
 

  
      

GRAFTEORI 
MATEMATIK 5 



1. Vad är en graf? 

Det enklaste sättet att förklara vad en graf är för något är troligtvis att rita upp några exempel på 
grafer. Nedan ser du 6 figurer varav 5 är grafer. Som vi ser består de av kanter (kallas även bågar) 
och noder (kallas även hörn). Varje kant måste vara en koppling från en given nod till en given 
nod. Det är också tillåtet att en kant går från en nod till samma nod, då kallas kanten en ögla.  

Figur 3) visar ingen graf då den innehåller en kant som inte är en koppling mellan två noder.  

Figur 1) visar en graf som inte är sammanhängande med vilket vi menar att det inte finns en väg 
längs en eller flera kanter från varje nod till varje annan nod. Alla de övriga graferna är 
sammanhängande. 

 

Gradtalet för en given nod är antalet kanter som går in i noden där en ögla naturligt räknas två 
gånger. Studerar vi figur 1) och namnger hörnen kan vi åstadkomma följande tabell: 

 

Hörn Gradtal 
A 2 
B 3 
C 4 
D 0 
E 1 
F 4 
G 1 
H 3 

  

Figur 2) och 4) visar grafer där kanterna korsar varandra utan att det finns en nod i korsningen, 
vilket är fullt tillåtet, däremot kan man inse att grafen i figur 2) kan ritas på ett annat sätt utan att 
kanterna korsar varandra, vilket inte är möjligt i figur 4). Båda 
bilderna till höger visar grafen i figur 2) men ritade på olika sätt. 
Man säger att graferna är isomorfa med varandra. Om en graf kan 
ritas utan att kanterna korsar varandra kallas den planär. 

2) 6) 

5) 

4) 

3) 1) 



En graf är alltså inte beroende av hur den ritas utan det viktiga är strukturen, nämligen antal 
noder, antal kanter och hur noderna är kopplade till varandra via dessa kanter.  

Studerar vi figur 5) och 6) noggrant ser vi att dessa två grafer faktiskt är isomorfa. De består båda 
av 6 noder och 10 kanter och är organiserade så att från en viss nod går det precis en kant till 
varje annan nod, medan de övriga noderna alla har gradtal 3 och är kopplade sinsemellan i en 
sluten cykel. Att graferna är isomorfa innebär då att de är olika illustrationer av samma graf. Det 
kan vara mycket svårt att avgöra om två grafer är isomorfa, hur är det exempelvis med följande 
två grafer? 

  

 

Å    Är dessa grafer isomorfa? 

 

 

 

Ett par saker kan man dock ta fasta på. Om två grafer är isomorfa så måste det gälla att: 

• De har lika många noder. 
• De har lika många kanter. 
• Gradtalen för noderna överensstämmer.  
• De har lika många (och lika långa) cykler. 

 

 

Å Dessa två grafer är exempelvis inte isomorfa. 
De har lika många hörn och kanter, men den 
vänstra grafen har en nod av grad 4 och det har 
inte den högra. 

 

 

Å Dessa två grafer är inte heller isomorfa. 
De har lika många hörn och lika många 
kanter, men den högra grafen har en cykel 
av längd 3, och det har inte den vänstra. 

 

  



Övningar 

1. I följande två grafer, ange antalet kanter och antalet noder. 

 

2. Bestäm gradtalet för varje nod i följande två grafer. 
 

 
 
 
 

3. Avgör om följande par av grafer är isomorfa:  
 
a)                                                                                      b) 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Följande par av grafer är inte isomorfa. Förklara varför det måste vara sant. 
 
a)                                                                                             b) 

 

 

 



5. a)   En sammanhängande graf har totalt 5 noder. Bestäm det minsta antalet kanter i grafen. 
b) En sammanhängande graf har totalt n noder. Bestäm det minsta antalet kanter i grafen. 
 
 
 

6. Ett träd är en sammanhängande graf utan cykler, vilket innebär att det finns en och endast 
en väg mellan varje par av noder i grafen. I ett träd är alltså antalet kanter minimalt givet 
mängden noder.  
 
Nedan ser du två icke-isomorfa träd med 7 noder. 

