vilket är 
önskvärt. Vidare finns ett stort mått av subjektivitet vilket inte heller är önskvärt för 
reproducerbarhet. Alternativet är att tillämpa statistiska modeller vid beräkning av vikterna 
vilket är fallet för denna studie. Principalkomponent analys (PCA) har visat på goda resultat 
och är i stor utsträckning objektiv vilket är fördelaktigt för reproducerbarheten. Oavsett metod 
är det önskvärt att viktningen både representerar spannet (variationen) och dess påverkan 
(Dodgson et al., 2009).    

2.1 Multivariat statistik 
Principalkomponent analys (PCA) har använts i flera studier av grundvattenpotential (Earon 
et al., 2015; Machiwal et al., 2015; Mallick et al., 2015), och är en metod som beskriver 
variationen av en uppsättning variabler utifrån en ny uppsättning så kallade ”latenta 
variabler”. Variabler samvarierar ofta med varandra (kovarians), vilket utnyttjas för att 
uttrycka latenta variabler eller ”principalkomponenter”. Dessa är linjärkombinationer av de 
ingående variablerna vilket gör att ett stort antal variabler kan beskrivas med ett väsentligt 
färre antal (Bro & Smilde, 2014). Metodiken har använts inom många områden och beräknas 
matematiskt genom att maximera kovariansen (Ekvation 1) för vikterna ”w” där ”X” är 
matrisen för alla variabler och ”t” då representerar den optimala linjärkombinationen (Bro & 
Smilde, 2014). Alla värden måste centreras (dra bort medelvärde), och normaliseras (delas 
med standardavvikelsen), så att variansen är jämförbar mellan variablerna. Det som 
egentligen är av intresse är inte linjärkombinationerna i sig utan hur variablerna ”X” bäst 
representeras på sina linjärkombinerade latenta variabler. Därför presenteras och tolkas PCA 
ofta på formen enligt Ekvation 2 där ”T” är de projicerade (avbildade) värden från X på t 
kallad ”scores”, och ”P” är kallad ”loadings”. ”E” är residualerna. Tillsammans bygger varje 
uppsättning scores och loadings upp en principalkomponent som beskriver en viss procent av 
variablernas varians. ”Biplot” är ett sätt att visualisera resultatet av en PCA där både scores 
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och loadings kombinerats. Punkter representerar scores och pilar de olika variablerna. Är 
pilarna nära varandra samvarierar variablerna mycket och större avstånd från centrum innebär 
större variation inom datat. Storleken på variationen för en variabel är intressant vid en 
statistisk bedömning av grundvattenpotential då obefintlig variation inte bidrar med någon 
information. Även om en variabel är viktig generellt för bedömning av grundvattenpotential 
bidrar den inte med någonting om variabeln har samma värde överallt inom ett område. 
Vidare är samvariationen intressant för om två variabler starkt samvarierar med varandra, 
beskriver de sannolikt samma sak, och kan därmed vara överflödiga för 
grundvattenpotentialberäkningen.  
 
t=Xw                      (1)     

X=TPT + E                      (2) 

Partial Least Squares (PLS) har många likheter med PCA genom att även denna metod 
beräknar latenta variabler, men gör istället detta för två uppsättningar variabler. Genom att 
betrakta en grupp variabler som oberoende och en grupp som beroende beräknas två PCA-
analyser parallellt där kovariansen istället optimeras mellan de två uppsättningarna latenta 
variabler (Abdi, 2010). Detta innebär att variansen inte har optimerats för någon av grupperna 
utan snarare har maximal variation från de oberoende variablerna försökt beskriva maximal 
variation hos en beroende variabel. Eftersom det finns ett numeriskt mått på hur mycket 
variation från en beroende variabel som beskrivits från de oberoende kan även ett mått 
beräknas på hur mycket varje individuell variabel bidrar med. Det finns många sådana 
metoder vars syfte vanligtvis är att förbättra PLS-modellen genom att exkludera variabler som 
inte bidrar till prediktionsförmågan. Dessa metoder kan även användas för att bekräfta eller 
förkasta vilka variabler som istället är viktigast för grundvattenpotentialberäkningen. En 
filtermetod som har använts inom PLS-modellering kallad ”Variables importance on PLS 
Projections (VIP)” (Cassotti & Grisoni, 2012; Mehmood et al., 2012), beräknar hur mycket de 
latenta variablerna bidrar till att förklara den beroende variabelns varians. Om VIP värdet är 
över 1 innebar det vanligtvis att variabeln bidrar med prediktionsförmåga, men kan beroende 
på applikation variera mellan 0,83 - 1.21 (Mehmood et al., 2012). 
 
Både PCA och PLS är oberoende av variablernas fördelning, men kräver istället att data är 
centrerad och normaliserad, med undantag av den/de beroende variabeln/variablerna för PLS. 
Det är inte orimligt att tänka sig att multipel regression skulle kunna vara ett alternativ till 
PLS då metoden bland annat är lättare att implementera. Vattenresursrelaterade variabler är 
vanligtvis log10-fördelade (Helsel & Hirsch, 1992), vilket erbjuder transformationer av data 
för att uppfylla kraven om normalfördelning för att använda parametriska metoder. Dock 
innebär variablernas samvariation (multikollinearitet) att en multipel regression inte kan 
beräkna de enskilda variablernas redundans eller enskilda bidrag, utan endast deras 
gemensamma prestanda.  
 
ANOVA är ett parametriskt test som testar för den signifikanta skillnaden mellan 2 eller fler 
gruppers medelvärden. Om en signifikant skillnad finns ger resultatet av testet dock inget svar 
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på mellan vilka grupper det gäller, och därför kan exempelvis Tukey’s HSD test (Honestly 
Significant Difference) användas för detta syfte (Helsel & Hirsch, 1992).  
 
Ett annat sätt att kvantifiera styrkan av ett samband mellan två variabler är att använda 
korrelationstester. Exempel på sådana är Kendall’s tau som är ett rankingbaserad 
oparametriskt test. Oparametriskt innebär att fördelningen inte spelar någon roll och testet har 
även fördelar genom att vara mindre känsligt mot ”utomliggande värden” (extremvärden). Ett 
annat liknande test kallas Spearman’s Rho och fungerar likt kendall’s tau med tillägg att den 
viktar skillnader i magnitud mellan ranker. Skillnader är att värdet på Tau ofta är lägre än för 
Rho, detta innebär inte att korrelationen är svagare, endast att skalorna är olika.  
 
Ett sätt att testa prestandan i metodiken är att testa resultatet för noggrannhet. Hur stor är 
sannolikheten att ett positivt beräknat GRP-värde faktiskt är positivt innebar ett fundamentalt 
mått på hur tillförlitlig metodiken är. Hypotetiskt skulle det exempelvis kunna finnas en 
signifikant korrelation (stort antal observationer genererar generellt signifikanta samband 
oavsett hur svaga de är), eller tydligt skilda medelvärden för boxplots. Osäkerheten och 
variationen skulle dock kunna vara så stor att det skulle innebära problem att jämföra värden 
inom området. Ett sätt att visa på noggrannheten är att jämföra korrelationer med värdet från 
metoden Cohen’s Kappa, som även tog hänsyn till slumpen (Grabs et al., 2009). Cohen’s 
kappa beräknas utifrån en så kallad prestanda-matris eller ”Confusion matrix” som utifrån ett 
bestämt gränsvärde klassar binära utfall. Gränsvärdet för grundvattenresurspotentialmätningar 
med en GRP-skala från negativ till positiv väljs med fördel som 0, vilket då motsvarade det 
förväntade medianvärdet för området förutsatt ett relativt stort antal observationer. Prestanda-
matrisen visar sedan 4 utfall som representerade om modellen rätt klassat värden större eller 
mindre än median för specifika kapaciteten för området. A och D (Tabell 1) betyder att 
modellen rätt klassat om värdet är mindre eller mer än median, C och B om den misslyckats. 
Prestandamatrisen var i sig ett mått på noggrannheten av resultatet och genom Cohen’s Kappa 
erhålls även ett mått på om denna klassificering varit slumpmässig eller inte.  
 
