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Sammanfattning 

Inom den moderna matematiken har delområdet topologi fått ett allt större 

intresse och ett ökat användningsområde. Den här uppsatsen, som har karaktär av 

litteraturstudie, behandlar dels översiktligt grundläggande punktmängdstopologi 

(allmän topologi), men arbetets centrala del är dock inriktad på algebraisk topologi. 

Det har visat sig att när de grundläggande, traditionella, verktygen inom topologin 

inte räckt till så har det varit fruktbart att omformulera problemen och det man 

vill undersöka så att algebra har kunnat tillämpas. Här redovisas några av den 

algebraiska topologins mer centrala satser och samband, bland annat: Jordans 

kurvsats, Cauchys integralformel, Brouwers fixpunktssats, Lefschetz 

fixpunktssats och satsens relation till Eulerkaraktäristik samt helt översiktligt, 

differentialtopologi, där ”the hairy ball theorem” behandlas. Uppsatsens 

målgrupp är personer med grundläggande kunskaper i matematik på 

högskolenivå och som vill få en grundläggande orientering eller ökad insikt i 

ämnet. 

 

Nyckelord: matematik, topologi, algebraisk topologi 
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1. Inledning 

Topologi är en abstrakt gren inom den moderna matematiken som på senare tid 

fått både ett större intresse och ett ökat användningsområde (namnet topologi 

kommer från grekiskans "topos" som betyder plats, ställe och "logos" som betyder 

lära, vetenskap). Det är därför motiverat att i ett självständigt arbete på grundnivå 

(kandidatuppsats) behandla området. Denna uppsats bygger inte direkt på några 

egna bidrag eller framsteg inom området topologi utan ska mer ses som en 

sammanställning av andras framlagda landvinningar och redan vunna kunskaper 

inom grenen algebraisk topologi. Man kan säga att uppsatsen har karaktär av 

litteraturstudie. Dock har egna reflektioner och sammankopplingar tillfogats och 

gjorts. Tanken - eller om man så vill syftet - med uppsatsen är att den ska kunna 

läsas med behållning av den som har grundläggande kunskaper i matematik på 

högskolenivå och inte nödvändigtvis kommit i kontakt med topologi tidigare, men 

vill få en orientering i ämnet. Därför tar kapitel 2. ”Bakgrund” upp de 

fundamentala tankegångarna inom topologin. Meningen är även att här på ett 

begripligt sätt belysa denna matematikgren ur flera perspektiv. I kapitel 

3. ”Grundläggande begrepp inom topologin” byggs sedan begreppsfloran på med 

topologins mer elementära begrepp. Dessa begrepp angränsar till mängdläran och 

berör i huvudsak punktmängdstopologin, men är i högsta grad tillämpbara i det 

följande. Kapitel 4. ”Algebraisk topologi” behandlar sedan kärnan, det mest 

centrala, i detta arbete, vilket avslutas med kapitel ”5. Avslutande diskussion” som 

tar upp vilka resultat som framkommit i uppsatsen och hur dessa kan 

generaliseras. 

 
 

2. Bakgrund 

Topologi är en ung fristående gren inom matematiken som har sitt ursprung i de 

framsteg och insikter som gjordes i mitten av 1800-talet, men har även influenser 

och bidrag av matematiker från både 1700-talet (Leonhard Euler) och 1800-talets 

första hälft. Man kan säga att den moderna allmänna topologin startar med att 

Hausdorff publicerar sin ”Grundzuge der Mengenlehre”, 1914. Den topologi som 

beskrivs i denna uppsats är utvecklad under andra halvan av 1800-talet och första 

halvan av 1900-talet och har påverkan av matematiker som Hausdorff, Jordan, 

Cauchy, Brouwer och Lefschetz. 

 

Inom skolvärlden lyser den matematiska grenen topologi med sin frånvaro. 

Grundskola och gymnasium berör över huvud taget inte området. Det närmaste 

som går att skönja är den grundläggande mängdläran som hör ihop med området 

statistik och sannolikhet. Möjligtvis behandlas det kända problemet ”Königsbergs 

sju broar” (figur 1) i någon utmanande extrauppgift. På universitet och högskolor 

berörs inte topologi mer än att det nämns någon gång mer eller mindre sporadiskt 
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i de grundläggande kurserna. Först på avancerad nivå kan man läsa kurser inom 

området. 
 

 
 

Figur 1. Königsbergs sju broar (Königsbergs broproblem) är ett berömt matematiskt 

              problem som utgår från frågeställningen: är det möjligt att under en promenad i     

              Königsberg (nuvarande Kaliningrad) passera samtliga stadens sju broar exakt en gång?    

              Den schweiziske matematikern Leonhard Euler antog utmaningen, och 1736 visade 

              han att problemet var olösligt genom att formulera om problemet till en graf på det sätt  

              som bildserien visar. Eulers insats anses ha bidragit till både grafteorins och topologins   

              uppkomst.  

                  

Topologi kan vid en första anblick synas syssla med en vild flora av 

frågeställningar, som det inte alltid är lätt att se vad de har gemensamt. Den ger 

dock bland annat bakgrunden och motiven till centrala begrepp inom 

matematiken som gränsvärden och kontinuitet (generaliserar begreppen öppna 

mängder och kontinuerliga funktioner). Men området ger också förnuftiga 

resonemang och innehåll åt mer eller mindre intuitivt uppenbara resultat av till 

synes trivial natur. Här kan nämnas Jordans kurvsats som säger oss att en sluten 

kurva som inte skär sig själv delar upp planet i två delar, i ett inre och ett yttre 

område. Beviset, som inte alls är så självklart som man skulle kunna tro, utan är 

överraskande komplicerat, berörs senare i uppsatsen. I detta sammanhang kan 

även nämnas Eulers polyedersats (för tre dimensioner), en relation som säger oss 

att en godtycklig polyeder följer sambandet h – k + s = 2, där h är antal hörn, k är 

antal kanter och s är antal sidor i polyedern som studeras. Detta är en enkel men 

användbar relation, benämnd Eulerkaraktäristik, som formulerades av Leonhard 

Euler i mitten av 1700-talet och som kan exemplifieras med en kub (figur 2) som 

har 8 hörn, 12 kanter och 6 sidor, vilket ger oss 8 – 12 + 6 = 2. 

 

 

 
Figur 2. En kub med 8 hörn, 12 kanter och 6 sidor följer  

                                        Eulerkaraktäristiken för en godtycklig polyeder. 
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Ytterligare exempel på topologi är det välkända Möbiusbandet (figur 3), ett band 

som vridits ett halvt varv, med ändarna ihopsatta och som bara har en sida och en 

kantlinje. Möbiusbandet är exempel på en ensidig yta eller en så kallad icke-

orienterbar yta, det vill säga en yta med en väg där en tänkt vägfarare (ofta 

används en myra) som går ett varv runt kommer tillbaka till samma startpunkt 

fast spegelvänt. Går vägfararen istället två varv kommer hon eller han tillbaka till 

exakt samma startpunkt. Om man ser det på det här sättet har bandet bara en kant 

och en enda sida, en sida som utgör bandets dubbla längd. Om man sedan klipper 

isär bandet längs med vägfararens väg kommer man fortfarande få fram ett 

möbiusband, men med den dubbla omkretsen jämfört med det ursprungliga 

bandet. Upprepar man sedan denna klipprocedur en gång till kommer man få två 

band, ett längre och ett kortare i proportionerna 2 till 1 (dock inte möbiusband), 

som sitter ihop som en kedja. 

 

 
Figur 3. Möbiusbandet, namngivet efter den tyske matematikern och astronomen 

                August Ferdinand Möbius, beskrevs 1858. Bandet användes dock redan under 

                antiken som en evighetssymbol. 

 

Topologi går, som vi senare ska se, att dela in och avgränsa på flera sätt, mest 

beroende på att utvecklingen inom denna matematikgren med åren blivit betydligt 

diversifierad. Ett vanligt, grundläggande sätt, är dock att skilja mellan 

punktmängdstopologi (även kallad allmän topologi) och algebraisk topologi. 

Ytterligare en finare uppdelning är att bryta ner topologi i områden som 

exempelvis differentialtopologi (vilken vi går in närmare på i avsnitt 4.6) och 

aritmetisk topologi (som kopplar samman algebraisk talteori och topologi). 

Punktmängdstopologi handlar om mängder av punkter och deras avstånd och 

relationer i olika topologiska rum. Algebraisk topologi riktar mer in sig på att 

beskriva och hantera former och deras förändringar. Denna kandidatuppsats 

inriktar sig på algebraisk topologi men för att få ett sammanhang redovisas även 

grunderna i punktmängdtopologin eftersom de grundläggande begreppen som 

införs där återkommer i algebraisk topologi. Några av begreppen och sambanden 

är emellertid med för att få en röd tråd, en mer komplett bild. Topologi kan 

emellertid sägas ta avstamp i mängdläran och dess grundläggande nomenklatur. 
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Figur 4. Kleinflaskan, beskriven första gången 1882 av den tyske matematikern 

                            Felix Klein, är egentligen inte en flaska utan en ensidig yta eller en 

                            icke-orienterbar yta. 

 

Vad skiljer då topologi från geometri? 

Vid en första anblick kan det tyckas som att det inte är någon skillnad, men man 

kan säga att topologi är en form av geometri, en generell geometri, där man bara 

tar hänsyn till objektens former. De inbördes avstånden och vinklarna beaktas inte 

som i den euklidiska geometrin där de har stor betydelse. Till exempel är det inom 

geometrin som bekant stor skillnad mellan en cirkel, en triangel och en rektangel. 

Inom topologin gör man ingen skillnad mellan dessa utan betraktar dem som 

samma klass av objekt. Om däremot en hålighet (öppning) eller överbryggning 

tillförs ett objekt, eller om det inte längre förblir sammanhängande, kommer det 

ur topologisk synvinkel skilja sig från de övriga. En topologi beskriver alltså en 

areas eller volyms fysiska form samt formen på deras gemensamma rum. Man kan 

också säga, en aning motsägelsefullt, att topologi på sätt och vis beskriver ett 

objekts icke-geometriska egenskaper. Geometri har alltså en lokal struktur 

(oändligt liten) medan topologi bara har en global struktur. 

 

 

 
Figur 5. Det är topologiskt ingen skillnad mellan en munk (torus) och en mugg, ty under       

          kontinuerlig deformation behålls den intressanta egenskapen (hålet). Båda är massiva, 

          bortsett från hålet. Den här betraktelsen får ofta tjäna som exempel när man ska förklara 

          för en oinvigd person vad ordet topologi egentligen betyder. 

 

För att vara mer specifik kan man säga att i topologi studerar vi de rumsliga 

egenskaperna hos olika objekt. Dessa objekt kan sedan klassificeras utifrån sina 

rumsliga egenskaper (kvalitativa egenskaper hos geometriska rum). Om man 

sedan genomför en kontinuerlig deformation av ett objekt (se till exempel figur 5) 

visar det sig att alla intressanta (de vi studerar) egenskaper är oförändrade. Att 
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kontinuerlig deformation ger denna invarians är centralt och grunden för stora 

delar av topologin. I själva verket handlar mycket inom topologin om att hitta de 

egenskaper som är invarianta under kontinuerlig deformation. Det är alltså av stor 

betydelse att klassificera objekt efter deras topologiska invarianter eftersom olika 

objekt som skiljer sig med avseende på en viss egenskap inte kan deformeras till 

varandra på ett kontinuerligt sätt. Ytterligare, ett praktiskt, exempel på topologiskt 

sett invarianta objekt är en jämförelse mellan en bulle, en munk och en kringla. 