 
 

Hur många icke-isomorfa träd finns det med: 

a) 4 noder? 
b) 5 noder? 
c) 6 noder? 

 

7. I en graf är alltid totalsumman av hörnens gradtal ett jämnt tal. Förklara varför detta måste 
vara sant. 

 

8. Från Huvudön i ett örike med tusentals öar finns direkt flygförbindelse med precis sju andra öar i 
riket, medan den lilla Avkroksön bara är i förbindelse med tre andra öar. Var och en av de övriga 
öarna är i förbindelse med precis fyra eller sex öar. Visa att man med flyg kan ta sig från Huvudön 
till Avkroksön, om ej nödvändigtvis direkt. (Ledning: Använd resultatet i uppgift 7.) 
 

 

  



2. Olika typer av vandringar i grafer 

Det sägs att på 1700-talet i Königsberg (nuvarande Kaliningrad) fanns det sju broar i staden och att 
stadens invånare funderade över om det var möjligt att gå en promenad på ett sådant sätt att man 
gick över varje bro exakt en gång. Ingen hade än så länge lyckats med detta men man kunde inte vara 
helt säker på att det var omöjligt. (Att invånarna ännu inte hittat en sådan rutt bevisar ju inte att den 
inte existerar.)  

Den Schweiziska matematikern Leonard Euler formulerade detta problem i grafteoretiska termer, 
och man kan säga att han därmed uppfann Grafteorin. Genom att låta landmassorna i Königsberg 
representeras av noder och broarna med kanter kunde han rita en graf som representerar 
situationen. (Se figur nedan). På så sätt blev han av med all irrelevant information och kunde 
fokusera på det väsentliga.  

Frågan blir nu: Finns det en vandring i denna graf som passerar varje kant exakt en gång?  

  

Detta och många andra grafteoretiska problem rör olika typer av vandringar i grafer. En vandring är 
helt enkelt en förflyttning i grafen från en nod till en annan längs en eller flera kanter.  Nedan följer 
ett par viktiga begrepp rörande grafvandringar du behöver känna till: 

• En Eulerväg är en vandring i en graf som passerar varje kant i grafen exakt en gång. 
• En Eulerkrets är en Eulerväg som börjar och slutar i samma nod. 
• En Hamiltonstig är en vandring i en graf som passerar varje nod exakt en gång, men inte 

nödvändigtvis varje kant. 
• En Hamiltoncykel är en Hamiltonstig som börjar och slutar i samma nod. 

Königsbergsboarnas problem kan nu formuleras om: Finns det en Eulerväg i grafen ovan? 

Vad Leonard Euler insåg (vilket för övrigt är någorlunda enkelt att inse) var att om en graf har en 
Eulerväg så kan det finnas maximalt två noder med ett udda gradtal. När man vandrar i en graf till 
en nod så går man ju in i hörnet från en kant och ut från en annan kant, och om en given nod inte är 
startpunkt eller slutpunkt på Eulervägen så måste man gå in och ut lika många gånger till/från denna 
nod. Alltså måste denna nod ha ett jämnt gradtal. Tydligen måste Eulervägen börja och sluta i en nod 
med udda gradtal om grafen innehåller sådana noder, men alla andra noder måste ha ett jämnt 
gradtal. I grafen som representerar Königsberg har samtliga 4 noder ett udda gradtal och därför är 
den sökta promenaden omöjlig. 



Vad som inte är lika självklart (men sant) är att detta också är ett tillräckligt villkor för att en Eulerväg 
ska existera givet att grafen är sammanhängande. Dvs. om grafen är sammanhängande och har 
maximalt två hörn med udda gradtal så har den också en Eulerväg. En Eulerkrets finns i en 
sammanhängande graf om och endast om samtliga noder har ett jämnt gradtal. Detta är enkelt att 
inse givet det föregående sagda. Om vi har en graf med en Eulerväg där startnod och slutnod är de 
enda noderna med udda gradtal kan dessa noder sammanbindas med en kant och vi får en 
Eulerkrets. Då kommer alla noder att ha ett jämnt gradtal. 