Tabell 1 – Prestandamatris som sammanfattar när en modell enligt ett gränsvärde har 
producerat överensstämmande resultat med det observerade 

Prestandamatris Beräknade värden   
Observerade värden Ja Nej 

Ja A B 
Nej C D 

2.2 Geohydrologiska indikatorer  
Som tidigare nämnts är urvalet av variabler till stor del subjektivt och utgår ofta från diverse 
experter och avvägningar för varje unik situation. Urval begränsas av vad som finns 
tillgängligt och hur mycket tid som finns för att bearbeta och vidareförädla data-material som 
inte redan finns tillgängligt. I litteraturstudien har området från varje studie varierat kraftigt 
vilket innebar att alla indikatorerna inte alltid var relevanta. Exempelvis hade 
grundvattenresurspotentialkartläggning använts av flera författare i Indien (Machiwal et al., 
2011, 2015; Jasrotia et al., 2016; Thapa et al., 2017). Monsunregnet är för Indien en viktig 
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indikator för grundvattnet, vilket för Sverige helt saknar relevans då monsun inte förekommer 
på norra breddgrader. Vidare varierar variabler över tid, men detta är ytterligare en dimension 
som inte tagits hänsyn till i denna rapport då stora osäkerheter redan föreligger från SGUs 
brunnsdata gällande exempelvis exakt placering och brunnstyp (Törnros, 2007).  
 
Datamaterialet (Tabell 2) omfattar dels vilket grundmaterial som använts, dels vilka 
klassintervall som har tilldelats värde vid beräkning av GRP. Främst används redan befintliga 
kartor för exempelvis jordarter eller bergarter, men flertalet (dräneringstäthet, avstånd till 
vattendrag m.fl.) bearbetas från en höjdmodell (Digital Elevation Model, DEM).  
Dräneringdensitet och topografiskt fuktighetsindex är indikatorer använda i denna studie men 
som inte använts av Earon et al. (2015), och ”avrinningsområdets storlek” användes av Earon 
et al. (2015) men har inte inkluderats i denna studie.  
 
Tabell 2 - Översikt över datamaterial där klasserna för respektive indikator är representerade 
tillsammans med tillhörande värde. Även källa (grunddata) och referens finns angivet med en 
upphöjd siffra(1, 2, 3) beskriven nederst i tabellen. Indikatorn Altitud är inverterad i samband 
med kalibreringen genom att 1!-1 och -1!1   
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Datamaterial 
 

Geohydrologisk 
indikator 

Källa/Skala Data-typ Klasser(intervall) Värde 

Brunnar 
Specifik 
Kapacitet[] 

Brunnsarkivet1 

Punkt --- --- 
 

Topografiska 
Indikatorer 

Altitud [m] 
DEM2 

Raster 
>60 
10-60 
0-10 

1 
0 
-1 2x2 [m] 

Lutning[Grader] 
Karta2 

Raster 
0-3 
3-7 
>7 

1 
0 
-1 2x2 [m] 

Relativ Höjd[%] 
DEM2 

Raster 
0-40 
40-60 
60-100 

1 
0 
-1 

10x10 [m] 

Topografiskt 
fuktighetsindex 
[] 

DEM2, 
Lutning2 Raster 

>8 
5-8 
0-5 

1 
0 
-1 5x5 [m] 

Hydrologiska 
Indikatorer 

Dräneringstäthet 
[m/km2] 

DEM2 

Raster 
0-2500 
2500-3500 
>3500 

1 
0 
-1 

2x2 [m] 

Sjöar och 
hav[m] 

Karta2 

Polyline 
0-100 
100-300 
>300 

1 
0 
-1 2x2 [m] 

Vattendrag[m] 
DEM2 

Polyline 
0-100 
100-200 
>200 

1 
0 
-1 2x2 [m] 

Geologiska 
indikatorer 

Jorddjup[m] 
Modell3 

Raster 
>3 
0-3 
0 

1 
0 
-1 

10x10 [m] 

Geologiska 
övergångslinjer 
[m] 

Karta3 

Polyline 
0-200 
200-600 
>600 

1 
0 
-1 

2x2 [m] 

Lineament[m] 
Karta3 

Polyline 
0-800 
800-2500 
>2500 

1 
0 
-1 2x2 [m] 

Jordart 
Karta3 

Polygon 

Sand, Silt, Lera, 
Fyllning, Vatten 

1 
 

Svallsediment, 
Isälvssediment, 
Morän, Berg 

0 
 

210x210[m] Urberg, Torv -1 

Bergart 
Karta3 

Polygon 

Kvartsarenit 
Tonalit-granodiorit, 

Granodiorit-granit, 
Ryolit, Granit 

1 
 

Sandsten 
Syenitoid-granit 
Monzodiorit-granodiorit 

0 
 

210x210[m] Gabbroid-dioritoid 
Basalt-andesit -1 

Nodpunkter[m] 
Karta3 

Punkt 
0-2000 
2000-4000 
>4000 

1 
0 
-1 

2x2 [m] 
1 (SGU, 2018),2 © Lantmäteriet, 3 © Sveriges geologiska undersökning 
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De topografiskt betingade variablerna är altitud (mätt som meter över havet), relativ höjd 
(altitudförändringen över ett område), lutning i terrängen och topografisk fuktighetsindex. 
Höjden över havet påverkar grundvattnet genom bland annat förändrad mängd nederbörd. 
Med stigande höjd tunnas vanligtvis jordlagret ut och vegetationen blir mer utspridd, vilket 
tillsammans med en generellt förväntad större lutning alla bidrar till större avrinning. Detta 
gör att det generellt förväntas finnas mindre grundvattenpotential på högre altitud. Lutningen 
påverkar främst avrinningen där en låg lutning skapar en lägre hydraulisk gradient vilket ökar 
uppehållstiden av vattnet i ett område. Detta i sin tur leder till större perkolation vilket främjar 
grundvattenförekomst. Den relativa altituden jämför istället höjdskillnaden inom ett område 
och beräknar då förändringen med syfte att försöka fånga det regionala beteendet av 
grundvatten. En låg relativ höjd, alltså liten variation av höjdskillnader inom ett område kan 
indikera en sänka, dal eller mer låglänt område som trots en eventuell hög altitud kan indikera 
ett lokalt område med ökade förutsättningar för grundvatten. Topografisk fuktighetsindex tar 
hänsyn till hur stort område uppströms som mynnar ut i en viss punkt, samt vilken 
lutningsgradient som återfinns i den punkten. På så sätt omfattas både processer relaterade till 
altitud och lutning samt tillrinningsområdet. Ett högt värde innebär att mycket vatten 
potentiellt kan ansamlas till en viss punkt. Denna indikator har inte undersökts i studien från 
Earon et al. (2015) och det är därmed extra intressant att undersöka dess bidrag till 
analysen.      
 
Geologiska indikatorer omfattar bergarter som påverkas av hur mycket vatten som kan lagras 
i marken där sedimentära bergarter generellt har högre och granit med flera har lägre. 
Kristallin berggrund har dock främst visat sig påverkas av sprickbildning (Sander, 2007). 
Sprickbildningen tenderar att vara större i närheten av övergångar mellan olika bergarter, och 
vid lineament och geologiska nodpunkter (där lineament korsar varandra) vilka alla tre är 
indikatorer. Ett lineament kan beskrivas på många sätt men hänvisas i detta arbete främst till 
beskrivningen av strålkyddsmyndigheten (Tirén, S., 2010) som omfattar sprickdensitet och 
förkastningar. Jordart, likt bergarter, förväntas reflektera grundvattenpotentialen genom sin 
vattenhållande förmåga där exempelvis sand förväntas ha hög potential och lera låg. 
Jorddjupet förväntas påverka genom att ett större djup generellt förväntas hålla mer 
grundvatten än lågt, där jord jämförelsevis har mer grundvattenpotential än berg.  
 
Hydrologiska indikatorer omfattade avstånd till sjöar och vattendrag där nära avstånd 
förväntades ge högre grundvattenpotential än långt ifrån, och på samma sätt med avståndet till 
vattendrag. Hög dräneringsdensitet indikerade att mycket vatten transporteras bort, vilket 
implicerade mindre grundvattenbildning. Detta indikerade därmed lägre grundvattenpotential 
(Mallick et al., 2015). Uppdelningen i hydrologiska geologiska och topografiska var delvis 
godtycklig med tanke på att det inte var tydligt definierat vad som ingick, och med tanke på 
att många beräknats utifrån liknande grunddata. Intressant är dock att klargöra om 
topografiskt styrda indikatorer bidrog mer än geologiska då dessa bearbetats utifrån olika 
data.  
 