Dessa skiljer sig åt på så sätt att bullen har inget hål, en munk har ett hål och 

kringlan har två hål. De är alltså inte topologiskt invarianta (kan inte kontinuerligt 

omformas till varandra), det vill säga: de olika objekten och skeendena har olika 

topologier. Dessutom existerar de endast i heltalsform. Det finns inga halva hål 

eller delar av hål. Det är endera 0 eller 1, egenskapen finns eller så finns den inte 

(jämför med datavärldens behandling av 0 och 1 - strömlöst eller en pålagd ström). 

Vi ska beskriva detta mer noggrant i avsnitt 3.3 när vi definierar topologiska rum. 

Inom topologin sysslar man även med att studera områden som nät, flätor samt 

knutar (i den så kallade knutteorin). Utöver de tidigare nämnda ytorna - 

Möbiusbandet, Kleinflaskan (figur 4) och torusen - så finns det ytterligare två 

vanliga ytor som analyseras inom topologin: sfären och det projektiva planet och 

då för godtyckliga dimensioner eftersom de är förhållandevis enkla modellrum. 

De tre första ytorna är enkla att konstruera med hjälp av en kvadrat försedd med 

pilar som visar hur kvadratens sidor ska limmas ihop (exempel för en Kleinflaska, 

se figur 6). 

 

   

      
Figur 6. Om man limmar ihop sidor med samma färg i kvadraten så att pilarna 

                   pekar åt samma håll erhålls steg för steg en Kleinflaska. 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klein_Bottle_Folding_1.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klein_Bottle_Folding_2.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klein_Bottle_Folding_3.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klein_Bottle_Folding_4.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klein_Bottle_Folding_5.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klein_Bottle_Folding_6.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:KleinBottle-01.png
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I vilka sammanhang används då de här topologiska kunskaperna? Finns det då 

någon praktisk användning för topologi? 

Topologi har tillämpning när man till exempel väljer hur man ska koppla samman 

datorer i nätverk på ett kontor. Den har också användning inom logistik och när 

man ska göra upp scheman över hållplatser för bussar i kollektivtrafiken och som 

inte tar hänsyn till några avstånd. I GIS-tekniken och kartografin (geografiska 

databaser och terrängmodeller) är topologi nödvändig för att göra analyser av 

närmaste väg mellan noder och för att avgöra vilka objekt som ligger bredvid 

varandra, det vill säga beskriva de inbördes lägena mellan olika positioner i 

terrängen (en kartas topologiska egenskaper kan beskrivas i termer av relationer 

som till höger om och till vänster om, utanför och innanför - avstånd och vinklar 

har i detta sammanhang mindre betydelse). Topologi tillämpas även inom andra 

grenar av matematiken som analys och algebra. Man kan även genom en 

topologisk betraktelse bevisa något så trivialt som att jorden är rund. Inom 

biologin har topologin funnit användning för genetiken. Inom fysiken används 

topologi för betraktelser av magnetism och magnetfält (spolar) samt för att förstå 

den matematiska grunden för den allmänna relativitetsteorin. Med 2016 års 

Nobelpris i fysik fick topologi som disciplin stor uppmärksamhet då priset 

tilldelades David J. Thouless, F. Duncan M. Haldane och J. Michael Kosterlitz för 

deras arbete med topologiska fasövergångar och topologiska materiefaser. Det 

handlar ytterst om förståelsen för hur en del material beter sig, om att elektroner 

befinner sig i olika topologiska tillstånd (skillnader) till följd av exempelvis 

skiftande temperaturer och om ”hur en del egenskaper antingen måste finnas eller 

inte” (1 eller 0). Dessa topologiska fasövergångar kräver antingen extremt låga 

temperaturer eller kraftiga magnetfält. Topologiska materiefaser har en stor 

betydelse för hur material fungerar vilket kan få användning vid tillverkning av 

material för till exempel framtidens kvantdatorer. 

 

Det finns som synes en mängd användningsområden för grenen topologi inom 

matematiken. Man kan se den här bakgrundsbeskrivningen som en allmän 

exemplifierande orientering som gett ett inledande perspektiv på ämnet. Topologi 

är dock en omfattande vetenskap och i det följande ska vi mer matematiskt 

precisera och systematisera begreppen. 
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3. Grundläggande begrepp inom topologin 

Vi ska i detta kapitel stegvis bygga på våra kunskaper inom topologi med en 

uppsättning grundläggande begrepp och successivt närma oss ett mer algebraiskt 

abstrakt perspektiv på ämnet. Det gör vi genom att först orientera oss inom 

punktmängdstopologins (allmänna topologins) grunder, varvid vi introducerar 

och definierar begreppet ”topologiska rum”, som är något av det mest 

grundläggande och mest allmänna objekt som studeras inom topologin. Därefter 

generaliserar vi begreppet ”kontinuerliga funktioner”, hur de definieras på- och 

mellan dessa rum för och sedan övergå till att studera olika topologiska 

egenskaper hos rummen. Även några namngivna topologiska rum behandlas: 

Hausdorffrum, Banachrum och Hilbertrum. Men först ska vi helt kort beröra den 

mängdlära som är vår och topologins utgångspunkt för det följande. Vi ska också 

i detta sammanhang införa begreppet ”metriska rum” och mer översiktligt 

generalisera och definiera begreppen öppen- och sluten mängd, vilket är 

grundläggande för förståelsen av begreppet ”topologiska rum”. Kapitlets innehåll 

är grundläggande för den algebraiska topologin, men motsvaras traditionellt 

närmast av punktmängdstopologi, även benämnd allmän topologi. 

 

3.1 Mängdlära  
Som tidigare nämnts tar topologin avstamp i mängdläran. Vi kommer dock inte 

gå igenom dessa, de mest elementära resultaten inom mängdläran, här. För 

närmare studier av mängdlära hänvisas till en lärobok i ämnet. De begrepp inom 

mängdläran som närmast används i det följande, för att förstå den allmänna 

topologin, är: uppräknelighet, kardinaltal (kardinalitet), injektiv funktion, 

surjektiv funktion (surjektion) och bijektiv funktion (bijektion). 

 

3.2 Öppna och slutna mängder i ℝ 
Innan vi går in på definitionerna av öppen- respektive sluten delmängd i ℝ ska vi 

definiera vad som menas med en omgivning till en punkt. 

 

Definition av omgivningen till en punkt i ℝ 

En omgivning till en punkt x ∊ ℝ är någon mängd V som innehåller en ε-omgivning 

𝑉ε := (x – ε, x + ε) kring x för något ε > 0. 

 

Detta ger oss förutsättningen att definiera vad som menas med öppen- och sluten 

mängd i ℝ: 

 

Definition av öppen delmängd i ℝ 
En delmängd A av ℝ är öppen i ℝ om det för varje x ∊ A existerar en omgivning V till 
x sådan att V ⊆ A. 
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Definition av sluten delmängd i ℝ 
En delmängd B av ℝ är sluten i ℝ om komplementet C(B) = ℝ\B är öppen i ℝ. 

 

För att visa att en mängd A ⊆ R är öppen är det tillräckligt att visa att varje punkt 

i A har en ε-omgivning som ingår i A. A är öppen om och endast om det för varje 

x ∊ A existerar ett ε𝑥 sådant att (x –ε𝑥, x + ε𝑥) ingår i A. 

 

För att visa att en mängd B ⊆ R är sluten är det tillräckligt att visa att varje punkt 

y ∉ B har en ε-omgivning som är disjunkt med B. B är sluten om och endast om 

det för varje y ∉ B existerar ett ε𝑦 > 0 sådant att B ∩ (y –ε𝑦, y + ε𝑦) = Ø. 

 

Öppna mängders egenskaper 

1. Unionen till ett godtyckligt antal öppna delmängder i ℝ är öppen. 

2. Snittet, eller skärningen, av något ändligt antal öppna mängder i ℝ är 

öppen. 

3. Den tomma mängden, Ø, är öppen i ℝ. 

4. Hela mängden ℝ = (-∞, ∞) är öppen. 
 
Bevis av egenskap 1 (öppna mängder) 

Låt {𝐴𝜆: λ ∊ Λ} vara en uppsättning av mängder i ℝ som är öppna och låt A vara 

deras union. Λ är en indexmängd som kan vara ändlig, uppräknelig eller 

överuppräknelig. Betrakta ett element x ∊ A. Genom att använda definitionen för 

en union får vi att x måste tillhöra 𝐴𝜆0
 för något 𝜆0 ∊ Λ. Eftersom 𝐴𝜆0

 är öppen 

existerar det en omgivning V till x sådan att V ⊆ 𝐴𝜆0
. Men eftersom 𝐴𝜆0

 ⊆ A gäller 

att V ⊆ A. Eftersom x är ett godtyckligt element i A drar vi slutsatsen att A är öppen 

i ℝ. ∎ 
 
Bevis av egenskap 2 (öppna mängder) 

Anta att mängderna 𝐴1 och 𝐴2 är öppna och låt A := 𝐴1 ∩ 𝐴2. Föra att visa att A är 

öppen betraktar vi något x ∊ A. Då gäller att x ∊ 𝐴1 och x ∊ 𝐴2. Eftersom 𝐴1 är 

öppen existerar det ett 𝜀1 > 0 sådant att (x –ε1, x + ε1) tillhör 𝐴1. Eftersom 𝐴2 är 

öppen följer det analogt att det existerar det ett 𝜀2 > 0 sådant att (x –ε2, x + ε2) tillhör 

𝐴2. Om vi nu tar ett 𝜀 som är mindre än 𝜀1 och 𝜀2 så uppfyller ε-omgivning U := (x 

– ε, x + ε) både U ⊆ 𝐴1 och U ⊆ 𝐴2. Alltså gäller att x ∊ U ⊆ A. Eftersom x är ett 

godtyckligt element i A drar vi slutsatsen att A är öppen i ℝ. Det följer sedan av ett 

induktionsbevis att snittet av något ändligt antal öppna mängder i ℝ är öppen. ∎ 

 

De motsvarande egenskaperna för slutna mängder upprättas genom att använda 

De Morgans lagar för mängder. Dessa säger att: 

 

Om A, B och C är några godtyckliga mängder så gäller: 

 

1. A\(B ∪ C) = (A\B) ∩ (A\C) 
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2. A\(B ∩ C) = (A\B) ∪ (A\C) 

 

Vilket ger oss: 

 

Slutna mängders egenskaper 

1. Snittet av ett ändligt antal slutna mängder i ℝ är sluten. 

2. Unionen till något ändligt antal slutna mängder i ℝ är sluten. 

3. Den tomma mängden, Ø, är sluten i ℝ. 

4. Komplementet till en sluten mängd i ℝ är en öppen mängd. 

 

I det följande betecknas komplementet till mängden B med C(B). 

 

Bevis av egenskap 1 (slutna mängder) 

Om {𝐵𝜆: λ ∊ Λ} är en uppsättning av slutna mängder i ℝ och 

𝐵 ∶=  ⋂ 𝐵𝜆

𝜆∊𝛬

 

så är 

𝐶(𝐵) ≔  ⋃ 𝐶(𝐵𝜆)

𝜆∊𝛬

 

unionen av öppna mängder. Λ är en indexmängd som kan vara ändlig, 

uppräknelig eller överuppräknelig. Eftersom C(B) är öppen till följd av egenskap 1 

för öppna mängder (se ovan) gäller följaktligen att B är sluten. ∎ 

 

Bevis av egenskap 2 (slutna mängder) 

Anta att 𝐵1, 𝐵2,…, 𝐵𝑛 är slutna mängder i ℝ och låt B := 𝐵1 ∪ 𝐵2 ∪ ∙ ∙ ∙ ∪ 𝐵𝑛. Genom 

att använda De Morgans lagar ges komplementet till B av 

 

C(B) = C(𝐵1) ∩ C(𝐵2) ∩ ∙ ∙ ∙ ∩ C(𝐵𝑛). 