Exempel: 

Grafen nedan har en Eulerväg 
men ingen Eulerkrets 
eftersom precis två noder (D 
och B) har ett udda gradtal. 
Det finns i själva verket flera 
Eulervägar i grafen, men alla 
måste börja i B och sluta i D 
eller tvärtom. 

Grafen nedan har en 
Eulerkrets eftersom samtliga 
noder har ett jämnt gradtal. 
Det finns många Eulerkretsar 
och de kan börja i vilken nod 
som helst. 

Grafen nedan har ingen Eulerväg 
eftersom den innehåller fyra hörn 
med ett udda gradtal (C, E, D och 
F). 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Man skulle kunna tro att det på samma sätt som för Eulervägar och Eulerkretsar finns något enkelt 
villkor för att avgöra om en given graf har en Hamiltonstig eller Hamiltoncykel men så är dessvärre 
inte fallet. Man känner inte till något villkor som är både nödvändigt och tillräckligt för att en 
Hamiltonstig eller Hamiltoncykel ska existera. Det normalt enklaste sättet att bevisa att de existerar 
är att faktiskt hitta dem men detta blir naturligtvis komplicerat om graferna innehåller många noder. 
Om man däremot ska motbevisa existensen av en Hamiltonstig eller Hamiltoncykel i en given graf 
kan det ibland krävas ganska snillrika och komplicerade argument.  

I Grafen nedan är det dock uppenbart att den inte kan innehålla en Hamiltoncykel eftersom nod A 
har gradtalet ett och om vi kommer till A mitt i cykeln måste vi återvända till den redan besökta 
noden B.  Om vi å andra sidan börjar i A kan vi inte återvända till A utan att passera den redan 
besökta noden B. Hamiltonstigar finns det dock flera stycken. 

   



 

Grafen till höger innehåller många 
hamiltoncykler, exempelvis den inritade. 
Dock innehåller den varken en Eulerkrets eller 
Eulerväg då samtliga noder har gradtalet 3. 

 

 

  

Grafen till vänster innehåller en Eulerväg eftersom endast två noder 
har ett udda gradtal (A och H). Däremot innehåller den ingen 
Hamiltonstig. Kan du komma på ett enkelt argument för varför det 
måste vara sant? 

 

 

 

 

 

  



Övningar: 

9. Nedan ser du sju grafer A-G. Fyll i Ja eller Nej på samtliga platser i tabellen. 
(Notera att om en graf har en Eulerkrets har den automatiskt en Eulerväg, och om den har en 
Hamiltoncykel har den automatiskt en Hamiltonstig.) 

 Eulerkrets Eulerväg Hamiltoncykel Hamiltonstig 
A   

 
  

B   
 

  

C   
 

  

D   
 

  

E   
 

  

F   
 

  

G 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A C B 

D E 

F G 



10. En figur sägs vara ”ritbar” om den kan ritas utan att lyfta pennan och utan att rita någon 
linje/kurva två gånger.  

Nedan ser du tre figurer. Avgör för var och en av dessa figurer om de är ”ritbara”.  

Om figuren är ”ritbar”, avgör om du kan påbörja ritningen var som helst i figuren. 

            A                                     B                                 C 
 

 

 

 

 

11. Studera följande två grafer: 
 
a) Visa att den vänstra grafen har en Hamiltoncykel. 
b) Visa att det inte kan finnas någon Hamiltoncykel i den högra grafen. 

 
 

             

 
12. Elofs lärare berättar för Elof att en sammanhängande graf har en Eulerkrets om varje hörn 

har ett jämnt gradtal och att den har en Eulerväg men ingen Eulerkrets om precis två hörn 
har ett udda gradtal. Elof ställer frågan:  
 
”Men hur blir det om precis ett hörn har ett udda gradtal?”  
 
Hur bör Elofs lärare besvara denna fråga? 

 



13. Nedanstående graf representerar ett bostadsområde. Noderna representerar husen och 
kanterna representerar vägar. En brevbärare och en plogbil kommer in i bostadsområdet i 
punkten A och lämnar området i punkten I.  

 

• Brevbäraren vill besöka varje hus utan att behöva återvända till något hus. 
• Plogbilen vill ploga varje gata utan att behöva ploga någon gata två gånger. 