Ett pragmatiskt förhållningssätt är att använda tillgänglig data med tydlig koppling till den 
vetenskapliga litteraturen, och att i metodiken utvärdera dess relevans kritiskt. Endast 
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metodiken från Earon et al. (2015) om grundvattenresurspotentialberäkningar har identifierats 
för Svenska breddgrader, vilket belyste behovet av fler undersökningar för att kunna 
utvärdera metodens relevans. Med tanke på den stora geohydrologiska variationen i Sverige, 
och därmed utmaning att beskriva den väl, fanns en stor potential hos statistiska metoder. 
Dessa syftade inte till att ge exakta svar angående grundvattentillgång i volym, men erbjuder 
potentiellt ett värdefullt underlag vid bland annat grundvattenresursförvaltning och 
brunnsborrning.   

2.3 Hypoteser 
	

1. GRP-metodiken har en tillfredsställande prediktionsförmåga genom en signifikant 
korrelation mellan GRP-värdet och specifik kapacitet, och signifikant skilda 
grupperade GRP-medelvärden för Västerviks kommun.  
 

2. Topografiska indikatorer bidrar signifikant med högre prediktionsförmåga jämfört 
med geologiska. 

 
3. Topografiskt fuktighetsindex bidrar signifikant med en bättre prediktionsförmåga.  

 
4. Tidigare kalibrerade vikter kan användas för att beräkna GRP med en tillfredsställande 

prediktionsförmåga för Västerviks kommun 
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3. Områdesbeskrivning 
Västerviks kommun är belägen i Kalmar län och sträcker sig längs med den östra kusten av 
Sverige strax ovanför Öland (Figur 1). Uppskattningsvis är arean 2400 km2 då arean av havet 
inte räknats med och landskapet karaktäriseras av tunna jordlager av olika morän med inslag 
av mer eller mindre sand, lera och silt. Området har stora inslag av berg utan jordlager, samt 
mindre inslag av isälvsavlagringar, torv och postglaciala avlagringar. Brunnar, hämtade från 
SGUs brunnsarkiv är främst koncentrerade kring städer och bebyggelse, och finns relativ väl 
representerade över hela kommunen. Den stora majoriteten av alla brunnar är till 
hushållsändamål följt av energibrunnar för värmeutvinning där alla brunnar mellan 30-100 m 
djup används i analysen.    
 

 
Figur 1. Områdesbeskrivning över Västerviks kommun, Kalmar län, där även jorddjup och 
bergarter är inkluderade. De svarta prickarna representerar brunnar borrade inom kommunen 
hämtade från SGUs brunnsarkiv. 
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GRP		
Databearbetning	
• Inledande	utredande	
statistisk	analys	
(Histogram,	boxplots,	
fördelningar)	

• Bearbeta	GIS-lager	av	
indikatorer	

• Extrahera	data	från	
alla	lager	i	samma	
punkter	som	från	
brunnsarkivet	

• Randomiserat	dela	in	
data	i	70%	
kalibrerings&	30%	
validering		
	

	

	Kalibrering	
• Klassificera	
värde-intervall	
för	indikatorer	
m.h.a	ANOVA	
Tukey’s	HSD	

• Beräkna	vikter	
m.h.a	PCA	

	

	

Validering	
• Klassificera	data	m.h.a	
intervall	från	kalibreringen	

• Beräkna	GRP-värde	för	alla	
valideringspunkter	m.h.a	
vikter	från	kalibreringen	

• Utvärdera	GRP-värde	utifrån	
specifik	kapacitet	m.h.a	
Kendall’s	tau,	Spearman’s	
rho,	Cohen’s	Kappa,	
prestandamatris		
	

4. Metod  
 
För att besvara första frågeställningen om GRP-metodens prestanda testades hypoteserna 1 
och 4 som behandlade prestandan respektive prestandan av tidigare kalibrerade vikter från 
Earon et al. (2015). GRP beräknades utifrån all befintlig tillgänglig data (13 indikatorer), 
utifrån indikatorer med signifikant korrelation mellan indikatorerna och specifik kapacitet 
(sannolikhetsvärde P<0.2). Korrelationen (kendall’s tau, Spearman’s rho, ANOVA & Tukey’s 
HSD för boxplots) mellan indikatorerna och specifik kapacitet, tillsammans med 
undersökning om resultatets noggrannhet (prestandamatris och Cohen’s Kappa) besvarade 
hypoteserna 1 & 4. För att besvara frågeställning 2 angående vilka egenskaperna i 
avrinningsområdet som mest influerade prediktionsförmågan testades hypotes 2 & 3 som 
behandlade dels en jämförelse mellan topografiska och geologiska indikatorer, dels huruvida 
topografiskt fuktighetsindex gav signifikant bättre prediktionsförmåga för modellen. Hypotes 
2 & 3 testades genom PCA (biplot), och genom en PLS analys som utvärderades genom en 
beräkning av VIP-värde för indikatorerna.  För att bekräfta om VIP-beräkning var tillförlitlig 
gjordes även ytterligare en GRP-beräkning utifrån identifierade indikatorer (4 st) vars 
prestanda testades likt tidigare GRP beräkningar. Resultatet från dessa beräkningar 
besvarades så hypotes 2 & 3. Metoden sammanfattas i ett flödesschema (Figur 2). 
 

 
Figur 2. Metodöversikt där GRP är huvudmetoden som testas, vars tre steg visas inom den 
stora blå pilen till höger, och de fyra pilarna till vänster visar de ytterligare steg (PLS, VIP 
och en GRP utan ytterligare databearbetning) som görs för att utvärdera GRP-metodiken. 

      
 

GRP	

•  Beräknade utifrån 13 indikatorer 
& indikatorer med P<0.2 
(ANOVA) 

• jämförbara indikatorer & 13 
indikatorer uitfrån kalibrerade 
vikter (Earon etal, 2015) 

PLS	 • 	Beräknade utifrån 13 indikatorer 

VIP	
• 	Beräknade	vilka	indikatorer	
som	bidrar	till	prestandan,	
samt	deras	in`luens	på	resultat	

GRP	
•  GRP utifrån indikatorer med VIP 
värde >1 
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4.1 GRP 
Grundvattenresurspotential (GRP) definieras på samma sätt som den linjära additiva MCDA-
modellen (Ekvation 3), där “V” representerar värdet för varje indikator, och “P” den inbördes 
vikten (Earon et al., 2015).  
 

𝑉!𝑃! = 𝐺𝑅𝑃                                                                                                                                     (3)
!

!!!

 

 
GIS-MCDA bygger på antagandet om det rumsliga förhållandet mellan oberoende och 
beroende variabler (geohydrologiska indikatorer och specifik kapacitet). Detta innebär 
konkret att det exempelvis förväntades finnas mer grundvattenpotential nära en sjö jämfört 
med långt borta. I GRP-metoden används den specifika kapaciteten, ett mått på hur mycket 
vatten som brunnar avger per meter, för att klassificera värden (“V”) för indikatorerna. 
Intervall klassificeras på kalibreringsdata genom att den specifika kapaciteten uppvisar 
signifikant skilda medelvärden (ANOVA-test) mellan grupperade avstånd. Idealt följer 
grupperna ett linjärt beteende definierade från negativt till positivt. För indikatorn “avstånd 
till sjöar och hav” innebär det att brunnar i områden nära sjöar idealt uppvisade hög specifik 
kapacitet och brunnar långt borta visar låga värden. Dessa klassificerade intervall används 
sedan på valideringsdatat för att beräkna GRP-värdet tillsammans med de framtagna vikterna 
från kalibreringsdatat. Viktningen “P” beräknas med hjälp av PCA (Ekvation 4) och bygger 
på antagandet att indikatorer med stor variation har stor påverkan. Vikterna beräknas för 
oberoende variabler där "𝜆" stod för egenvärdet av en viss principalkomponent och “a” står 
för dess loading. Den övre summan beskriver värdet för en enskild variabel (i) som förklarar 
minst 5% av de oberoende variablernas varians. Den nedre summan beskriver alla 
signifikanta variablers (j) sammanlagda värde.  
 

𝑃! =
𝑎!!𝜆!!!!

!!!

𝑎!! 𝜆!!!
!
!!!