 

Eftersom varje C(𝐵𝑖) är öppen följer det av egenskap 2 för öppna mängder (se ovan) 

att C(B) är öppen. Följaktligen är B sluten. ∎ 
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Figur 7. Exempel på topologiskt rum där alla delmängder är både 

öppna och slutna. Betrakta följande objekt i ℝ2: A är en öppen cirkel 

med radien < 1 kring origo. B är en öppen cirkel med radien < 1 kring 

(2, 0). Låt det topologiska rummet vara X = A ∪ B, A ∩ B = Ø. A och B 

är öppna. A𝑐 = B medför att B är sluten. B𝑐 = A medför att A är sluten. 

Det vill säga A är sluten och öppen, B är sluten och öppen. 

 

Notera att unionen av uppräkneligt många slutna mängder inte nödvändigtvis 

behöver vara sluten. Notera även att i topologiska rum är hela rummet och den 

tomma mängden, Ø, alltid både öppen och sluten. Detta leder oss till de alternativ 

som existerar: en mängd kan vara antingen öppen, sluten, både öppen och sluten 

eller varken öppen eller sluten (ingetdera). Definitionen på topologin av rummet 

avgör således vad som gäller. Av det här förstår vi att det inte går att betrakta 

begreppen, öppen och sluten, som varandras motsatser. Vi kan också konstatera 

att öppna mängder inte bara har stor betydelse inom topologi utan begreppet har 

även en central roll i reell och komplex analys och att det ingår i den klassiska 

definitionen av kontinuerliga funktioner (se avsnitt 3.6), vilket inte är uppenbart 

vid den första kontakten med området analys inom matematiken. 

 

Inom topologi används alltså i många sammanhang det matematiska begreppet 

öppen mängd eller öppen delmängd, vilket innebär en mängd eller delmängd, 

tillhörande topologin på rummet, som inte innehåller några punkter på sin rand. 

Den slutna mängden utgörs av sitt slutna hölje (eller innehåller alla sina 

randpunkter), det vill säga unionen av mängden och mängdens alla randpunkter. 

Komplementet till en sluten mängd är i sin tur ekvivalent med en öppen mängd. 

En mängd är varken öppen eller sluten om några, men inte alla, gränspunkter 

tillhör mängden. Som exempel kan nämnas en cirkel som representeras av 

mängden av alla punkter (x,y) sådana att x² + y² = r² (cirkelns rand). Cirkelns inre 

område definieras av mängden av alla punkter (x,y) sådana att x²+y²<r², vilket 

utgör en öppen mängd. Unionen av cirkelns rand och cirkelns inre område bildar 

en sluten mängd. 
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3.3 Topologiska rum, inledning  

Med tiden har frågan vad begreppet ”rummet” är blivit alltmer komplicerad. De 

rumsliga betraktelserna är inte längre självklart euklidiska. Speciellt inom den 

moderna fysiken används krökta rum, som varierar med massfördelningen i 

universum, för att beskriva olika fenomen. Vi pratar om en rum-tid, där inte bara 

de tre rumsdimensionerna beaktas, utan även tiden är inarbetad. Det förekommer 

även att man använder överlappande koordinatsystem, vilka var och en kan 

betraktas som euklidiska, för att gör beskrivningar. I topologiska rum, som är ett 

generellt begrepp, kan abstrakta egenskaper beskrivas. Ett antal topologiska rum 

finns namngivna efter sina upphovsmän, till exempel: Hausdorffrum, Banachrum, 

och Hilbertrum (dessa berörs översiktligt under avsnitt 3.7). Det topologiska 

rummet, som är det mest grundläggande objekt som betraktas inom topologin, 

definieras enligt: 

  

Definition 

Ett topologiskt rum är ett par (X, T), där X är en mängd och T en uppsättning av 

delmängder av X. Denna uppsättning T benämns en topologi till X, sådan att X och 

T uppfyller följande tre egenskaper: 

 

1. Uppsättningen T innehåller mängden X och den tomma mängden, Ø  

(X, Ø ∈ T). 

2. Uppsättningen T är sluten under bildandet av godtyckliga unioner, det vill 

säga unionen av varje godtycklig uppsättning element i T tillhör också T 

(är också ett element i uppsättningen T). 

3. Uppsättningen T är sluten under bildandet av ändliga snitt, det vill säga 

snittet av varje godtycklig ändlig uppsättning element i T tillhör också T 

(är också ett element i uppsättningen T). 

 

Det finns flera ekvivalenta definitioner av topologiska rum i litteraturen, bland 

annat med mer utvecklat matematiskt symbolspråk. Jag har emellertid här valt att 

redovisa denna. 

 

De ingående elementen i T benämns öppna mängder (med de krav som anges i 

avsnitt 3.2 ”Öppna och slutna mängder”), vilket också är den generella 

definitionen på begreppet öppen mängd, det vill säga en öppen mängd är en mängd 

som ingår i topologin på rummet. Även i samband med införandet av metriska 

rum, som i sig är topologiska rum, använder man sig av öppna mängder (se vidare 

under avsnitt 3.4 ”Metriska rum”). Där definieras topologin med utgångspunkt 

från metriken som får avgöra vilka mängder som är öppna. Notera att mängden X 
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kan tilldelas olika topologier genom att välja en annan uppsättning delmängder 

av X. Om man kallar dessa för S så bildar (X, S) ett nytt topologiskt rum. 

 

3.4 Metriska rum 

I den inledande delen av, det vill säga i introduktionen till, topologi talas det i 

litteraturen ofta om metrik och metriska rum. Detta sker emellertid mest av 

vanemässiga skäl. Vi ska reda ut dessa begrepp och se vad de står för. Idén om ett 

generellt metriskt rum med n dimensioner föddes i mitten av 1800-talet när det 

stod klart att en del matematiska resonemang gick att överföra från den ena 

dimensionen till den andra (från en-, till två-, till tre dimensioner och så vidare). I 

detta metriska rum kan resonemangen först generaliseras och därefter tillämpas 

på specialfall. 

 

Det går att göra kopplingar mellan metriska rum och topologiska rum (se avsnitt 

3.3 ”Topologiska rum, inledning”). Ett topologiskt rum där topologin 

framkommer ur ett avstånd kallas för ett metriskt rum. Detta är en särskild typ av 

topologiska rum som bland annat innehåller de euklidiska rummen, Rn. För denna 

avståndsfunktion, metriken, krävs och definieras följande: 

 

Ett metriskt rum är en mängd X tillsammans med en funktion d: X × X → R sådan 

att följande villkor gäller för alla element x, y, z ∈ X: 

 

1. d(x, y) ≥ 0   (positivitet) 

2. d(x, y) = 0 om och endas om x = y (bestämdhet) 

3. d(x, y) = d(y, x)   (symmetri) 

4. d(x, z) ≤ d(x, y) + d(y, z)  (triangelolikheten) 

 

Det fjärde villkoret, triangelolikheten, motsvarar en triangel med hörnen x, y och z 

där man kan tänka sig att summan av två sidors längder alltid måste vara minst 

lika lång som längden av den tredje sidan. 
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                   Figur 8. Illustration av triangelolikheten med kortsidorna d(x, y) och d(y, z) samt 

                   längsta sidan d(x, z). Med figurens beteckningar gäller: d(x, z) ≤ d(x, y) + d(y, z). 

 

Funktionen betecknas vanligen d och kallas, som tidigare nämnts, metrik eller 

avståndsfunktion och dess värde benämns avstånd. Ett metriskt rum är en mängd 

försedd med metrik. 

 

Vi ska nu införa några begrepp som är användbara i betraktelsen av metriska rum 

och i den följande betraktelsen av topologi.  

 

 

Isometri 

En isometri är en funktion från ett metriskt rum till ett annat som uppfyller kravet 

att den är avståndsbevarande. 

 

Omgivning 

En mängd V kallas för en omgivning till en punkt p om det existerar en öppen 

mängd U sådan att U ⊆ V och p ∈ U. Med öppen omgivning (som i sig är en öppen 

mängd) till en viss punkt p menas en öppen mängd V sådan att p ∈ V.  

 

 
 

                           Figur 9. Bilden visar en till punkten p relaterad omgivning V, som i 

                           sin tur inrymmer en öppen mängd (benämns U i texten) som innehåller p. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neighborhood_illust1.svg
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Inre punkt 

Om mängden S är en omgivning till punkten p sägs punkten vara en inre punkt till 

mängden S. Mängden av alla inre punkter till en mängd S kallas det inre av 

mängden S. 

I sammanhanget kan noteras att en punkt y kallas för yttre punkt till en mängd S, 

som är en delmängd till ett metriskt rum X, om dess komplement i X är en 

omgivning till y. 

 

 
Figur 10. I mängden S är punkten x en inre punkt. Det är däremot inte punkten y, 

                vilken är en randpunkt. 

 

Randen 

Randen definieras inom topologi som mängden av alla punkter så att det i varje 

omgivning till en viss punkt (oändligt liten) går att finna både punkter som tillhör 

området och punkter som inte gör det. Punkter som tillhör randen kallas 

randpunkter. Randen är ett topologiskt begrepp och byter man topologi kan också 

randen för en mängd ändras. I geometriska figurer benämns ofta dess rand för 

figurens omkrets. Ibland kallas även randen för ände. 

 

  
Figur 11. Ett område med sin rand, markerad i mörkare färg. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Interior_illustration.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Runge_theorem.svg
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Utmärkande egenskaper för en rand: 

- Randen till en mängd är sluten 

- Randen till en mängd är detsamma som randen av komplementet till 

mängden. 

- Om och endast om randen tillhör mängden är mängden sluten. 

- Om och endast om randen inte tillhör mängden (är disjunkt från mängden) 

är mängden öppen. 

- Det slutna höljet av en mängd är samma sak som unionen av mängden och 

dess rand. 

- Om och endast om en mängd är både öppen och sluten är dess rand tom. 

 

Gränspunkt 

Låt R vara en mängd. Då är en punkt x ∈ R en gränspunkt till en mängd M ⊂ R om 

varje omgivning till x innehåller oändligt många punkter i M. 

 

Isolerad punkt 

En punkt x som tillhör en mängd M benämns en isolerad punkt till M om det finns 

en omgivning till x som inte innehåller några andra punkter i M än x själv. 

 

Höljet 

Det slutna höljet till en mängd M är inom topologin mängden av alla punkter som 

ligger "nära" M. Det slutna höljet till en mängd M kan alltså definieras som 

unionen av mängden M och dess rand.  

 

Kontaktpunkt 

En punkt x ∈ R är en kontaktpunkt till en mängd M ⊂ R om varje omgivning till x 

innehåller åtminstone en punkt i M. 

 

Mängden av alla kontaktpunkter till en mängd M betecknas med [M]. M ⊂ [M]. 

[M] kan bara bestå av 3 typer av punkter: 

 

1. Gränspunkter till M som tillhör M. 

2. Gränspunkter till M som inte tillhör M. 

3. Isolerade punkter till M. 

 

Vi kan säga att [M] är unionen av M och mängden av alla gränspunkter till M. 

 

Tillslutning 

Mängden av alla kontaktpunkter till M betecknas som tidigare nämnts med [M], 

men [M] kan även kallas för tillslutningen till M. En delmängd M till ett metriskt 

rum R är sluten om den sammanfaller med sin egen tillslutning, det vill säga om 

[M] = M. En mängd kallas sluten om den innehåller alla sina gränspunkter. [M] är 
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den minsta slutna mängden som innehåller M. Observera också att [M] = [[M]]. 