 

a) Visa att plogbilen kan lösa sin uppgift, men inte brevbäraren. 
b) Visa att brevbäraren skulle kunna lösa sin uppgift om man byggde en väg från B till H. 
c) Visa att plogbilen då inte skulle kunna kunna lösa sin uppgift. 

 

 

 

 

  



3. Viktade grafer  

En viktad graf är en graf där varje kant associeras med ett tal. Detta tal kallas för kantens vikt, 
eller kantens kostnad. I de flesta sammanhang är kantens vikt ett positivt tal som kan 
representera exempelvis ett avstånd, en tid, en avgift eller någon annan storhet beroende på 
sammanhangets karaktär.  

Grafen till höger visar ett exempel på en viktad graf. Vi ser exempelvis att kanten AB har 
kostnaden 2, och att kanten BC har kostnaden 7.  

Naturliga frågeställningar gällande denna graf skulle kunna 
vara: 

 
• Vilken är den kortaste vandringen som besöker alla 

noder? 
 

• Vilken är totalkostnaden för den billigaste 
uppsättning av kanter som tillsammans 
sammanbinder alla noder i grafen?   
 

• Vilken vandring från E till C har lägst totalkostnad? 
 

• Vilken är den kortaste vandringen som går över alla kanter? 
 

I denna lilla exempelgraf är det naturligtvis enkelt att besvara dessa frågor med en kort 
inspektion av grafen, men för grafer med hundratals noder är det inte möjligt. Därför behöver 
vi utveckla algoritmer så att datorerna kan hjälpa oss att lösa problemet. I kursen kommer vi 
att studera algoritmer som behandlar de första tre frågorna,  

3.1 Handelsresandes problem:  Närmaste-granne-metoden 

Vi nämnde i avsnitt 2 att det är ett svårt grafteoretiskt problem att avgöra om en given graf har 
en Hamiltoncykel. Detta gäller dock inte alltid. I många grafer är det uppenbart att en 
Hamiltoncykel existerar och problemet är istället att hitta en specifik Hamiltoncykel, t.ex. en 
Hamiltoncykel med lägsta möjliga totalvikt i en viktad graf.  

Att hitta en Hamiltoncykel med minsta möjliga totalvikt i en given graf brukar kallas för 
Handelsresandes problem. Problemnamnet kommer ifrån en tänkt situation där en försäljare 
vill besöka ett antal städer och vill veta i vilken ordning dessa städer bör besökas givet att den 
minimala resekostnaden ska åstadkommas.  

Om du lyckas skapa en effektiv algoritm som kan användas för att lösa Handelsresandes 
problem så väntar rikedom och berömmelse, då en sådan algoritm ännu inte existerar. En 
lättbegriplig och användbar algoritm för att hitta en någorlunda kort resväg kallas Närmaste- 
granne-metoden. Den är enkel att förstå och går ut på att i varje steg gå till den närmsta noden 
du ännu inte besökt. Från den aktuella noden du befinner dig i promenerar du alltså längs den 
kant med lägst vikt som leder till en nod du inte besökt. 



Exempel: 

Bild Beskrivning 

 

 
Vi vill hitta den kortaste hamiltoncykeln i 
grafen och vi tillämpar närmaste-granne- 
metoden. 

 

Om vi börjar i noden A ligger B närmast med 
kostnaden 2, så vi börjar att besöka B.  
 
Från B ligger C närmast (kostnad 6), så vi 
fortsätter dit.  
 
Från C fortsätter vi till den billigaste noden E 
(kostnad 6).  
 
Från E har vi inget val, utan vi går till den enda 
icke-besökta noden D (kostnad 3), och därefter 
återvänder vi till A (kostnad 10). 
 
Den totala resvägen med närmaste-granne- 
metoden blir 2+6+6+3+10=27 

 

 
Notera att rutten som beräknas med närmaste 
granne metoden är beroende av vilken 
startnod vi väljer. 
 
Om vi istället börjar i noden B så ger närmaste-
granne-metoden rutten: 
 
B->A->E->D->C->B med den totala kostnaden 
2+4+3+7+6=22 
 
I detta fallet är det också den billigaste rutten. 