                                                                                                                                   (4) 

 
GRP-metoden genererar en relativ bedömning av grundvattenpotentialen inom 
bedömningsområdet utan information om grundvattnets exakta mängd. Det är därför 
motiverat att använda en viktningsmetod som bygger på varians då låg varians kan likställas 
med lite information. Ett förtydligande exempel vore att tänka sig ett stort område med sjöar 
jämt fördelade tillsammans med låg skillnad i altitud. Den låga höjdförändringen skulle bidra 
med väldigt lite information om vart grundvattnet fanns jämfört med avståndet till sjöarna då 
området är nästan platt, trots att altitud visats sig vara en viktig indikator. Viktning med hjälp 
av PCA har använts i tidigare undersökningar (Earon et al., 2015; Mallick et al., 2015), och är 
fördelaktig som en viktningsmetod med hänsyn till en objektiv bedömningsprocess. 
Subjektiva bedömningar har varit en kritik mot grundvattenpotential-modeller och MCDA 
(Dodgson et al., 2009).   
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4.1.1 – Databearbetning 
Först importeras information om brunnar, höjddata, lutning, jordarter, bergarter, lineament, 
jorddjup, sjöar och hav, i ARCmap (ArcGIS Desktop: 10.2) varefter vattendrag och relativ 
höjd beräknas utifrån höjdmodellen. Dräneringsdensiteten beräknas som vattendragsdensitet 
(m[vattendrag]/km2[yta]). Geologiska övergångslinjer bearbetas från bergartskartan som 
konverterade polylinjerna från bergarts-polygoner och nodpunkter erhålls från punkter där 
lineament korsas. Topografiskt fuktighetsindex beräknades i SAGA-GIS som 
ackumulationsområdet (beräknas med metod deterministic 8) i varje punkt tillsammans med 
dess lutning (erhållen från DEM, lantmäteriet). Informationen från varje tematiskt lager 
extraheras sedan från brunnsdatapunkterna. De extraherade datapunkterna delas in i 70 % 
kalibrering och 30 % validering med hjälp av slumpgenerator i Excel. Vidare väljs av dessa 
endast de brunnar vars djup är mellan 30-100 meters. Detta görs dels för att vara jämförbart 
med Earon et al. (2015), dels för att minska osäkerheten i datamaterialet. Osäkerheter är 
främst kopplade till den specifika kapaciteten, då kapaciteten [L/h] beräknad från borrningen 
inte uppfyller de antaganden om steady-state, opåverkat område och så vidare som idealt 
krävs (Dehkordi, 2009). Trots osäkerheterna är ändå kapaciteten och även den specifika 
kapaciteten som tar hänsyn till brunnens djup, ett använt valideringsunderlag, framförallt i 
brist på bättre alternativ.  
 
Topografiska indikatorer 
Altituden (Appendix 9A), höjdmodellen (Appendix 9A) och lutning (Appendix 9L) finns 
tillgänglig utan vidare bearbetning. Relativ höjd (Appendix 9K) beräknas I Arcmap enligt 
Ekvation 5 där bearbetningsradien är 1,808 km och geometrin är cirkulär. ”h” står för höjden i 
den beräknade punkten. Längden 1,808 km är den beräknade snittlängden för avrinning över 
ett område beräknat enligt (Ekvation 6) där ”dd” står för dräneringsdensitet beräknat enligt 
Ekvation 7. 
 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 ℎö𝑗𝑑 =
ℎ − ℎ!"#

ℎ!"# − ℎ!"#
×100                                                                                             (5) 

 

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑 =
1

2× 1
𝑑𝑑

                                                                                                   (6) 

 

𝐷𝑟ä𝑛𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝑙ä𝑛𝑔𝑑 𝑝å 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑓å𝑟𝑎

𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙                                                                             (7) 

 
Topografiskt fuktighetsindex beräknas enligt Ekvation 8 i programvaran Saga GIS. För 
indikatorerna vidarebearbetade från höjdmodellen görs även en förbearbetning där fyllning av 
hål i höjdmodellen (Appendix 9A) görs för att kunna beräkna en flödesackumulation (metod 
Deterministic 8).  

Topografiskt fuktighetsindex = 𝑙𝑛
𝐴

tan𝐵                                                                                  (8) 
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Hydrologiska indikatorer 
Dräneringdensitet (Appendix 9D) beräknas som vattendragsdensiteten [m/Km] av potentiella 
vattendrag, beräknad från höjddata, utifrån samma geometri och radie som för relativ höjd. 
Potentiella vattendrag beräknas i ARCmap genom att ta fram en flödesackumulation(metod 
Deterministic 8), med en ackumulationsarea på 20 Ha. Resultatet jämförs kvalitativt med 
lantmäteriets karterade vattendragsdata för området. Avståndet till sjöar och hav (Appendix 
9E), samt avståndet till vattendrag (Appendix 9M) beräknas i ARCmap som det euklidiska 
avståndet (Ekvation 9). 
 

𝐸𝑢𝑘𝑙𝑖𝑑𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 = 𝑞! − 𝑝! !

!

!!!

                                                                                           (9) 

 
Geologiska indikatorer 
Jordarter (Appendix 9C) och bergarter (Appendix 9B) hämtas från SGUs databaser 
tillsammans Jorddjupet (Appendix 9J) från jorddjupsmodell över området. För att underlätta 
klassificeringen av jordarter tillämpas en förenkling av de delade jordarter där de styrande 
jordtyperna sker i ökande kornstorleksording Lera-Silt-Sand (Sandig morän→ Sand, eller 
Postglacial Lera→ Lera). Efter förenklingen är grupperna uppdelade i Lera, Silt, Sand, Torv, 
Svallsediment, Morän, Isälvssediment, Svallsediment, Vatten, och Fyllnadsmaterial. Gruppen 
vatten förekommer på grund av osäkerheten av brunnarnas placering vilken kan variera 
mellan ca 100-250 m, vilket då ibland gör att brunnar vid kusten sammanfaller med vattnen. 
Avståndet till geologiska övergångslinjer (Appendix 9H) tas fram genom att konvertera 
polygoner till linjer i ARCmap för att sedan beräkna det Euklidiska avståndet till dessa. 
Geologiska lineament (Appendix 9F) finns tillgängliga från SGU och skärningspunkterna 
mellan dessa ger de geologiska nodpunkterna (Appendix 9G), och för båda beräknas det 
euklidiska avståndet.    
 

4.1.2 – Kalibrering GRP 
Kalibreringen omfattar två delmoment, framtagandet av vikter med hjälp av PCA och 
klassificering av intervall vilka både sker på kalibreringsdatat (70 % slumpmässigt utvalda i 
Excel). De kalibrerade vikterna används sedan tillsammans med de framtagna intervallen för 
att tillsammans beräkna GRP på valideringsmaterialet (resterande 30 %). Proceduren för att ta 
fram intervallen är iterativ där den specifika kapaciteten plottas för olika intervall, varefter 
medelvärdena för den specifika kapaciteten testas med hjälp av ANOVA-test. Grupperna 
tilldelas sedan ett värde som används vid själva beräkningen av GRP. Initialt testas grupperna 
från (Earon et al., 2015), och ett initial intervall för värden av den specifika kapaciteten för 
brunnar med avstånd som överensstämde med litteraturstudien, som exempel: (0-50[m] = 
2[Poäng], 50-100[m]= 1[Poäng], 100-200[m]= 0[Poäng], 200-300[m]= -1[Poäng], >300[m]= 
-2[Poäng]). Efter klassificeringen plottas 10-logaritmen av den specifika kapaciteten gentemot 
klasserna för en initial bedömning, följt av ANOVA-tester för att bekräfta signifikansen av 
skilda medelvärden i grupperna. Då resultatet är signifikant utförs Tukey’s HSD, annars 
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ändras gruppernas intervall iterativt tills en tillfredställande, eller minst otillfredställande 
signifikansnivå erhålls. För att öka relevansen för klassificeringen av intervallen eftersträvas 
en jämn fördelning av observationer inom varje intervall. ANOVA, Tukey’s HSD och 
boxplottar utförs i R-3.3.1. PCA beräknas i R-3.3.1 med hjälpa av kommandot “prcompt”, 
med tillägg att autoskala (subtrahera medelvärdet och dividera med standardavvikelsen) data 
innan själva analysen. Detta är av stor vikt då en skala i mm lätt skulle försvinna om den 
jämförs med m eller kilometer. Skalning och centrering förändrar dock inte variationen för 
varje variabel (Bro & Smilde, 2014). I kalibreringen konverteras jordarter och bergarter (som 
är kategorisk) till numeriska värden.  