Tillslutningen är här synonymt med det tidigare beskrivna höljet. 

 
     Figur 12. Exempel på begrepp kopplade till metriska rum. Mängden M består här av tre        

     områden: en sluten delmängd med två kontaktpunkter, en kontaktpunkt som är en isolerad    

     punkt samt en öppen delmängd med en kontaktpunkt på randen men som dock inte tillhör M. 

 

3.5 Topologiska rum, fortsättning  

Vi ska i det följande utveckla begreppet topologiska rum. För att belysa vad som 

menas med topologiska rum brukar man i litteraturen inledningsvis ge två 

exempel: ett för den triviala topologin och ett för den diskreta topologin. 

 

 
  Figur 13. Exempel på topologier. Om X är en mängd bestående av 3 element, X = {a, b, c}, finns 

      det ett flertal möjliga topologier på X som visas schematiskt i figuren. Till exempel visar   

      diagrammet i övre högra hörnet topologin i vilken de öppna mängderna är X, Ø, {a, b}, {b} 

      och {b, c}. Topologin i det övre vänstra hörnet visar bara X och Ø medan topologin i det undre    

      högra hörnet visar alla delmängder av X. Genom att permutera a, b och c kan de andra   

      topologierna på X erhållas. 
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I exempel 1 väljer vi att låta T bestå endast av mängden X själv och den tomma 

mängden, Ø (Det är bara dessa mängder i X som är öppna mängder). Alla krav på 

öppna mängder är då, som vi kan se (enligt avsnitt 3.2 ”Öppna och slutna 

mängder”), uppfyllda och det här är alltså den minsta möjliga topologin på X, det 

minsta antal öppna mängder som måste ingå i topologin. Notera att både mängden 

X själv och den tomma mängden, Ø, är båda öppna och slutna, alla övriga 

eventuellt ingående delmängder är varken öppna eller slutna. Den här topologin 

har fått benämningen den triviala topologin. 

I exempel 2 gör vi i det närmaste det motsatta. Vi väljer att låta T bestå av alla 

delmängder till X, vilket innebär att alla delmängder i X är öppna delmängder. 

Alla krav (enligt avsnitt 3.2 ”Öppna och slutna mängder”) är åter igen uppfyllda 

och det här är den största möjliga topologin på X, det största antal öppna mängder 

som kan ingå i X (alla delmängder i X är öppna mängder). Den här topologin 

brukar kallas för den diskreta topologin. 

 

Delmängder till topologiska rum som är utrustade med speciell topologi benämns 

topologiska delrum eller topologiska underrum och deras topologi kallas 

underrumstopologi, delrumstopologi eller relativ topologi orsakad av topologin 

avseende hela rummet. Om det gäller att varje delrum till ett topologiskt rum har 

en viss egenskap sägs denna egenskap vara ärftlig. 

 

 
  Figur 14. Ur exemplet på topologier i figur 13, där X är en mängd bestående av 3 element, 

  X = {a, b, c}, hämtar vi topologin som visas i mittenraden, längst till höger. Denna återges 

       här till vänster. Till höger har vi däremot ett exempel på ett diagram som inte är en topologi       

        eftersom elementet b här inte finns ensamt i någon mängd. Detta kan vi också konstatera om  

          diagrammet till vänster tecknas 𝑇1={X, Ø, {a, b}, {b, c}, {b}, {c}} för de öppna mängderna och  

          diagrammet till höger tecknas 𝑇2={X, Ø, {a, b}, {b, c}, {c}} för de öppna mängderna, vilket      

          innebär för det högra diagrammet att {a, b} ∩ {b, c} = {b} måste vara med bland de öppna för    

          mängderna för att diagrammet ska räknas som en topologi. 

 

Vi ska nu införa ett par begrepp som är användbara i betraktelsen av topologiska 

rum (redogörelsen gör inte anspråk på att vara komplett på något vis, men 

begreppen är användbara i den följande utläggningen om algebraisk topologi). 
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Kompakthet 

I analys och topologi, vid beskrivning av mängder, är begreppet ”kompakt” av 

största betydelse. Kompakthet är en egenskap hos topologiska rum och även 

delmängder till topologiska rum som bland annat förknippas med Heine-Borels 

sats. För att definiera kompakthet behöver vi först känna till begreppet ”öppen 

övertäckning”, vilket vi ska definiera här: 

 

Definition av öppen övertäckning 

Låt A vara en delmängd av ℝ. En öppen övertäckning av A är en samling 𝛽 = {𝐺𝛼} 

av öppna mängder i ℝ vilkas union innehåller A så att: 

 

𝐴 ⊆  ⋃ 𝐺𝛼

𝛼

 

 

Om 𝛽′ är en delsamling av mängder ur 𝛽 sådana att unionen av mängderna i 𝛽′ 

också innehåller A, så kallas 𝛽′  för en delövertäckning av 𝛽 . Om 𝛽′  består av 

ändligt många mängder så kallar vi 𝛽′ för en ändlig delövertäckning av 𝛽. 

 

Detta leder oss till: 

 

Definition av kompakthet 

En delmängd M i ℝ sägs vara kompakt om varje öppen övertäckning av M har en 

ändlig delövertäckning. 

 

Detta innebär: förutsatt att en mängd M ingår i unionen av en samling (ett urval) 

𝛽 = {𝐺𝛼} av öppna mängder i ℝ så innebär det att en mängd M är kompakt om den 

ingår i unionen av något ändligt antal mängder i 𝛽. 

 

Kompakthet medför alltså att man ska kunna hitta ändligt många delmängder 

(alla godtyckliga övertäckningar) som täcker mängden. 

 

En sak som sedan går att visa är följande: 

 

Teorem 

Om M är en kompakt delmängd i ℝ så är M sluten och begränsad (teoremet bevisas 

inte i denna uppsats). 
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Att det finns mängder som kan vara både öppna och slutna, till exempel rummet 

självt och den tomma mängden, Ø (se avsnitt 3.2 ”Öppna och slutna mängder i ℝ”) 

används exempelvis i Heine-Borels sats. 

 

Heine-Borels sats (Heine-Borels övertäckningssats) 

Satsen är av central betydelse och säger att: 

 

En delmängd M ⊂ ℝ är kompakt om och endast om M är sluten och begränsad. 

 

Bevis 

Enligt teoremet ovan gäller att om M är en kompakt delmängd i ℝ så är M sluten 

och begränsad. För att upprätta det motsatta, antar vi att M är sluten och begränsad 

och låter 𝛽 = {𝐺𝛼} vara en öppen övertäckning av M. Vi måste nu visa att M ingår i 

unionen av något ändligt delurval ur 𝛽. Vi upprättar nu ett motsägelsebevis och 

antar därför att: 

 

M inte ingår i unionen av något ändligt antal mängder av 𝛽. 

 

Genom antagandet är M begränsad, så det existerar ett r > 0 sådant att M ⊆ [-r, r]. 

Vi låter 𝐼1 := [-r, r] och tudelar 𝐼1 i två slutna delintervall 𝐼1
′  := [-r, 0] och 𝐼1

′′ := [0, r]. 

Åtminstone en av de två delmängderna M ∩ 𝐼1
′  och M ∩ 𝐼1

′′ måste vara icke-tomt 

och ha egenskapen att den inte ingår i unionen av något ändligt antal mängder i 

𝛽. [För om båda mängderna M ∩ 𝐼1
′  och M ∩ 𝐼1

′′ ingår i union av något ändligt antal 

mängder av 𝛽, då ingår M = (M ∩ 𝐼1
′) ∪ (M ∩ 𝐼1

′′) i unionen av något ändligt antal 

mängder i 𝛽, i motsats till vårt antagande.] Om M ∩ 𝐼1
′  inte ingår i unionen av något 

ändligt antal mängder i 𝛽 låter vi 𝐼2 := 𝐼1
′ ; annars har M ∩ 𝐼1

′′ denna egenskap och vi 

låter 𝐼2 := 𝐼1
′′. 

Vi tudelar nu 𝐼2 i två slutna delintervall 𝐼2
′  och 𝐼2

′′. Om M ∩ 𝐼2
′  är icke-tomt och inte 

ingår i unionen av något ändligt antal mängder i 𝛽 låter vi 𝐼3 := 𝐼2
′ ; annars har M ∩ 

𝐼2
′′ denna egenskap och vi låter 𝐼3 := 𝐼2

′′. 

Om vi fortsätter den här processen erhåller vi en kapslad sekvens av intervall 𝐼𝑛. 

Det följer från egenskaperna hos de kapslade intervallen att det finns en punkt z 

som tillhör hela 𝐼𝑛, n ∊ N. [En sekvens av intervall 𝐼𝑛, n ∊ N, är kapslad om följande 

kedja av inkluderingar håller: 𝐼1 ⊇ 𝐼2 ⊇ 𝐼3 ⊇ ∙ ∙ ∙ ⊇ 𝐼𝑛 ⊇ 𝐼𝑛+1 ⊇ ∙ ∙ ∙. Egenskaperna hos 

de kapslade intervallerna innebär att: om 𝐼𝑛 = [𝑎𝑛, 𝑏𝑛], n ∊ N, är en kapslad sekvens 

av slutna och begränsade intervall, så existerar det ett tal 𝜉 ∊ ℝ sådant att ξ ∊ 𝐼𝑛 för 

alla n ∊ N.] Eftersom varje intervall 𝐼𝑛 innehåller punkter i M så är punkten z en 

hopningspunkt av M. Dessutom, eftersom M antas vara sluten, följer det av det 

faktum att en delmängd av ℝ är sluten om och endast om den innehåller alla sina 



23 
 

hopningspunkter, att z ∊ M. Därför existerar det en mängd 𝐺𝜆  i 𝛽  med z ∊ 𝐺𝜆 . 

Eftersom 𝐺𝜆 är öppen existerar det ett 𝜀 > 0 sådant att 

 

(z – ε, z + ε) ⊆ 𝐺𝜆. 

 

Å andra sidan, eftersom intervallet 𝐼𝑛 erhålls genom upprepade tudelningar av 𝐼1 

= [-r, r] så är längden av 𝐼𝑛 = 𝑟 2𝑛−2⁄ . Det följer att om n är så stor att 𝑟 2𝑛−2⁄  < 𝜀 så 

gäller att 𝐼𝑛 ⊆ (z – ε, z + ε) ⊆ 𝐺𝜆. Men detta innebär att om n är sådant att 𝑟 2𝑛−2⁄  < 

𝜀 så ingår M ∩ 𝐼𝑛 i den enda mängden 𝐺𝜆  i 𝛽 i motsats till vår konstruktion av 𝐼𝑛. 

Denna motsägelse visar att antagandet (se ovan) att den slutna och begränsade 

mängden M kräver ett ändligt antal mängder i 𝛽 för att övertäcka den är ohållbart. 

Vi drar slutsatsen att M är kompakt. ∎ 

 

För att vara kompakt krävs alltså att delmängden är både sluten och begränsad i 

ℝ. Dessa egenskaper karaktäriserar en kompakt mängd i ℝ. För delmängder av 

ändligdimensionella rum, Rn, är detta samma sak (ekvivalent) som att M är sluten 

och begränsad. För mer komplicerade delmängder gäller inte alltid ovanstående. 

Det finns exempel på kompakta rum som inte är slutna och begränsade. Rum där 

slutsatsen i Heine-Borels sats håller sägs ha Heine-Borels egenskaper. 