Det finns dock inga garantier att närmaste granne metoden ger en bra lösning för resenären. Det går 
att konstruera grafer där närmaste granne metoden ger den sämsta möjliga av alla möjliga resvägar. 
Ofta är det dock möjligt att med mänsklig intuition uppskatta om metoden ger en god resväg. 
Huruvida den mänskliga intuitionen kan översättas till matematik som datorerna kan förstå är 
fortfarande en öppen frågeställning 



Övningar 

14. Studera grafen till höger och identifiera den kortaste 
Hamiltoncykeln med blotta ögat. Tillämpa därefter närmaste- 
granne-metoden med samtliga 4 startnoder.  
 
Från vilken/vilka av dessa startnoder ger närmaste-granne- 
metoden den kortaste Hamiltoncykeln? 
 
 
 
 
 

15. Ett Östersjörederi ska arrangera en kryssning och besöka totalt 5 städer vid Östersjön samt 
återvända till starten. Avståndet i km mellan städerna ser du i följande tabell: 
 

 
 
Rederiets VD vill minimera det totala avståndet på kryssningen och behöver din hjälp för att 
välja resväg: 
 
a) Vilken total resväg ger närmaste-granne-metoden om kryssningen utgår från Stockholm? 

 
b) Undersök om detta är den optimala resrutten. 
 

 
16. Trots att närmaste-granne-metoden ofta inte ger den billigaste Hamiltoncykeln kan den vara 

användbar. För att verkligen säkerställa att vi finner den billigaste Hamiltoncykeln kan vi 
nämligen behöva undersöka samtliga Hamiltoncykler och detta kan minst sagt vara 
arbetsamt. 
 
Anta att vi har en graf med 25 noder och kanter mellan varje par av noder: 
a) Hur många Hamiltoncykler finns det i en sådan graf?  

 
(Vi antar att två Hamiltoncykler räknas som identiska om de innehåller samma kanter, 
men olika startpunkter. Vi räknar dem också som identiska om den ena är en 
”spegelvändning” av den andra, då de i detta fall innehåller samma kanter)  
 

b) Anta att vi har en superdator som kan beräkna längden på en miljard Hamiltoncykler per 
sekund. Hur lång tid skulle det ta att bestämma den kortaste Hamiltoncykeln genom att 
undersöka alla möjliga Hamiltoncykler en efter en? 

 Helsingfors Stockholm St. Petersburg Tallinn Åbo 
Helsingfors 0 410 300 90 290 
Stockholm 410 0 690 380 270 
St. Petersburg 300 690 0 340 570 
Tallinn 90 380 340 0 280 
Åbo 290 270 570 280 0 



3.2 Minsta uppspännande trädet - Kruskals algoritm   

I en mängd situationer kan det vara viktigt att sammanbinda en mängd punkter på ett sådant 
sätt att det från varje punkt går att ta sig någon väg till varje annan punkt. Föreställ dig 
exempelvis att man vill att alla hushåll ska ha tillgång till elektricitet, vatten, eller någon 
annan förnödenhet som kan transporteras med exempelvis kablar eller rör. Det viktiga är inte 
nödvändigtvis att förnödenheten transporteras den kortaste vägen till varje hushåll, utan att 
infrastrukturen som krävs (längden på rören eller längden på kablarna) blir minimal. Frågan vi 
då ställer oss:  

I en given sammanhängande viktad graf, finns det en effektiv algoritm som hittar den delgraf 
med minimal totalvikt som innehåller alla noder, men fortfarande är sammanhängande? (en 
sådan delgraf kallas det minsta uppspännande trädet) 

Svaret är Ja. Problemet löses med Kruskals algoritm (uppkallad efter den amerikanske 
matematikern Joseph Bernard Kruskal, Jr) 

Algoritmen kan beskrivas på följande sätt:   

Skapa en graf T och lägg till alla noder i grafen G, men inga kanter. Upprepa sedan följande 
steg tills det finns en väg mellan varje par av noder i T. 

• Steg 1: Sök igenom hela grafen G och välj den kant med lägst kostnad. (Om två kanter 
har samma lägsta vikt, välj en av dem på måfå.) 