4.1.3 – Validering GRP 
För de återstående 30% av datapunkterna beräknas GRP (Ekvation 3) med hjälp av de vikter 
som kalibrerats med hjälp av PCA, samt de intervall som klassificerats med hjälp av 
ANOVA. Först utförs korrelationstester (Kendall’s Tau och Spearman’s Rho) mellan log10- 
transformerade specifika kapaciteten och GRP-värden beräknade för varje punkt, sedan testas 
GRP-värdena för signifikant skilda medelvärden enligt proceduren för framtagandet av 
intervall med hjälp av ANOVA och Tukey’s HSD.  

4.1.4 GRP-karta 
GRP-kartor beräknas i ARCmap genom att klassificera alla indikatorer enligt respektive 
intervall och värde (Tabell 2). Sedan beräknas GRP-värdet för resterande punkter över hela 
kommunen med hjälp av kommandot ”Weighted Sum”, som utför beräkningen enligt 
Ekvation 3. En karta beräknas för alla 13 variabler, och en för variablerna som identifierats 
genom VIP-analysen.    

4.2 PLS & VIP – utvärdering av metodik 
Som ett hjälpmedel för att utvärdera variablernas enskilda bidrag till prestandan för GRP-
metoden utförs först en så kallad Partial Least Squares (PLS) med hjälp av ”plsr” 
implementerat i R-3.3.1. PLS har liknande krav vad gäller centrering och skalning, vilket 
hanteras av “plsr”. På PLS-analysen användes sedan metoden “Variables Importance on PLS 
projections” VIP. I denna studie är gränsvärdet för när de oberoende variablerna inte tillför 
någon förklaringsgrad 1. Indikatorerna som identifieras genom PLS-modellen och VIP-
utvärderingen används för ytterligare en kalibrering av vikter för att beräkna GRP. 
 
Prestandan och noggrannheten bedöms genom en så kallad prestandamatris och Cohen’s 
Kappa. Prestandamatrisen beräknas genom att tilldela ”0” till GRP-värde som understeg 0, 
och 1 för de som översteg. Detta jämförs sedan gentemot medianen för specifika kapaciteten 
för respektive brunn där 0 och 1 tilldelas värden för specifika kapaciteten som understiger 
respektive överskrider medianvärdet för hela området. Utfallen i prestandamatrisen 
motsvarade därmed när GRP-värdet ”lyckas” förutsäga mindre respektive större värde än 
medianvärdet hos den specifika kapaciteten hos brunnarna, samt när den ”misslyckas”. 
Cohen’s kappa beräknas för respektive prestandamatris tillhörande respektive GRP-beräkning 
och indikerar hur prestandan är jämförelsevis mot slumpen. 
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5 Resultat 
 

GRP-beräkningarna (Tabell 3) var sorterade från topp till botten efter totala noggrannheten 
vilken kan jämföras med värden för tau och rho som beräknats mellan GRP-värdet och log10-
fördelad specifik kapacitet för respektive GRP-beräkning. Värden varierade mellan 0,066-
0.14 för tau och mellan 0.097-0.19 för rho, vilket var en väldigt låg korrelation. Totala 
noggrannheten var hur många ”rätt” GRP-beräkningen lyckats förutsäga. Värdet varierade 
mellan 52-55 % vilket innebar en differens på 10 observationer mellan bästa och sämsta 
beräkningen där totala antalet observationer var 325. Korrelationer brukar testas för en 
signifikansnivå på p<0.05 (två standardavvikelser), men har skrivits ut för att tydliggöra 
skillnader snarare än att beskriva det som misslyckat eller lyckats enligt en viss 
signifikansnivå. Dessa värden jämfördes med värdet på Cohen’s Kappa som indikerade 
prestandan jämfört med en slumpgenerator. Ingen tydlig trend fanns mellan relativt högre 
korrelation och högre Cohen’s kappa. En högre total noggrannhet på resultaten visade mindre 
slumpmässighet i resultaten. ANOVA gav en bild av prestandan genom att GRP-värden efter 
beräkning även delats in i intervall (låg, medel, hög). Det var därför av vikt att kunna särskilja 
dessa på samma sätt som indikatorerna gentemot specifik kapacitet. Signifikansnivån var ett 
mått på hur särskiljbara kartorna blev i slutändan och indikerade därmed hur pålitlig modellen 
var. Ingen tydlig trend fanns gentemot korrelationernas värde eller signifikans, men 
signifikansnivån för indikatorer (VIP>1) hade tio gånger högre signifikansnivå än resterande.  
 

Tabell 3.  Sammanfattar värden för Kendall's tau, Spearman's rho, och deras 
sannolikhetsvärde där n=325 antal observationer för alla GRP-beräkningar. Totala 
noggrannheten är det sammanlagda värdet för rätt klassificerade värden från 
prestandamatrisen, och Cohen's Kappa ger ett mått på prediktionsförmågan jämfört med en 
slumpgenerator, där Κ[-∞,1], för positiva värden indikerar bättre prestanda än slumpen. 
Beräkningarna är utförda på valideringsdata 

GRP-beräkningar 
Tau P Rho P 

 
ANOVA 
(P-värde)  

Total 
noggrannhet 
[%] 

Cohen’s Kappa 
[Κ] 

Indikatorer (ANOVA 
p<0.2) 

0,066 0,077 0,097 0,081 0,0254 55,2 
0,105 

 
Indikatorer (VIP>1) 0,130 5,90E-4 0,190 6,40E-4 0,00513 54,3 0,085 

13 (alla) Indikatorer 0,076 0,042 0,114 0,041 0,08 53,7 
0,074 

 
Jämförbara indikatorer 
med (Earon et al., 2015) 

0,087 0,019 0,135 0,015 0,0102 53,1 
0,060 

 
Vikter från (Earon et al., 
2015) 

0,066 0,076 0,103 0,065 0,0931 52,8 
0,055 

 
 
P>0.2 (Figur 3) indikerade att medelvärden mellan grupperna var statistiskt svåra att särskilja. 
Lägg även märke till indikatorn ”Avstånd till sjöar/hav” och geologiska nodpunkter, vilka 
hade ett omvänt samband. Detta skulle också ha varit fallet för altitud men indikatorn 
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inverterades under kalibreringen. Att variabeln inverterades innebar att värdet 1 byttes mot -1, 
och -1 byttes till 1.  
 

 

Figur 3. ANOVA P större respektive mindre än 0.2 för alla indikatorer från kalibreringsdata 
med GRP värde på x-axeln och log10 transformerad specifik kapacitet på y-axeln. 

Alla indikatorer och deras respektive VIP värde är beskrivna tillsammans med deras osäkerhet 
i parantes (Tabell 4). Ett högt värde innebar att indikatorn bidrog mycket till 
prediktionsförmågan för PLS-modellen. Altitud stod ut med väsentligt högre värde än 
resterande där även topografiskt fuktighetsindex, dräneringsdensitet och jordart toppade. Lägg 
märke till den högre osäkerheten för topografiskt fuktighetsindex som var en tiopotens högre 
än resterande samt att topografiska indikatorer generellt hade högre värde än geologiska.   

Tabell 4. VIP-värden som beräknats utifrån PLS-modellen där VIP är ett mått på hur mycket 
de enskilda variablerna bidrog till prediktionsförmågan tillsammans med deras osäkerhet 
inom parantes. Om värdet är större än 1 betyder det att indikatorn bidrog med 
predikationsförmåga, och om lägre bidrog den sannolikt inte 
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Geohydrologisk Indikator VIP-värde 
Altitud 2.27(9) 
Topografiskt fuktindex 1.26(21) 
Dräneringsdensitet 1.12(1) 
Jordart 1.12(1) 
Avstånd till sjöar och hav 0.890(8) 
Geologiska nodpunkter 0.860(7) 
Lutning 0.86(3) 
Relativ höjd 0.66(1) 
Jorddjup 0.58(2) 
Bergart 0.50(9) 
Geologiska lineament 0.49(10) 
Geologiska Övergångslinjer 0.38(2) 
Avstånd till vattendrag 0.16(3) 
 
Korrelationen mellan specifik kapacitet och indikatorerna varierade mellan -0.06 och 0.13  
(Figur 4) och de starkaste sambanden förelåg mellan topografiska indikatorer som 
dräneringsdensitet och altitud, och för avstånd till sjöar och hav. Sambanden var svaga mellan 
den specifika kapaciteten och indikatorerna och de enda starka sambanden förelåg mellan 
närbesläktade indikatorer såsom nodpunkter och lineament, eller topografiskt fuktighetsindex 
och altitud.  
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Figur 4. Korrelationen beskrivs med metoden Spearman’s rho för indikatorerna sinsemellan, 
samt mellan indikatorerna och specifika kapaciteten. Gröna cirklar indikerade positiv 
korrelation, och omvänt visas negativa som röda cirklar. Större diameter på ringarna 
indikerade starkare korrelation vilken även är utskrivet numeriskt i cirklarna. Korrelationen 
för cirklarna är mellan korsningen av indikatorn på y-axeln och x-axeln.  