 

3.6 Kontinuerliga funktioner, kontinuitet, homeomorfism och 

invarianter 
Det framkommer inom topologin att det är användandet av begreppet kontinuitet 

som är det gemensamma draget för bevisen till ett antal till synes skilda 

matematiska påståenden och utgör grunden för denna matematikgren. Därför ska 

vi studera begreppet kontinuitet lite närmare. Vi utgår därför först från den 

klassiska definitionen som sedan utvidgas i två steg till att gälla för metriska- och 

topologiska rum. 

 

Den klassiska definitionen av kontinuitet lyder: 

Låt f: [a, b] → R. Funktionen f är då kontinuerlig om det till varje punkt x och 

positivt ε finns ett positivt δ, så att det för alla ξ, med |ξ – x | < δ, gäller att |f(ξ) – 

f(x)| < ε. Funktionen f är kontinuerlig i ett intervall [a, b] om den i alla punkter i 

intervallet är kontinuerlig. 

 

Definition av kontinuerlig funktion mellan metriska rum 

Kontinuitet kan även definieras mellan metriska rum enligt: om (X, dx), (Y, dy) är 

metriska rum är funktionen f: X → Y kontinuerlig i x om det för alla ε > 0 existerar 

ett δ > 0 så att dx (x, y) < δ ⇒ dy (f(x), f(y)) < ε (Wikipedia). 
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Definition av kontinuerlig funktion mellan topologiska rum 

Kontinuitet kan också definieras mellan allmänna topologiska rum och då gäller 

att en funktion f: X → Y är kontinuerlig om urbilden (utgångsbilden, inversa bilden) 

av varje öppen mängd i Y är öppen i X, vilket innebär att för alla öppna U ⊂ Y 

gäller att f −1 (U) är öppen i X. f sägs vara kontinuerlig i punkten x om det för varje 

omgivning V till f(x) finns en omgivning U till x, sådan att f(U) ⊂ V. Om man utgår 

från att X och Y är metriska rum, motsvarar (är ekvivalent med) denna definition 

den klassiska definitionen av kontinuitet enligt ovan (Wikipedia). 

 

Analogt med den klassiska definitionen kan detta skrivas: Låt X och Y vara 

topologiska rum. En funktion f: X → Y är kontinuerlig om och endast om f är 

kontinuerlig i varje punkt i X. 

 

Bevis 

Anta att f är kontinuerlig i varje punkt av X och att V är öppen i Y. Låt x ∊ 𝑓−1(𝑉).  

Eftersom f är kontinuerlig i x finns det en öppen mängd 𝑈𝑥 som innehåller x så att 

𝑈𝑥  ⊂ 𝑓−1(𝑉), eller f (𝑈𝑥 ) ⊂ V. Sätt U = ∪ { 𝑈𝑥 : x ∊ 𝑓−1(𝑉)}. Då är U öppen (se 

definition av topologiskt rum, s. 12) och f(U) ⊂ V så att U ⊂ 𝑓−1(𝑉). Eftersom U 

innehåller varje punkt av 𝑓−1(𝑉)  sammanfaller U med 𝑓−1(𝑉)  och 𝑓−1(𝑉)  är 

öppen. Således är f kontinuerlig. 

Om omvänt f antas vara kontinuerlig och låt x ∊ X och låt V vara en öppen mängd 

som innehåller f(x). Då är U = 𝑓−1(𝑉) en öppen mängd som innehåller x och f(U) 

⊂ V. Konsekvensen är att f är kontinuerlig i x för alla x ∊ X. ∎ 

 

 
 

Figur 15. Kontinuerlig avbildning av en punkt och en funktion. 

 

Homeomorfism 

Homeomorfi är ett begrepp inom topologin. Namnet kommer ursprungligen från 

grekiskans ”homeos” som betyder lika, och ”morphe” som betyder form. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Continuity_topology.svg
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En funktion f: X →  Y mellan två topologiska rum (X, Tx) och (Y, Ty) är en 

homeomorfism om den har följande egenskaper: 

1. f är en bijektion (är bijektiv) 

2. f är kontinuerlig 

3. den inversa funktionen f −1 är kontinuerlig (f är en öppen avbildning) 

 

En homeomorfism mellan två objekt är en deformation (en förändring) som 

omformar det ena objektet till det andra utan att skära sönder eller göra hål i det. 

Objekten kallas då för homeomorfa. Exempelvis är en cirkel och en kvadrat 

homeomorfa medan en torus och en sfär inte är det. 

 

Egenskaper: 

- Två homeomorfa rum har samma topologiska egenskaper, vilket 

exempelvis innebär att om det ena rummet är kompakt är också det andra 

det (notera dock att homeomorfa rum inte nödvändigtvis behöver ha 

samma metriska egenskaper). 

- Om det råder homeomorfism avbildas öppna mängder till öppna mängder 

och slutna mängder till slutna mängder. 

- En homeomorfism mellan två topologiska rum bevarar de topologiska 

egenskaperna. 

 

Invarianter 

Vi har berört begreppet invarians tidigare i kapitel 2. ”Bakgrund” (s. 8), men man 

kan säga att två objekt är topologiskt invarianta om deras topologiska egenskaper 

bevaras under deformationer (homeomorfismer). Exempel på sådana egenskaper, 

som bevaras, är om rummet är kompakt eller sammanhängande samt rummets 

Eulerkaraktäristik. Två objekt är invarianta, de är ekvivalenta, om man topologiskt 

kan omforma (transformera) det ena till det andra. 

 

3.7 Hausdorffrum, Banachrum och Hilbertrum 

Hausdorffrum, Hilbertrum och Banachrum är exempel på namngivna (efter sina 

upphovsmän) topologiska rum som studeras inom topologin såväl som inom 

analys. Vi ska nu helt översiktligt beröra dessa rum. 

 

Hausdorffrum 

Ett topologiskt rum där det är möjligt att separera två skilda punkter med öppna 

mängder kallas ett Hausdorffrum, vilket, med andra ord och mer noggrant, 
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innebär ett topologiskt rum där man till två skilda punkter alltid kan finna öppna 

disjunkta mängder som innehåller punkterna. 

 

En vanlig definition av Hausdorffrum lyder således: 

Låt (X, T) vara ett topologiskt rum och x, y ∈ X, x ≠ y. (X, T) är ett Hausdorffrum 

om det existerar öppna mängder U, V ∈ T sådana att x ∈ U, y ∈ V och U ∩ V = ∅. 

 

 

 

 
Figur 16. Hausdorffrum, namngivet efter den tyske matematikern Felix Hausdorff, 

               är topologiska rum där två punkter, x och y, kan separeras med de öppna mängderna 

               (öppna omgivningarna) U och V. 

 

I ett Hausdorffrum är alltså varje mängd som innehåller precis en punkt sluten. 

Hausdorffrum är vanliga, i själva verket är de allra flesta topologiska rum som 

studeras i analysen och inom topologin Hausdorffrum. Exempelvis så är  Rn och 

alla metriska rum Hausdorffrum. 

 

Banachrum 

Inom matematiken är Banachrum i allmänhet oändligdimensionella rum av 

funktioner. Banachrum är namngivet efter den polske matematikern Stefan 

Banach. Han är även känd som en av grundarna av funktionalanalysen, där just 

Banachrum utgör ett av de centrala objekten som studeras (funktionalanalys är 

den gren inom matematiken som undersöker funktionsrum och 

oändligtdimensionella vektorrum i allmänhet). 

 

En definition av ett Banachrum är att detta är ett fullständigt normerat vektorrum, 

det vill säga ett Banachrum är ett reellt eller komplext vektorrum V, med en norm 

||.|| sådan att varje Cauchyföljd (med avseende på metriken d(x, y) = ||x - y||) i 

V har ett gränsvärde i V (Wikipedia). (Med Cauchyföljd, efter den franske 

matematikern Augustin Louis Cauchy, menas en talföljd, sekvens, där skillnaden 

mellan två på varandra följande tal i följden är försumbart, godtyckligt, liten 

förutsatt att talen förekommer nog sent i följden). 
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Hilbertrum 

Ett Hilbertrum, namngivet efter den tyske matematikern David Hilbert, motsvarar 

inom matematiken ett inre produktrum, det vill säga ett vektorrum som har 

utvidgad struktur genom en definierad inre produkt som möjliggör användandet 

av geometriska begrepp såsom normen för vektorer samt vinklar. Rummet är 

fullständigt beträffande den norm som definieras av den inre produkten. 

 

Varje Hilbertrum är ett Banachrum, medan det omvända inte är allmänt gällande. 

Begrepp såsom vissa linjära transformationer (exempelvis fouriertransformen) 

generaliseras och klargörs genom att betrakta Hilbertrum. Hilbert var dessutom 

en av pionjärerna inom funktionalanalysen, inom vilken Hilbertrum har en stor 

betydelse. Vid formuleringen av och beräkningar inom kvantmekaniken har 

Hilbertrum ytterligare en central och absolut nödvändig roll eftersom rent 

matematiskt inom kvantmekaniken beskrivs kvanttillståndet för ett slutet system 

i ett linjärt rum med en tillståndsvektor med en inre produkt som utgörs av ett 

Hilbertrum. I denna tillståndsvektor ryms all möjlig fysikalisk information som 

möjliggör beräknandet av väntevärden (statistiskt) för de storheter som uppmäts 

genom experiment. Man kan till exempel betrakta ett systems olika kvanttillstånd 

som element eller tillståndsvektorer i ett komplext linjärt rum. Detta linjära rum är 

ett Hilbertrum eftersom det är försett med en inre produkt. 
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4. Algebraisk topologi 

Det har visat sig att många frågeställningar och problem som har sitt naturliga 

ursprung inom topologi inte så lätt går att hantera med de grundläggande 

topologiska metoder och begrepp (och deras konsekvenser) som vi behandlat i 

kapitel 3. Till exempel kan det vara svårt att få svar på om två topologiska rum är 

homeomorfa eller inte. För att undersöka saken med framgång är det en 

framkomlig väg att associera de topologiska objekten med motsvarande objekt 

inom algebra. Denna princip, eller metod, har resulterat i utvecklingen av den 

algebraiska topologin. Vi ska därför, till att börja med, formulera en rad 

användbara begrepp och samband som förknippas med den algebraiska topologin. 

Dessa samband kommer vi sedan tillämpa på några av den algebraiska topologins 

grundläggande satser. Först behandlar vi den centrala Jordans kurvsats för att 

sedan som tillämpning gå över till den viktiga Cauchys integralformel. Därefter 

går vi in på fixpunktssatser. Det finns en mängd fixpunktssatser, här får emellertid 

Brouwers- och Lefschetz fixpunktssatser tjäna som exempel.  Här relaterar vi även 

Lefschetz fixpunktsats till Eulerkaraktäristiken. Slutligen övergår vi till att, helt 

översiktligt, beröra differentialtopologi, där vi kommer in på ”the hairy ball 

theorem”. 

 

Grupp 

Grupper och gruppkonceptet studeras inom den så kallade gruppteorin och 

används bland annat inom abstrakt algebra. En grupp är en sorts algebraisk 

struktur. Gruppteori är en omfattande del av matematiken och det finns ett flertal 

typer av grupper som påverkats av matematik inom områden som talteori, 

polynomekvationer, analysen och symmetrier inom geometri. Bland dessa typer 

av grupper kan nämnas: permutationsgrupper, transformationsgrupper, 

matrisgrupper, och abstrakta grupper. 