• Steg 2: Om kanten bildar en cykel i T stryk kanten från grafen G, annars läggs kanten 
till i T.  

Nu kommer grafen T att vara det minsta uppspännande trädet.  

Exempel: (Källa – Wikipedia.org, Kruskals algoritm, hämtad 2018-10-29) 

 



 

 

Om G har n noder kommer antal steg i algoritmen alltid att vara n -1 eftersom det är antal kanter 
som krävs för att bilda ett uppspännande träd med n noder.  

  



Övningar: 

17. Hitta den totala vikten i det minsta uppspännande trädet i följande grafer med Kruskals 
algoritm. 
 
a) 

 
b) 

 
 
c) 

 

 



3.3 Kortaste vägen - Dijkstras algoritm 

Vid en mängd olika situationer har vi nytta av att finna den kortaste vägen mellan två noder i 
en graf. Den kortaste vägen behöver inte nödvändigtvis representera ett faktiskt avstånd, utan 
det kan också handla om att minimera exempelvis en kostnad. Föreställ dig exempelvis att du 
vill ta dig från Lund till Kabul och vill minimera priset för resan. Möjligen finns det någon 
huvudstad i Västeuropa som erbjuder ett dyrt direktflyg, men kanske blir det billigare att ta 
dig över Öresundsbron till Köpenhamn, flyga till Ankara, fortsätta med lokalbuss… etc. Eller 
kanske blir det billigare att åka tåg till Ryssland och fortsätta en komplicerad resa mot sydost? 
Möjligheterna tycks vara oerhört många. En naturlig fråga är nu: 

Finns det en effektiv algoritm som alltid hittar den kortaste vägen mellan två noder i en 
sammanhängande viktad graf? Svaret är Ja. 

Dijkstras algoritm (uppkallad efter den Nederländske datavetaren Edsger Dijkstra) löser 
problemet under förutsättning att grafens alla kantvikter är icke-negativa tal (vilket för övrigt 
är en naturlig förutsättning i de flesta problem där vi vill finna den kortaste vägen). Dijkstras 
algoritm förklaras nog enklast med ett exempel: 

Bild Beskrivning 

 

 
 
Vi vill hitta den kortaste vägen från A till H.  
 
Eftersom vi börjar i A får denna noden värdet 0, 
alla andra noder får värdet ∞ 
 
Vi ska nu inleda med att söka efter alla noder vi 
kan ta oss till direkt från den i nuläget billigaste 
noden (A) som inte redan är avsökt. 
 

 
 
 

 

 
Från A kan vi ta oss till: 

• E (kostnad: 4) 
• D (kostnad: 6)  
• B (kostnad: 2) 

 
Kostnaden att ta oss till A var 0 så den totala 
kostnaden att ta sig till E, D och B från A är alltså 4, 
6, respektive 2. Dessa värden är alla mindre än ∞, 
och då ersätter vi nodernas värde med detta värde. 
Vi antecknar också inom parentes vilken nod (A) 
som vi kom ifrån. 
 
Den i nuläget billigaste ej avsökta noden är B 
(kostnad 2), och vi markerar den då med rött och 
fortsätter att söka från den. 
 
Notera att kostnaden för B aldrig kan komma att 
förändras då det är otänkbart att det går att 
komma till B på ett billigare sätt. B är ju den 
billigaste ej avsökta noden.  



 

 
Från B kan vi ta oss till: 
 

• D (total kostnad: 5) 
• C (total kostnad: 11)  
• H (total kostnad: 15) 

 
Här har vi adderat kostnaden att ta sig till B (2) 
med kostnaden från B till den aktuella noden. 
Dessa värden är alla mindre än nodens aktuella 
värde och nodens värde uppdateras till detta nya 
värde.  
 
Dessutom gör vi en anteckning vid dessa noder att 
vi kom från noden B. 
 
Den nu billigaste ej avsökta noden är E (kostnad 4), 
och vi markerar den med rött och fortsätter söka 
från den.  
 
(Notera också att vi nu har ett värde på vårt mål, 
nod H. Detta ignorerar vi dock. Så länge det finns 
billigare ej avsökta noder så kan man tänka sig att 
det finns en billigare väg till H.) 