Punkternas spridning var approximativt sfäriska där det är önskvärt att pilarna sträcker sig i 
ritning mot punkternas spridning. Exempelvis sträckte sig altitud långt i riktning av nedre 
högra hörnet vilket indikerade att dessa observationer omfattades av denna indikators varians. 
Vidare innebar omvänd riktning mellan indikatorer att omvänd korrelation förelåg, vilket 
exemplifierades mellan topografiskt fuktighetsindex och altitud (Figur 5). Precis samma 
mönster visades i Figur 4, men biplot gav en ytterligare möjlighet att identifiera så kallade 
redundanta samband. Detta exemplifierades av Figur 5 B mellan bergart och nodpunkter där 
båda visade på en liknande magnitud och riktning, vilket innebar att observationerna 
representerades på liknande sätt för båda dessa indikatorer. Viktigt att tillägga är dock att 
variansen och sambanden som beskrevs endast var representativa för sammanlagt 28,4% av 
den totala variansen, alltså principalkomponent 1 och 2. Figur 5 B visade indikatorer som 
hade störst inverkan mellan principalkomponent 1 och 2, altitud, jordart, topografiskt 
fuktighetsindex, dräneringsdensitet och nodpunkter (Figur 5), vilka sammanfaller med 
indikatorer för högt VIP-värde (Tabell 4). Den jämna spridningen för pilarna visade att varje 
enskild indikator var viktig för representerbarheten av observationerna.  
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Figur 5. Biplot som visualiserade Dim-1 och -2, motsvarande principalkomponent 1 och 2. I 
(A) visas observationerna som punkter vilket motsvarar scores och de röda pilarna 
representerar indikatorernas loadings som användes vid bland annat viktningsberäkning 
(ekvation 4). (B) visar de indikatorer vars individuella varians är större än 1, vilket är 
modellens normaliserade varians. 

Prediktionsfelet klingade av redan efter 2 komponenter vilket motsvarades av att inte heller 
prestandan ökade markant efter 2 komponenter (A). Jämförelsevis skiljde sig endast ca 1,5 % 
av den förklarade variansen hos den specifika kapaciteten när de fyra indikatorerna med 
VIP>1 användes gentemot för alla indikatorer (B). Det innebar att antagandet sannolikt inte 
stämmer om att variationen hos indikatorerna beskriver också variationen hos den specifika 
kapaciteten. Det visar också att de fyra identifierade viktigaste indikatorerna för sig själva 
förklarar det mesta av variationen och därmed visar på att de är viktigast för studien. Figur 6 
C visade en visuell bild av att korrelationen var mycket svag mellan GRP-värdet och den 
specifika kapaciteten samt att Figur 6 D visade att PLS som fristående modell inte heller 
presterade tydliga resultat som ett alternativ gentemot GRP-metodiken.  
 
 
 
 
 
 
 

A)	
B)	
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Figur 6. Prediktionsfel för PLS-modellen (A) och beskriven varians av den specifika 
kapaciteten utifrån indikatorerna för GRP-beräkningen (B) med alla komponenter, alltså 13- 
komponenter, samt de komponenter som erhållit värde för VIP>1. (A) visar det avtagande 
felet beroende av antalet komponenter i PLS-modellen och (B) visar för samma antal 
komponenter den förklarade variansen. (C) visar plottade värden mellan specifik kapacitet 
och GRP-värden, och (D) visar predikterade specifik kapacitetsvärden från PLS-modellen.   
 
Spridningen av specifik kapacitet på hög upplösningen (Figur 7) indikerade att den specifika 
kapaciteten är väldigt varierad även inom små områden. GRP-kartorna (Figur 8 A), Figur 9 
A) visade dels klassificerade GRP-värden (låg, medel och hög) som utvärderats i Tabell 5 
med hjälp av ANOVA och Tukey’s HSD, dels diskreta medelvärden av 3x3 rutor (Figur 8 B, 
Figur 9 B). Kartorna erbjöd en visuell möjlighet att utvärdera GRP värden och kan då 
jämföras med exempelvis vita ytor i Figur 9 som representerade vattenytor som genom att 
vara sjöar per definition hade hög grundvattenpotential. Figur 9 B medelvärdet visar på 
samstämmighet. För Figuren 8 A finns viss samstämmighet, dock har stora områden fallit 
inom gränserna för hög potential vilket gör upplösningen begränsad samt att vissa områden 
helt missats med avseende på sjöar i västra delen av kartan. GRP-värden kan även jämföras 
med jorddjupet (Figur 1) där stort jorddjup vanligtvis innebär stor grundvattenresurspotential 
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för områden med generellt ytliga jordlager. Det fanns stor samstämmighet för Figur 9 men 
inte så för Figur 8. Figur 8 har en tydlig förskjutning av högre grundvattenpotential mot väster 
i kartan, och Figur 9 har en mer jämn spridning över hela kartan. Figur 9 är baserad på 
indikatorer VIP>1 och har ett högt P-värde för ANOVA för signifikanta skillnader i 
medelvärden. Medelvärden uppvisar bara en tydlig skillnad i för klassificeringen mellan 1 och 
-1, och samma trend följer för kartan baserad på alla indikatorer men något lägre P-värde 
(Tabell 5).   

 
 
Figur 7 – Figuren visar en förstoring av staden Västerviks brunnars specifika kapacitet. 
Variationen är stor och finns inget uppenbart visuellt samband.   
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Figur 8 - GRP-karta för indikatorer VIP>1. Varje punkt är 210x210 [m].

 

Figur 9 - GRP-karta för alla indikatorer, där vita ytor indikerar sjöar, för vilka denna modell 
saknar värden. Varje punkt är 210x210 [m].  

A)	
B)	

A)	 B)	
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Tabell 5 - ANOVA och Tukey's HSD för GRP beräkningar (Figur 8, Figur 9), där ANOVA 
indikerar tydligt skilda medelvärden för specifik kapacitet av GRP-klasserna låg, medel och 
hög. Tukey’s HSD preciserar för mellan vilka medelvärden signifikansen gäller  

GRP-beräkning ANOVA (P-värde) Tukeys HSD (Grupper & P-värde) 

Indikatorer VIP>1 5.13E-3 
0 – -1 0,644 
1 – -1 0,0450 
1 – 0 0,454 

Alla indikatorer 0,080 
0 – -1 0,707 
1 – -1 0,193 
1 – 0 0,650 

6. Diskussion 
	
GRP-metodiken genererade en relativ grundvattenresurspotential utifrån ett 
undersökningsområde. Denna metodik byggde på att de geohydrologiska indikatorerna 
uppvisade ett approximativt linjärt samband med den specifika kapaciteten som användes som 
valideringsvariabel. Linjäriteten beror av antaganden om den linjärt additiva summan 
(Ekvation 3) som i grunden är byggd som en multikriterieanalys. För att dessa ska kunna 
anses vara tillförlitliga krävdes att fördelningarna för indikatorerna är approximativt 
normalfördelade eller att robusta (förslagsvis oparametriska) metoder används vid utvärdering 
av dessa samband, vilket då genererar representativa klassificeringar och intervall. Vidare 
krävdes att viktningsberäkningen (Ekvation 4), även lyckats med att värdera vilka indikatorer 
som var viktigast för grundvattenresurspotentialen i området. Användandet av kategorisk data 
i viktningsberäkningen med hjälp av PCA är förknippat med stora osäkerheter. Det finns 
delade meningar kring varför kategorisk data borde eller inte borde användas utan 
transformation i PCA. För jämförbarheten av resultat från (Earon et al, 2015) inkluderades 
kategorisk data och transformerades genom att omvandla varje kategorisk grupp till ett heltal 
från 1 till antalet grupper inom kategorin. Förbättringspotential finns dock då det finns PCA 
metoder som är framtagna för att kunna hantera olika typer av data (Linting & van der Kooij, 
2012). Variabiliteten av de oberoende indikatorerna antas i metodiken svara också för 
variabiliteten hos en beroende variabeln vilket i sig är ett rimligt antagande med tanke på 
kovariansen av geohydrologiska indikatorer (Helsel & Hirsch, 1992), men som i sig inte är 
självklar (Abdi, 2010), och därmed borde utvärderas. Det visade sig att endast 5 % av 
variansen från den specifika kapaciteten faktiskt förklarades genom indikatorerna (Figur 6 
(B)). Detta indikerade att sambandet mellan indikatorerna och specifik kapacitet är svagt.  
 