 

En för topologiska ändamål användbar definition av en grupp lyder: 

En grupp (G, 0) är en mängd G, och en operator (a, b) → a ◦ b på G (det vill säga en 

funktion → G) som uppfyller följande villkor: 

 

1. Associativitet av operatorn: a ◦ (b ◦ c) = (a ◦ b) ◦ c för alla a, b, c ∊ G. 

2. Existens av överensstämmelse (identitet): Det existerar ett element e ∊ G, 

kallat identiteten i G, sådant att e ◦ a = a ◦ e = a för alla a ∊ G. 

3. Existens av invers: För varje element a ∊ G, existerar det ett element b ∊ G, 

kallat inversen till a, sådant att a ◦ b = b ◦ a = e, där e är identiteten i G. 

 

En given konsekvens av detta är att en grupps identitet är unik samt att varje 

element har sin unika invers. Om både e och e’ uppfyller villkor 2 så är e = e ◦ e’ = 

e’. Om b och b’ båda är element i G som uppfyller villkor 3 så är b = b ◦ e = b ◦ (a ◦ 

b’) = (b ◦ a) ◦ b’ = e ◦ b’ = b’. Följaktligen är elementet b som uppfyller villkor 3 unikt. 
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Det kallas inversen till a och betecknas 𝑎−1, så att a ◦ 𝑎−1 = 𝑎−1 ◦ a = e, a ∊ G. Villkor 

2 ger att 𝑒−1 = e. 

 

Gruppen G sägs vara kommutativ, eller abelsk, om a ◦ b = b ◦ a för alla a, b ∊ G. Ett 

exempel på en abelsk grupp är ℤ med operatorn addition som kan exemplifieras 

med mängden av alla heltal (1 + 2 = 3, 2 + 1 = 3). 

 

Homotopi och homotopigrupper 

Funktioner kan delas in i homotopiklasser även kallade homotopigrupper, som i 

sig är samma sak som topologiska invarianter. Som exempel kan nämnas att två 

funktioner i ℝ2 sägs vara homotopa om deras kurvor i ℝ2 kontinuerligt går att 

deformera till varandra.  

 

Definition av Homotopi 

Om f och 𝑓′ är kontinuerliga avbildningar av rummet X till rummet Y, säger vi att 

f är homotop med 𝑓′ om det finns en kontinuerlig avbildning F: X ⨯ [0, 1] →Y så 
att: 
 

F(x, 0) = f(x) och F(x, 1) = 𝑓′(x) 

 

för varje x. Avbildningen F kallas en homotopi mellan f och 𝑓′. Om f är homotop 

med 𝑓′ skriver vi f ≃ 𝑓′. Om f ≃ 𝑓′ och 𝑓′ är en konstant avbildning säger vi att f 

är nollhomotop. 

 

Om f: [a, b] → U och g: [a, b] → U är slutna kurvor i U ⊂ ℝ2 så är kurvorna homotopa 

om det existerar en homotopi F: [a, b] ⨯ [0, 1] → U så att F(x, 0) = f(x), F(x, 1) = g(x) 
för alla a ≤ x ≤ b och F(a, s) = F(b, s) för alla 0 ≤ s ≤ 1. 
 
                              ℝ2  

 
Figur 17. f och g är två homotopa kurvor i ℝ2. 
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Det topologiska begreppet homotopi förknippas med fundamentalgrupper, vilket 

vi ska komma in lite närmare på. 

 

Fundamentalgrupp 

Ett begrepp inom algebraisk topologi är fundamentalgrupp. Tanken är att för varje 

ingående punkt i ett topologiskt rum finns en motsvarande fundamentalgrupp 

som ger nödvändig information om rummets struktur. Fundamentalgruppen i sig 

utgör en topologisk invariant och består av den första homotopigruppen (vilken 

är den enda homotopigrupp som vi behandlar här). Utgår man från en sluten 

kurva, en ögla, i 𝑅2 kan detta också beskrivas som att vilken godtycklig ögla som 

helst i rummet kan dras ihop till en enda punkt (en baspunkt), det vill säga alla 

öglor bildar en enda homotopiklass (homotopigrupp) som benämns trivial 

(triviala fundamentalgruppen). En mängd U ∈  ℝ𝑛  sägs vara enkelt 

sammanhängande om varje sluten kurva är nollhomotop, det vill säga den kan dras 

ihop i en enda punkt (en enkelt sammanhängande mängd utgörs av ett 

sammanhängande område som saknar hål, se figur 11 på s. 17, vilket är ett exempel 

en mängd som inte är enkelt sammanhängande eftersom den har hål). Har en 

mängd ett hål finns det två typer av slutna kurvor: de som går runt ett hål (se figur 

18) och de som inte gör det. Notera i detta sammanhang att ett hål är homotopt 

med en cirkel. Dessa kurvor tillhör alltså olika homotopiklasser: de som är 

nollhomotopa och de som inte är det. 

 

För en cirkel utgörs varje homotopiklass av alla de öglor som omsluter cirkeln ett 

visst antal varv, medsols eller motsols. Om man exempelvis betecknar fallet då 

omslutande antalet öglor omsluter medsols varv runt cirkeln med m och de fall då 

omslutande antalet öglor omsluter motsols varv runt cirkeln med n och sedan 

tänker sig att man har två fall, två cirklar, en med öglor i medsols varv och en med 

öglor i motsols varv och sedan sammanför cirklarna med sina öglor genom att 

klippa upp de båda cirklarnas öglor och klistra ihop dem blir resultatet m + n varv 

runt den gemensamma (summerade) cirkeln. Är till exempel antalet varv medsols 

3 stycken för den ena cirkeln och antal varv motsols 2 för den andra cirkeln blir 

resultatet 3 – 2 = 1 varv medsols för den gemensamma cirkeln. Ytterligare ett 

exempel ges i figur 17. Slutsatsen är att cirkelns fundamentalgrupp motsvaras (är 

isomorf med) av ett heltal, det vill säga mängden av alla heltal, ℤ. Detta kan bland 

annat användas när Brouwers fixpunktssats bevisas (se avsnitt 4.2). 
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Figur 18. En cirkel omgiven av omslutande öglor i 1, 2 

                                         respektive 3 varv medsols, 3 fall. Klipper man upp och 

            lägger ihop (klistrar ihop) de två första fallen med 1 

            respektive 2 öglor får man det tredje fallet med 3 öglor. 

 

Homomorfi 

Homomorfi är ett begrepp inom topologin som inte ska sammanblandas eller 

förväxlas med homeomorfi (se avsnitt 3.6, s. 23). Ordet har sitt ursprung i 

grekiskans ”homo” som betyder samma, och ”morphe” som betyder form eller 

utseende. Begreppet används inom abstrakt algebra för att ange en 

strukturbevarande avbildning mellan två skilda algebraisk strukturer av samma 

typ som bevarar struktur uppbyggnad och form. Dessa strukturer kan utgöras av 

grupper, ringar, kroppar eller linjära rum. Ytterligare exempel på homomorfi är 

sambanden mellan neutrala element, inversa element eller binära operatorer. Det 

är brukligt att studera olika typer av homomorfier uppdelat, (till exempel 

grupphomomorfier och ringhomomorfier) var för sig. Detta kommer sig av att 

beroende på vilken sorts algebraisk struktur som homomorfin avbildar (från och 

till) måste den uppfylla skilda krav. 

 

Mångfalder 

En mångfald kan enkelt uttryckt sägas vara en yta i flera dimensioner. Begreppet 

myntades första gången av den tyske matematikern Bernhard Riemann 1854. Han 

införde begreppet för att kunna skilja på geometriska objekt som är omöjliga att 

skilja från det vanliga rummet när man ser på det nära en godtycklig punkt men 

som går att särskilja från rummet när man betraktar hela objektet. Som exempel 

kan nämnas en sfär som runt en given punkt kan plattas ut så att den lokalt bildar 

ett plan. Skulle man försöka göra samma operation med hela sfären skulle det inte 

vara möjligt, den skulle rivas isär. Avstånden kommer emellertid vid den lokala 

utplaningen förvrängas (jämför med kartritning). När man betraktar mångfalder 

är det bara formen som är av betydelse, vilket är en förutsättning för att sfären ska 

kunna sägas vara en mångfald. En mångfald utgör således ett topologiskt rum 

(geometriskt objekt) som i och kring varje punkt (alltså lokalt) liknar (ser ut som) 

ett n-dimensionellt euklidiskt rum, vilket gör att mångfalden är utrustad med 

metrik som lokalt medger mätning av geometriska egenskaper som distans och 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Fundamental_group_of_the_circle.svg
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vinkel samt tillåter definition av analytiska begrepp som exempelvis 

differentierbarhet. Planet, cylindern, sfären (ett klots yta) och torusen är exempel 

på tvådimensionella mångfalder. Det finns, som vi ska se, en mängd olika 

mångfalder namngivna och klassificerade. I avsnitt 4.6 Differentialtopologi ska vi 

gå igenom differentierbara mångfalder och utveckla det begreppet. 

 

 
 

Figur 19. Sfären är exempel på en tvådimensionell mångfald. 

 

En topologisk mångfald är ett lokalt euklidiskt Hausdorffrum. Topologiska 

mångfalder bildar en särskild klass av viktiga topologiska rum som är tillämpbara 

på ett brett spektrum av matematiska problem. En mångfald kan vara en 

topologisk mångfald, men oftare är det en topologisk mångfald förenad med 

någon ytterligare form av struktur. Alla mångfalder har alltså en underliggande 

topologisk mångfald som erhålls genom att helt enkelt glömma (räkna bort) den 

tillagda strukturen. Det är alltså vanligt att man lägger till ytterligare krav eller 

egenskaper till den topologiska mångfalden. Det finns, som tidigare nämnts, en 

mängd olika topologiska mångfalder som systematiskt kan klassificeras. Förutom 

den redan omnämnda differentierbara mångfalden, kan även nämnas den n-

dimensionella (i den n:te dimensionen) n-mångfalden som betecknar en topologisk 

mångfald som är sådan att varje punkt har en omgivning homeomorfisk med 

𝑅𝑛(det reella koordinatrummet 𝑅𝑛 är prototypen för n-mångfalden). Till exempel 

är det diskreta rummet en 0-mångfald, cirkeln är en kompakt 1-mångfald medan 

Kleinflaskan och torusen är kompakta 2-mångfalder. En grundläggande utmaning 

kring teorin för topologiska mångfalder, förutom att klassificera de möjliga 

mångfalder som existerar, är att bestämma när två mångfalder är topologiskt 

ekvivalenta. Här kan vi även notera att två ekvivalenta mångfalder har samma 

homotopigrupper. 
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Figur 20. Torusen är ytterligare ett exempel på en tvådimensionell 

                              mångfald som studeras inom den algebraiska topologin. 

 

Orienterbarhet 

Orienterbarhet är ett begrepp inom matematiken med anknytning till 

differentialtopologi (behandlas i avsnitt 4.6). Enkelt uttryckt handlar det om en 

egenskap som ytor är behäftade med inom den euklidiska geometrin. Om ett 

objekt är orienterbart avgörs av om det är möjligt att kontinuerligt välja normal till 

ytan i varje punkt. Möbiusbandet och Kleinflaskan är exempel på icke orienterbara 

ytor medan torusen är orienterbar. Att Kleinflaskan är icke orienterbar syns i figur 

6 på sida 8 där de båda blå pilarna går från att till att börja med vara motriktade 

till att efter konstruktionen vara riktade åt samma håll. I en torus däremot är en 

tänkt pil orienterad åt samma håll efter en förflyttning av pilen ett varv runt 

torusen, se den blå pilen i figur 21. 

 

 

 
Figur 21. En torus är ett exempel på ett orienterbart objekt. 