 

Från E kan vi ta oss till de ej avsökta noderna: 
 

• D (total kostnad: 12) 
• G (total kostnad: 16) 

 
Nod G får det nya värdet 16, men eftersom nod D 
redan har en lägre kostnad än 12 låter vi den vara. 
(Om den kortaste vägen till H går via D, är det 
tydligen dumt att ta sig dit via E.) 
 
Vi rödmarkerar återigen den billigaste ej avsökta 
noden D och fortsätter att söka från den.  
 
 

 

 
Vi söker från D, och nod F,C och G får nya värden. 
 
 
 
 
Den billigaste noden är nu F, och vi fortsätter att 
söka från den. 



 

 
Vi söker från F, och noderna G, C och H får nya 
värden. 
 
 
 
Den billigaste ej avsökta noden är nu C, och vi 
fortsätter söka från den. 

 

 
Från C finns det endast en icke avsökt nod och det 
är H.  
 
Den totala kostnaden från C till H blir 10, och H är 
därmed den billigaste ej avsökta noden. 
 
 
Här stannar algoritmen, det finns ingen mening 
med att söka från G eftersom kostnaden att ta sig 
dit är högre än den aktuella kostnaden 10 att ta sig 
till målet.  

 

 
För att hitta den kortaste vägen till H spårar vi våra 
anteckningar inom parenteser baklänges.  
 
Vi får kedjan: 
H->C->F->D->B->A 
 
Spegelvänd denna kedja och vi får den garanterat 
kortaste vägen: 
 
A->B->D->F->C->H 

 

 

  



Övningar: 

18. Hitta den kortaste vägen från A till D med Dijkstras algoritm. 
 
 
 

 
 

19. Hitta den kortaste vägen från A till D med Dijkstras algoritm. 

 
 

20. Hitta den kortaste vägen från A till E med Dijkstras algoritm. 

 
 
 



21. Hitta den kortaste vägen från A till G med Dijkstras algoritm. 

 
 

22. Hitta den kortaste vägen från A till E med Dijkstras algoritm. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



Facit 
1 Vad är en graf? 

1. a) Noder: 7, Kanter: 10 

b) Noder: 9, Kanter: 10 

2. a) A:1, B:3, C:2, D:2 

b) E:3, F:3, G:4, H:3, I:3 

3. a) Graferna är isomorfa 

b) Graferna är inte isomorfa (de har 
t.ex. olika antal kanter) 

4. a) Antal kanter överensstämmer 
och antal noder överensstämmer, 
men den vänstra grafen har t.ex. tre 
noder med gradtalet 2 och den 
högra har endast två noder med 
gradtalet 2. 

b) Den högra grafen har flera 
cykler med längden 3, den vänstra 
grafen har ingen sådan cykel. 

 
5. a) 4 kanter 

b) 𝑛 − 1 kanter 

 
6. a) Två 

b) Tre 

c) Sex 

 
7. Varje kant bidrar med 2 till 

totalsumman av gradtal. Alltså 
måste totalsumman vara:  
2 ⋅ (𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟) dvs. ett jämnt 
tal.  

8. Tänk på öarna i öriket som noder 
och flygförbindelserna som kanter. 
Betrakta den sammanhängande 
grafen där Huvudön ingår och som 
består av alla öar man kan ta sig till 
från Huvudön. Huvudön har ett 
udda gradtal och alla andra öar 

utom Avkroksön har ett jämnt 
gradtal. Om Avkroksön inte skulle 
ingå i denna graf så skulle summan 
av alla gradtal i grafen vara udda 
(eftersom summan av ett udda tal 
och ett jämnt tal är udda). Detta är 
omöjligt enligt uppgift 7, alltså 
ingår Avkroksön i grafen.  

2 Olika typer av vandringar i 
grafer 

9.  