Den specifika kapaciteten transformerades med 10-logaritmen vilket är en vanlig 
transformation för hydrologisk data (Helsel & Hirsch, 1992), och i jämförelse med 
indikatorerna uppvisades en symmetrisk fördelning, visualiserade genom boxplots (Figur 3). 
Boxplots visar fördelningen genom placeringen av median (mittenstrecket), som bör ligga 
nära centrum gentemot övre och nedre kant av boxplotten (75 percentilen & 25 percentilen). 
Medianen och boxplotten har rekommenderats vid användandet av vattenresursrelaterad data 
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med tanke på att det erbjuder ett komprimerat sätt att uttyda både fördelningen och 
”utomliggande värden”, vilket i stor omfattningen förekommer för dessa data. Vidare är 
medianen mer representativ gentemot medelvärdet (Helsel & Hirsch, 1992). Variabiliteten för 
datamaterialet är väsentligt vilket gjorde att endast tre klasser användes (-1, 0 & 1). Vid 
användandet av fler klasser blev inte bara P-värdet för ANOVA vanligtvis högre utan det 
fanns framförallt ett otydligt stigande (eller sjunkande) samband mellan indikatorerna och den 
specifika kapaciteten där klasserna ofta uppvisade varierande låga och höga medianvärden. 
För att få tydligare linjära samband krävdes därför ett lägre antal klasser vilket också kan ses 
som att modellen underanpassades gentemot data. Detta är att föredra då motsatsen innebär att 
högre osäkerhet introduceras genom att på så sätt kalibrera modellen efter naturlig variabilitet 
(brus). Önskvärt är att ha fler klasser för att bättre beskriva lokal variation men den naturliga 
variabiliteten i datamaterialet tillät inte detta. Trots underanpassningen hade endast 8 av 13 
indikatorer P<0.2 vilket redan innan metodiken tillämpats gav en indikation på att tydliga 
resultat skulle bli svåra att uttyda. En möjlig anledning till att sambandet varit så svagt för 
vissa indikatorer kan vara att djupet på brunnarna tillsammans med osäkerheterna kring den 
uppmätta kapaciteten för brunnarna inneburit att sambanden helt enkelt inte fångats upp. 
Detta resonemang stärks av en stark varierande storlek av den specifika kapaciteten på 
förstorad skala (Figur 7), och den låga förklarade variansen (Figur 6 B). 
 
Ett förhållningssätt vid modelleringen är att inte invertera indikatorerna. Exempelvis finns 
sjunkande trender (avstånd från sjöar och vattendrag, Figur 3) där en indikerad högre 
grundvattenpotential inte följts åt av en högre specifik kapacitet. På så vis kan vikterna med 
större sannolikhet användas i andra områden jämfört med om alla samband anpassas lokalt 
genom att invertera dem. Resultaten från vikterna (Earon et al., 2015) indikerar dock att 
vikterna behöver kalibreras på nytt för varje undersökningsområde. Altitud har inverterats för 
Västerviks kommun, då denna indikator påvisat ett väldigt tydligt samband för den specifika 
kapaciteten(Tabell 4, Figur 3). Detta kan indikera att sambandet som påvisats mellan altitud 
och specifik kapacitet i själva verket kan omfatta andra processer som fångats upp, och att 
därmed inte altituden i sig är en drivande variabel för Västerviks kommun med tanke på 
grundvattenresurspotential. Detta exemplifierar i själva verket ett viktigt avvägande för 
användandet av metodiken. Å ena sidan kan modellen kalibreras specifikt för i detta fall 
Västerviks kommun, där företrädelsevis samband inverteras för att väl passa de samband som 
där råder. Å andra sidan blir då kalibreringen sämre anpassad för att använda på andra platser 
där i detta fall kanske altitud faktiskt är en drivande variabel.  
 
PCA-analysen (Figur 5) visade att ingen indikator enskilt bidrog med mer än ca 17 % av 
variation och att spridningen till största del (med undantag av lineament och nodpunkter) 
visade på låg redundans. Detta bekräftar bilden av ett heterogent geohydrologiskt område som 
generellt finns i Sverige (Earon et al., 2015), och att det krävs flera indikatorer, trots svaga 
samband, för att kunna beskriva den naturliga variationen. Detta bekräftas ytterligare genom 
korrelogrammet (Figur 4), där korrelationen generellt är låg mellan indikatorerna. Det är även 
generellt låg korrelation mellan specifik kapacitet och indikatorerna. Topografiska indikatorer 
bidrar generellt med högre prediktionsförmåga jämfört med geologiska (Figur 5, Tabell 4). 
VIP värdena för de olika indikatorerna visade på att altitud, topografiskt fuktighetsindex, 
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dräneringstäthet och jordart starkast influerade prediktionsförmågan, även stärkt av hög 
magnitud för de 28 % beskrivna variationen i biplot (Figur 5). Prediktionsförmågan för 
modellen sammanfattas i  

Tabell 3 och det kan konstateras att korrelationen för alla modeller är generellt svag. Den 
totala noggrannheten var mellan 52-55 % för alla metoder där antalet endast skilde med ett 
tiotal vilket i förhållande till totala antalet på 325 var litet. Cohen’s kappa för de olika GRP-
beräkningarna indikerade att de presterar bättre än en slumpgenerator men dock inte med 
marginal. Beräkningen som baserats på indikatorer (ANOVA P<0.2) genererar det högsta 
totala noggrannheten likaså högst värde för Cohen’s kappa. Detta indikerar alltså att metoden 
producerar resultat som baserad på data med signifikant mer skilda medelvärden också 
genererar mindre slumpmässiga resultat med liknande P-värde. Resultaten visar dock inte att 
detta också medför högre korrelation med specifik kapacitet. Detta kan förklaras genom att 
korrelationen mellan GRP och specifik kapacitet snarare beror av hur mycket indikatorerna 
bidrar till modellen vilket utvärderas av VIP värde. Detta bekräftas genom att beräkningen 
med indikatorer (VIP>1), vilket endast är fyra till antalet, både har större korrelation samt 
endast förlorar marginellt för totala noggrannheten och för Cohen’s kappa. Till dessa fyra 
hörde topografiskt fuktighetsindex, som trots sitt låga P för ANOVA (Figur 3) i kalibreringen 
ändå visade sig betyda mycket för modelleringen (Tabell 4), genom att öka 
prediktionsförmågan hos modellen. Detta bekräftar därmed hypotesen om att topografiskt 
fuktighetsindex bidrar till prediktionsförmågan för modellen. Denna indikator 
rekommenderas därför för vidare studier. Särskiljbarheten mellan medelvärden för 
klassificering av GRP-värden är också viktiga för GRP-kartorna genom att dessa indikerar 
tillförlitligheten. Det är framförallt mellan höga och låga värden där en signifikant skillnad 
föreligger, vilket är i likhet med tidigare resultat (Earon et al., 2015). Det är också för dessa 
värden som modellen är mest intressant för sitt användningsområde då de främst förväntas 
användas för att identifiera bristområden (låga värden), samt områden med hög potential. 
Upplösningen för modellen (210x210 m) borde varit högre, och upptäcktes tyvärr väldigt sent 
i analysen varför ombearbetning tyvärr inte hanns med inom tidsramen för projektet. Detta 
begränsade därför ytterligare resultatets tillämpbarhet då det vid brunnsborrningen förslagsvis 
kan vara intressant att undersöka ett mindre område. Alla beräkningar förutom den som 
baserats på tidigare vikter från Earon et al. (2015), uppfyller ungefärliga P-värden liknande 
eller lägre än för majoriteten av indikatorer vid kalibreringen (P<0.2). En möjlig anledning till 
en lägre prestanda för vikterna från Earon et al. (2015) kan bero dels på att vikterna 
kalibrerats för ett annat område, dels att vikterna är beräknade utifrån ett mindre område. Det 
kan dock förtydligas att prestandan endast marginellt sjunkit jämfört med exempelvis 
beräkningar utförda på samma indikatorer beräknade med vikter kalibrerade för området. 
Enligt Dodgson et al. (2009) ligger den största osäkerheten i viktningen-metoden då den 
vanligtvis är baserad på subjektiva beslut. Resultaten indikerar här istället att 
viktningsmetodiken, som i denna metodik är objektiv i sin natur, har mindre betydelse för 
prediktionsförmågan och att valet av indikatorer och deras klasser snarare har större 
betydelse. Valet av klasser och intervall är till viss del subjektiv och har därmed även större 
osäkerhet. Prediktionsfelet och den förklarade variansen utifrån den specifika kapaciteten 
sjunker med antalet komponenter. Detta tyder på att en ganska lite del av variansen i detta fall 
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förklarats. Detta kan dels bero på områdets storlek och heterogena karaktär, dels kan det 
indikera att viktningsmetodiken (Ekvation 4) inte uppfyller antagandet om att indikatorerna 
även beskriver variationen på den specifika kapaciteten. Detta indikerar att 
viktningsmetodiken har förbättringspotential och att PLS där representerar ett intressant 
alternativ genom att den faktiska beskrivna variansen förklaras. Eftersom PLS i sig kan 
användas som en prediktiv modell testades även den framtagna PLS-modellen för att 
förutsäga värden för den specifika kapaciteten som jämfördes med beräknade GRP-värden 
(Figur 6 (D)). Resultaten visade på att PLS inte i sig själv var ett alternativ till metodiken utan 
det konstateras snarare att PLS har potential att förbättra befintlig metodik genom förslagsvis 
viktningsberäkningen. 