 

Fixpunkter 

En allmän definition av en fixpunkt utgår från att en fixpunkt till en funktion är en 

punkt som avbildas på sig själv, vilket innebär att en punkt a, sådan att f(a) = a, är 

en fixpunkt till f(x). En metod att hitta fixpunkten till en funktion f(x) är att lösa 

ekvationen f(x) = x. Alla funktioner har dock inte fixpunkter (till exempel f(x) = x – 

2 saknar fixpunkt eftersom den är parallell med f(x) = x, varför linjerna aldrig 

kommer skära varandra). Senare i uppsatsen behandlas Brouwers- och Lefschetz 

fixpunktssatser. 
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Figur 22. En funktion med tre fixpunkter. 

 

4.1 Jordans kurvsats 

Jordans kurvsats från 1893 har fått sitt namn efter den franske matematikern 

Camille Jordan som intresserade sig för kurvors in- och utsidor. Satsen säger att 

varje kontinuerlig, sluten kurva i planet, som inte skär sig själv, delar planet i två 

sammanhängande områden (delar), en inre del och en yttre (en insida och en 

utsida). 

 

En Jordankurva är en plan kurva som kan betraktas som en deformerad cirkel med 

villkoren att den inte får skära sig själv, det vill säga vara enkel samt att den måste 

sakna ändpunkter (återvända till startpunkten utan att skära sin väg) och helt 

omsluta en area (begränsa ett område), vilket betyder att den är sluten. Det innebär 

att den är en kontinuerlig, injektiv funktion av enhetscirkeln till R² (vilket är 

samma sak som att kurvan är homeomorf med en cirkel). Används det här 

applicerat på ett plan eller sfär fungerar det eftersom Jordankurvan har en in- och 

utsida och ska man ta sig från det ena området till det andra krävs det att minst en 

linje skärs. Om man däremot använder en torus behöver Jordankurvan inte 

nödvändigtvis ha denna karaktär (exempel: se figur 21, den högra bilden, låt 

kurvan vara/motsvara snittytan). 

 

En Jordankurva är alltså en kontinuerlig funktion f: [a, b] → 𝑅2 så att f(a) = f(b), 
vilket innebär att kurvan är sluten. Dessutom gäller att f(a) ≠ f(b) om a ≠ b, det vill 
säga att kurvan är injektiv på [a,b). 

 

Jordans kurvsats formulerad: 

Låt f vara en Jordankurva och låt bilden av f vara mängden C. Jordans kurvsats 

säger då att det finns två öppna sammanhängande mängder A och B sådana att: 

 

1. A ∩ B = Ø 

2. A ∪ B = ℝ²\C 

3. A är begränsad och B är obegränsad 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fixed_Point_Graph.png
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4. Både A och B har C som rand 

 

Vi säger att A är området innanför kurvan och B är området utanför. 

 

 
Figur 23. Det kan vara svårt att med blotta ögat avgöra om en (den vänstra eller  

    den högra) punkt befinner sig innanför eller utanför en kurva. Ett sätt är att räkna 

       de antal ställen en tänkt rät linje mellan punkten och yttervärlden skär kurvan. Om 

   linjen skär kurva ett jämnt antal gånger befinner sig punkten utanför kurvan. Är 

                   antalet skärningar istället ett udda antal är punkten innanför. 

 

Satsen verkar vid en första anblick självklar men det var förvånansvärt svårt att 

framställa ett hållbart bevis som allmänt accepterades. Jordan själv var den förste 

att publicera ett bevis av satsen men det ansågs ofullständigt av den övriga 

matematikerkåren. Det var istället den amerikanske matematikern Oswald Veblen 

som 1905 först presenterade ett allmänt accepterat, hållbart, bevis för satsen. Idag 

existerar det ett flertal bevis, med olika utgångspunkter, för satsen. 

 

4.2 Cauchys integralformel 
Cauchys integralformel, uppkallad efter den franske matematikern Augustin 

Louis Cauchy, är en viktig formel inom komplex analys som säger följande: 

 

Låt Γ vara en enkel sluten styckvis differentierbar kurva i det komplexa planet. 

Om 𝑓 är en analytisk funktion i en öppen, enkelt sammanhängande, mängd Ω som 

innehåller Γ och 𝑧0 (kurvan Γ omsluter punkten 𝑧0) så gäller för varje punkt 𝑧0 

innanför Γ: 

 

𝑓(𝑧0) = ±
1

2𝜋𝑖
∫

𝑓(𝑧)

𝑧−𝑧0
𝑑𝑧

𝛤
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Tecknet + i formeln gäller om Γ är orienterad motsols (positivt orienterad), och 

tecknet – gäller annars. I den fortsatta redogörelsen utgår vi från fallet när Γ är 

orienterad motsols (genomlöps i positiv riktning). 

 

Skiss till ett bevis: 

Det följande ska ses som centrala idéer till ett bevis för Cauchys integralformel och 

inte som ett fullständigt bevis. 

 

Steg 1: Till att börja med ska vi beräkna integralen ∫ (𝑧 −  𝑧0)𝑛 

𝑐𝑟
dz, där n är ett heltal 

och 𝐶𝑟 är cirkeln |𝑧 −  𝑧0| = r som genomlöps en gång i motsols riktning, se figur 24. 

 

 
Figur 24. En slät kurva, en cirkel som genomlöps 

                en gång i motsols riktning (exempel på en Jordankurva). 

 

En lämplig parametrisering av 𝐶𝑟 ges av z(t) = 𝑧0 + r𝑒𝑖𝑡, för 0 ≤ t ≤ 2𝜋. Sätter vi 𝑓(z) 

= (𝑧 − 𝑧0)𝑛 får vi: 

 

𝑓(z(t)) = (𝑧0 + 𝑟𝑒𝑖𝑡 −  𝑧0)𝑛 = 𝑟𝑛𝑒𝑖𝑛𝑡 

 

och 

 

z’(t) = 𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡 

 

Eftersom ∫ 𝑓(𝑧)𝑑𝑧
𝛾

 = ∫ 𝑓(𝑧(𝑡))
𝑏

𝑎
z’(t)dt för en kontinuerlig funktion 𝑓  på en slät 

kurva 𝛾 och z = z(t) för a ≤ t ≤ b är någon tillåten parametrisering av 𝛾 så gäller: 

 

∫ (𝑧 −  𝑧0)𝑛 

𝑐𝑟
dz = ∫ (𝑟𝑛𝑒𝑖𝑛𝑡2𝜋

0
)(𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡)𝑑𝑡 = 𝑖𝑟𝑛+1 ∫ 𝑒𝑖(𝑛+1)𝑡2𝜋

0
𝑑𝑡 

 

Uträkningen av den sista integralen kräver två separata beräkningar: 

 

Om n ≠ -1 får vi: 
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𝑖𝑟𝑛+1 ∫ 𝑒𝑖(𝑛+1)𝑡2𝜋

0
𝑑𝑡 = 𝑖𝑟𝑛+1 [

𝑒𝑖(𝑛+1)𝑡

𝑖(𝑛+1)
]

0

2𝜋

 = 𝑖𝑟𝑛+1 [
1

𝑖(𝑛+1)
−  

1

𝑖(𝑛+1)
] = 0 

 

Om n = -1 får vi: 

 

𝑖𝑟𝑛+1 ∫ 𝑒𝑖(𝑛+1)𝑡2𝜋

0
𝑑𝑡 = i∫ 𝑑𝑡

2𝜋

0
 = 2𝜋𝑖 

 

Oberoende av värde på r så gäller alltså: 

 

∫ (𝑧 −  𝑧0)𝑛 

𝑐𝑟
dz = {

0        𝑓ö𝑟 𝑛 ≠ −1

2𝜋𝑖    𝑓ö𝑟 𝑛 = −1
 

 

Steg 2: Här ska vi utnyttja de topologiska egenskaperna, det vill säga så länge 

homotopi gäller kan vi använda följande: 

  

Låt f vara en analytisk funktion i en mängd D sådan att den innehåller de slutna 

kurvorna 𝛤0 och 𝛤1. Om dessa öglor kan deformeras kontinuerligt till varandra i D 

så gäller att: 

 

∫ 𝑓(𝑧)𝑑𝑧
 

𝛤0
 = ∫ 𝑓(𝑧)𝑑𝑧

 

𝛤1
 

 

Steg 1 och steg 2 med 𝛤0 = Γ och 𝛤1 = 𝐶𝑟 leder oss direkt till att: 

 

∮ (𝑧 − 𝑧0)𝑛
 

𝛤
𝑑𝑧 = {

0        𝑓ö𝑟 𝑛 ≠ −1
2𝜋𝑖    𝑓ö𝑟 𝑛 = −1

 

 

Vilket ger oss Cauchys integralformel enligt: 

 

∫
𝑓(𝑧)

𝑧−𝑧0
 

 

𝛤
dz = ∫

𝑓(𝑧0)

𝑧−𝑧0
 

 

𝛤
dz + ∫

𝑓(𝑧)−𝑓(𝑧0)

𝑧−𝑧0
 

 

𝛤
dz 

 

Från tidigare vet vi att: 

 

∫
𝑓(𝑧0)

𝑧−𝑧0
 

 

𝛤
dz  = 𝑓(𝑧0) ∫

𝑑𝑧

𝑧−𝑧0
 

 

𝛤
= 𝑓(𝑧0)2𝜋𝑖 

 

Följaktligen gäller: 
  

∫
𝑓(𝑧)

𝑧−𝑧0
 

 

𝛤
dz = 𝑓(𝑧0)2𝜋𝑖 + ∫

𝑓(𝑧)−𝑓(𝑧0)

𝑧−𝑧0
 

 

𝛤
dz 

 

Vi ser att de två första termerna är konstanta, oberoende av r, så värdet av den 

sista termen förändras inte om vi låter r minska mot 0. 
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Detta ger oss:  

 

∫
𝑓(𝑧)

𝑧−𝑧0
 

 

𝛤
dz = 𝑓(𝑧0)2𝜋𝑖 + lim

𝑟→0+
∫

𝑓(𝑧)−𝑓(𝑧0)

𝑧−𝑧0
 

 

𝛤
dz  

 

För att visa att den sista termen blir 0 sätter vi 𝑀𝑟 := max[|𝑓(𝑧) − 𝑓(𝑧0)|; z på Γ]. 

Då har vi för z på Γ: 

 

|
𝑓(𝑧)−𝑓(𝑧0)

𝑧−𝑧0
 | = 

|𝑓(𝑧)−𝑓(𝑧0)|

𝑟
 ≤ 

𝑀𝑟

𝑟
 

 

Om vi sedan använder att: 

 

För en kontinuerlig funktion 𝑓 på en kurva Γ och om |𝑓(𝑧)| ≤ M för alla z på Γ så 

gäller 

 

 |∫ 𝑓(𝑧)𝑑𝑧
 

Γ
| ≤ M l(Γ), där l(Γ) betecknar längden av Γ. 

 

Särskilt gäller 

 

|∫ 𝑓(𝑧)𝑑𝑧
 

Γ
| ≤ max

𝑧 𝑝å Γ 
|𝑓(𝑧)| ∙ l(Γ) 

 

Tillämpar vi detta leder det oss vidare till att:  

 

|∫
𝑓(𝑧)−𝑓(𝑧0)

𝑧−𝑧0
 

 

𝛤
dz| ≤ 

𝑀𝑟

𝑟
 l(Γ) = 

𝑀𝑟

𝑟
 2𝜋𝑟 = 2𝜋𝑀𝑟 

 

Men eftersom 𝑓 är kontinuerlig i punkten 𝑧0 vet vi att lim
𝑟→0+

𝑀𝑟 = 0. 