 Eulerkr
ets 

Eulerv
äg 

Hamiltonc
ykel  

Hamilton
stig 

A Ja Ja 
 

Nej Ja 

B Nej Nej 
 

Nej Ja 

C Ja Ja 
 

Ja Ja 

D Nej Nej 
 

Nej Ja 

E Nej Nej 
 

Ja Ja 

F Ja Ja 
 

Nej Nej 

G 
 

Nej Ja Ja Ja 

 
10. Rita in noder där kanterna möts på 

respektive graf. Då ser vi att i A har 
alla noder ett jämnt gradtal, i B har 
två noder ett udda gradtal och i C 
har fyra noder ett udda gradtal. 
Alltså har endast grafen A en 
Eulerkrets, grafen B har en 
Eulerväg och grafen C har ingen av 
dessa. Alltså är A och B ritbara. För 
grafen A kan vi dessutom påbörja 
ritandet var som helst i figuren.  
 

11. a) A->B->H->E->C->F->G->D->A 
är en hamiltoncykel. 
b) Noderna D & I har båda 
gradtalet två. Detta betyder att 
kanterna GD och DA (de enda 
kanterna vid D), samt AI och IC 
(de enda kanterna vid I) måste ingå 



i en eventuell hamiltoncykel. 
Eftersom A bara får förekomma en 
gång i Hamiltoncykeln måste vi då 
vandra G->D->A->I->C. (Eller 
motsatt håll, men det fallet 
behandlas av symmetriskäl 
likadant.) Nu måste hamiltoncykeln 
också besöka H vilket endast kan 
ske via E. Men då finns det ingen 
möjlighet att besöka F utan att 
återvända till en redan besökt nod. 
Alltså finns det ingen 
hamiltoncykel i den högra grafen. 
 

12. Det är omöjligt att precis ett hörn 
har ett udda gradtal. Eftersom 
summan av alla hörns gradtal måste 
vara ett jämnt tal (uppgift 7) så 
måste antal hörn som har ett udda 
gradtal vara ett jämnt antal. 
Därmed kan det inte finnas exakt 
ett hörn med ett udda gradtal. 
 

13. a) Plogbilen kan lösa sin uppgift 
eftersom varje nod utom starpunkt 
A och slutpunkt I har ett jämnt 
gradtal. Det finns alltså en Eulerväg 
i grafen. Brevbäraren kan inte lösa 
sin uppgift eftersom om hen börjar 
vid B eller F finns det ingen 
möjlighet att besöka H utom från 
punkt G, men brevbäraren kan då 
inte lämna H utan att återvända till 
punkt A eller G. Om hen istället 
börjar vid H finns det ingen 
möjlighet att besöka punkt B utom 
från punkt C, men brevbäraren kan 
då inte lämna B utan att återvända 
till A eller C. Detta bevisar 
påståendet. 

b) Om en väg byggs från H till B så 
finns en Hamiltonstig. (T.ex: A->F-
>E->G->H->B->C->D->I) 

c) Om en väg byggs från H till B så 
kommer grafen att innehålla 4 
noder med udda gradtal vilket 

innebär att en Eulerväg inte kan 
existera. 

3 Viktade grafer 

3.1 Handelsresandes problem 

14. Närmaste granne metoden ger den 
kortaste resvägen som är 80 om vi 
utgår från nod A, B eller C. Om vi 
däremot utgår från nod D får vi 
resvägen 95 som är den längsta 
möjliga resvägen. 
 

15. a) Om vi utgår från Stockholm ger 
närmaste grannemetoden resvägen: 
 
Stockholm->Åbo-> Tallinn-> 
Helsingfors -> St Petersburg -> 
Stockholm 
 
Den totala resvägen är då 1630 km. 

b) Nej, en kortare resväg ges 
exempelvis av Stockholm -> Åbo   
-> Helsingfors-> St. Petersburg -> 
Tallin -> Stockholm  

Den totala resvägen är då 1580 km. 

16. a) 24!
2

≈ 3,1 ∙ 1023 

b) ca 10 miljoner år. 

3.2 Minsta uppspännande trädet 

17. a) 26 

b) 21 

c) 34 

3.3 Kortaste vägen 

 
18. 20 (A->B->G->D) 
19. 15 (A->F->G->C->D) 
20. 10 (A->H->K->F->E) 
21. 23 (A->B->E->G) 
22. 14 (A->H->K->F->E) 