Kvalitativt kan GRP-kartorna bedömas utifrån sjöar och hav, vilket per definition är hög 
grundvattennivå (Figur 8, Figur 9). Framförallt Figur 9 överensstämmer, men Figur 8 har 
områden som helt missar större områden av sjöar. Detta skulle kunna bero på att indikatorn 
för sjöar och vattendrag inte är inkluderad i bedömningen och belyser därmed att trots relativt 
högre korrelation missar modellerna kritiska aspekter om indikatorer exkluderas från 
modellen. Prestationen är sammanfattningsvis begränsad och erbjuder inte en tillfredställande 
prediktionsförmåga för att kunna svara på relevanta vattenresursbaserade frågeställningar. 
Detta förkastar hypotesen om tillfredställande prediktionsförmåga för metodiken och samt när 
tidigare vikter används från Earon et al. (2015). Detta trots att metodiken har signifikant 
korrelation, så är korrelationen låg. Samstämmigheten är inte heller genomgående 
tillfredställande då bara Figur 9 visar på samstämmighet. Det finns signifikanta skillnader i 
GRP-medelvärden för höga jämfört med låga värden, men för stor osäkerhet föreligger i 
datamaterialet för att kunna extrahera relevant noggrannhet, vilket hade omfattat fler klasser, 
och fler signifikanta skillnader. Detta besvarar frågeställningen för prediktionsförmågan av 
tidigare kalibrerade vikter för Västerviks kommun, men belyser inte frågeställningen gällande 
GRP-metodikens pålitlighet. Pålitligheten av en modell bör inte utvärderas enbart utifrån det 
valda statistiska måttet för prestandan ex, tau, rho, eller kappa utan även i perspektiv till 
noggrannheten och modelldomänen (Consonni et al., 2010). Därför kan perspektivet på 
resultatet vändas om genom att metodiken visar att information kan utvinnas, trots en stor 
osäkerhet och variation på indatat. Det indikerar att förutsatt bättre indata bör resultaten från 
metodiken också leverera därefter, vilket har visat sig i tidigare studier för liknande områden 
(Earon et al., 2015). Eftersom metodiken presterade med signifikanta skilda medelvärden, 
hade samstämmighet för GRP-beräkning för alla indikatorer och positiva värden för Cohen’s 
kappa, trots låg signifikans och korrelation på indatat har metodiken presterar pålitligt utifrån 
sina förutsättningar. Detta besvarar därmed frågeställningen angående metodikens pålitlighet, 
men metodiken kräver bättre noggrannhet i indata för att leverera en högre prestanda. Detta 
kan förslagsvis erhållas genom att undersöka ett mindre område med samma variabler. Ett 
kritiskt perspektiv som är viktigt att nämna är dock att trots att metoden kan förväntas prestera 
bättre under bättre förutsättningar har studien visat att valideringsvariabeln, åtminstone för ett 
så pass stort undersökningsområde, påvisat markanta svagheter. Detta innebär att metodiken 
förslagsvis skulle behöva valideras gentemot bättre underlagsdata för att fastställa hur pass 
bra specifik kapacitet faktisk är som ersättnings eller ”proxy” variabel för faktiskt 
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grundvattenresurspotential. Annars predikterar GRP-metodiken potentiellt värden som inte är 
representativa. 

7. Slutsatser 
 
GRP-metodiken har i denna studie genererat resultat med låg prediktionsförmåga, och de 
principiella slutsatserna som kan göras av studien är att detta sannolikt beror på de svaga 
sambanden mellan indikatorerna och den specifika kapaciteten. Studien visar att metodiken 
presterar i förhållande till indata och att detta inte är slumpmässigt, därför kan metodiken trots 
låg prestanda bedömas generera pålitlig resultat under rätt förutsättningar. Studien visar också 
på behovet av eventuell vidareutveckling av viktningsmetodiken och att den objektiva 
karaktären varit till fördel för implementeringen genom att den minskat subjektiviteten i 
bedömningarna. PLS delar många egenskaper med PCA och visar i denna studie potential att 
integreras i metodikens viktningsberäkning. PLS-modellen genererar inte resultat som 
indikerar att den kan användas som ett alternativ till metodiken utan snarare kan den 
komplettera viktningsberäkningarna. Metodiken bygger till stor del på att den som undersöker 
ett område på ett bra sätt klassificerar indikatorerna under kalibreringsfasen, vilket kan 
beskrivas som ”kvalitativ parametrisering”. Här skulle en eventuell automatiserad process 
ytterligare öka transparensen och objektiviteten för GRP-metodiken och GIS-MCDA 
generellt. Genom att detaljerade undersökningar nu utförs på stor skala på bland annat 
Gotland kommer det i framtiden finnas ett ännu bättre dataunderlag som kan användas för att 
validera GRP-metodiken. Detta skulle vara ett bättre sätt genom att valideringsmaterialet är 
mycket noggrannare, och man skulle då också kunna få ett mått på hur pass bra den specifika 
kapaciteten är som valideringsvariabel.  
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9. Appendix  

9A – Geohydrologiska indikatorer – Altitud 
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9B – Geohydrologiska indikatorer – Bergarter 
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9C – Geohydrologiska indikatorer – Jordarter 
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9D – Geohydrologiska indikatorer – Dräneringsdensitet 

	



	

	 36	

	
	

9E – Geohydrologiska indikatorer – Avstånd till sjöar och hav 
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9F – Geohydrologiska indikatorer – Avstånd till Lineament 

 

Avstånd	till		
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9G – Geohydrologiska indikatorer – Avstånd till Nodpunkter	

	
	
	
	

Avstånd	till		
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9H – Geohydrologiska indikatorer – Avstånd till Geologiska Övergångslinjer 

	
	
	
	

Avstånd	till		
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9I – Geohydrologiska indikatorer – Topografiskt fuktindex  
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9J – Geohydrologiska indikatorer – Jorddjup 
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9K – Geohydrologiska indikatorer – Relativ höjd 
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9L – Geohydrologiska indikatorer – Lutning 
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9M – Geohydrologiska indikatorer – Avstånd till Vattendrag 

	
	