 

Alltså har vi att: 

 

lim
𝑟→0+

∫
𝑓(𝑧)−𝑓(𝑧0)

𝑧−𝑧0
 

 

𝛤
dz = 0 

 

Vilket ger: 

 

∫
𝑓(𝑧)

𝑧−𝑧0
 

 

𝛤
dz = 𝑓(𝑧0)2𝜋𝑖 + 0 

 

Vilket ger Cauchys integralformel: 

 

𝑓(𝑧0) = 
1

2𝜋𝑖
∫

𝑓(𝑧)

𝑧−𝑧0
𝑑𝑧

𝛤
 

 



39 
 

4.3 Brouwers fixpunktssats 
När den nederländske matematikern L. E. J. Brouwer en dag rörde om i en 

kaffekopp fick han en idé om stationära punkter. Han tänkte sig att alla punkter 

på kaffets yta hade en ursprungsposition. När han sedan rörde om i kaffet 

förflyttades dessa punkter på något mer eller mindre slumpartat sätt. Men inte alla 

punkter bytte position, tänkte han - minst en punkt behöll sin ursprungsposition. 

Så föddes Brouwers fixpunktssats som var ett av de tidigaste resultaten inom 

algebraisk topologi. Den är fundamentet och startskottet för mer generella 

fixpunktssatser (såsom exempelvis Banachs fixpunktssats, Borels fixpunktssats 

och Lefschetz fixpunktssats), vilka är viktiga inte bara inom topologin utan även i 

funktionalanalysen (det område inom matematiken som inriktar sig på 

funktionsrum och oändligdimensionella vektorrum). Fixpunktssatserna syftar 

generellt till att garantera att det finns en fixpunkt till en funktion under specifika 

omständigheter. Brouwers fixpunktssats blev bevisad (för n=3), 1904 av Piers Pohl 

och det allmänna fallet bevisades först av Jacques Hadamard 1910 och sedan av 

Brouwer själv 1912. 

 

 
 

Figur 25. Brouwer fick sin idé om fixpunkter 

                        när han rörde om i en kaffekopp. 

 

I fortsättningen kommer vi använda oss av följande beteckningar: 

𝑆1 är enhetscirkeln i ℝ2. 𝑆1 = {x ⨯ y | x² + y² = 1}. 

𝐵2är enhetsklotet i ℝ2. 𝐵2= {x ⨯ y | x² + y² ≤ 1}. 

𝐵𝑛är enhetsklotet i ℝ𝑛. 𝐵𝑛= {x | | ⃦x  ⃦ ≤ 1}, 

där | ⃦x| ⃦ =   ⃦(𝑥1,…,𝑥𝑛)  ⃦ = (𝑥1
2 + ∙ ∙ ∙  + 𝑥𝑛

2)1 2⁄ . 

 

Innan vi går in på själva satsen måste vi ta avstamp i följande sats: 

 

Sats 

Givet ett icke-försvinnande (som inte kan bli noll) vektorfält i 𝐵2 (två dimensioner) 

så existerar det en punkt i 𝑆1 där vektorfältet pekar direkt inåt och en punkt i 𝑆1 

där den pekar direkt utåt. 

 

https://www.google.se/imgres?imgurl=https://pbs.twimg.com/profile_images/552873904042426370/wP6KkhGy.jpeg&imgrefurl=https://twitter.com/latkaffekopp&docid=KrQGatq5QU22KM&tbnid=xLxJIE4W0YITCM:&vet=10ahUKEwjnzPi6v8XUAhXIa5oKHdRMDZQQMwhkKCcwJw..i&w=226&h=226&bih=521&biw=1093&q=kaffekopp&ved=0ahUKEwjnzPi6v8XUAhXIa5oKHdRMDZQQMwhkKCcwJw&iact=mrc&uact=8
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Detta leder oss till: 

 

Brouwers fixpunktssats för en skiva, 𝑩𝟐 , (två dimensioner) lyder: 

Om funktioner f: 𝐵2 → 𝐵2är kontinuerlig så existerar det en punkt x ∈ B² sådan att 
f(x) = x. 
 
Bevis 

Motsägelsebevis. Anta att f(x) ≠ x för varje x i B². Definiera sedan v(x) = f(x) – x, 

vilket ger oss ett icke-försvinnande (som inte kan bli 0) vektorfält (x, v(x)) på B². 

Men vektorfältet v kan inte peka direkt utåt på någon punkt x i enhetscirkeln, 𝑆1, 

för det skulle innebära att f(x) – x = ax för något positivt reellt tal a, så att f(x) = (1 

+ a)x skulle ligga utanför det slutna enhetsklotet B². Därmed har vi uppnått en 

motsägelse. ∎ 

 

På motsvarande sätt kan satsen formuleras för n dimensioner: 

 

Brouwers fixpunktssats för n dimensioner lyder: 

Om funktionen f: 𝐵𝑛 → 𝐵𝑛 är kontinuerlig så existerar det en punkt x ∈ 𝐵𝑛 sådan 

att f(x) = x. 

 

Med andra ord innebär detta att för varje kontinuerlig funktion från det slutna 

enhetsklotet 𝐵𝑛, för alla heltal n, till sig själv, finns det minst en fix punkt. 

 

Beviset för n dimensioner följer analogt med det för en skiva (två dimensioner). 

 

I satsen om fixpunkter ingår resonemang som utgår från de begrepp som vi gick 

igenom i kapitel 3 ”Grundläggande begrepp inom topologin”, begrepp som 

kontinuitet, invarianter och homeomorfier. Definitionsmängden i satsen behöver 

nödvändigtvis inte vara ett enhetsklot, något objekt som är homeomorft med 

enhetsklotet fungerar också lika bra. Notera även att om definitionsmängden för 

funktionen inte är ett slutet klot utan istället ett öppet klot stämmer inte satsen. 

Det är alltså ett absolut krav att definitionsmängden är ett slutet objekt. Varför är 

då fixpunktssatser av intresse inom matematiken? Förutom att hitta och garantera 

att det finns en fixpunkt till en funktion under specifika omständigheter har det 

visat sig att många matematiska problem kan omformuleras till fixpunktsproblem. 

Exempel på det är problem som rör frågan om existensen av eventuella lösningar 

till ekvationssystem.  
 

4.4 Lefschetz fixpunktssats 
En av de fixpunktssatser som följde på Brouwers fixpunktssats var den ryske 

matematikern Solomon Lefschetz fixpunktssats (från 1926), vilken ger oss 

möjligheten att räkna de förekommande fixpunkterna i ett ändligt komplex 
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bestående av en ändlig mängd sammansatt av punkter, linjesegment och trianglar 

med sina n-dimensionella motsvarigheter, kontinuerligt avbildat från ett kompakt 

topologiskt rum till sig själv. Satsen ska ses som en generalisering inte bara av 

Brouwers fixpunktssats utan också av flera andra fixpunktssatser associerade med 

olika topologiska rum. Lefschetz fixpunktssats är också relaterad till formeln för 

Eulerkaraktäristik (h – k + s), vilket behandlas senare i uppsatsen, i avsnitt 4.5. Men 

för att komma vidare till själva satsen måste vi först reda ut vad simplex 

(förenklingar, simplices) och ett simplicielt komplex (enkelt komplex) är. 

 

Definition (Simplex): 

Ett simplex definieras som det konvexa höljet till en ändlig uppsättning punkter i 

ett euklidiskt rum (Wikipedia). I praktiken innebär det att ett simplex för en viss 

dimension utgörs av en punkt fler än dess givna dimension. Således utgörs ett 0-

dimensionellt simplex (0-simplex) av en punkt (0-sida) och ett 1-dimensionellt 

simplex (1-simplex) motsvaras av ett linjesegment (består av en 1-sida och två 0-

sidor). På samma sätt motsvaras ett 2-simplex av en triangel (består av en 2-sida, 

tre 1-sidor och tre 0-sidor) och ett 3-simplex bildar en tetraeder (se exempel i figur 

26). 

 

 

 
 

Figur 26. Exempel på ett simplicielt komplex (simplicielt 3-komplex, 

                               vilket innebär att den innehåller minst en 3-simplex) bestående av 

 en ändlig mängd sammansatt av punkter, linjesegment och trianglar 

                               och deras n-dimensionella motsvarigheter. 

 

Definition (Simplicielt komplex): 

Ett simplicielt komplex K i 𝑅𝑛 är en samling simplex i 𝑅𝑛 sådana att: 

 

1. Varje sida av ett simplex ur K är också en sida i K, och 

2. Snittet av två godtyckliga simplex, 𝑆1 och 𝑆2, i K är en sida i både 𝑆1 och 𝑆2. 

 

Ett rum X är triangulerat om det finns en homeomorfi h: K → X, där K är ett 

simplicielt komplex. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Simplicial_complex_example.svg
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Definition (Avbildning av simplicielt komplex): 

Om A och B är simpliciella komplex, då sägs en avbildning från A till B, f: A → 

B, vara simpliciel om den avbildar simplexen i A till simplexen i B genom 

en linjär avbildning som tar hörn i A till hörn i B. 
 

Lefschetz fixpunktssats säger: 

Om X är ett triangulerbart rum och f: X → X är en avbildning med Lefschetz tal 

Δ(f) ≠ 0, då har f minst en fixpunkt, vilket innebär att det i X existerar minst ett x 

sådant att f(x) = x.  

 

Lefschetz tal Δ(f) är i det här fallet svårt att förstå (få en klar bild av) och bygger 

på begrepp som ligger utanför uppsatsen. Inskränker man sig till släta orienterbara 

mångfalder finns det en något mer tillgänglig version. Denna blir en generalisering 

av Brouwers fixpunktssats eftersom 𝐵𝑛  är ett exempel på en slät orienterbar 

mångfald. 

 

Låt f: x → x vara en slät avbildning på en slät orienterbar mångfald X. 

 

Definiera grafen till f genom Γ(f) = {(x, 𝑓(x))| ∊ X ⨯ X; x ∊ X} 

 

och diagonalen Δ = {(x, x) ∊ X ⨯ X; x ∊ X} 

 

Antalet skärningar, med hänsyn till orienteringen, mellan diagonalen Δ och grafen 

Γ(f) kallas Lefschetz tal för f och betecknas I(f). I många fall är I(f) oändligt, men 

kan även vara ändligt. Klart är dock att om I(f) ≠ 0 så har f en fixpunkt. 

 

Emellertid är inte det omvända allmänt gällande, det vill säga I(f) kan vara 0 även 

om f har fixpunkter, eftersom skärningen tar hänsyn till orientering. Om man tittar 

på skärningen kan den i en fix punkt ske åt (från) ena eller andra hållet. Det kallar 

vi för fixpunktsindex, i(f, x) och det är antingen +1 eller -1. 

 

Fixpunktsindex, som är ett lokalt Lefschetz tal, är en viktig ingående del i Lefschetz–

Hopf sats som säger att om f bara har ändligt många fixpunkter så gäller: 

 

∑ 𝑖(𝑓, 𝑥) =  𝐼(𝑓)

𝑥∊𝐹𝑖𝑥(𝑓)

 

 

där Fix(f) är mängden av fixa punkter till f och I(f) är Lefschetz tal för f. 

 

Om f inte har någon fixpunkt har satsens vänsterled uppenbart värdet 0, vilket 

innebär att Lefschetz-Hopf sats medför Lefschetz fixpunktssats. 
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4.5 Lefschetz fixpunktssats relaterad till Eulerkaraktäristik 
Som tidigare nämnts är Lefschetz fixpunktssats relaterad till formeln för 

Eulerkaraktäristik (h – k + s), vilken i sig kan sägas vara en av de viktigaste 

topologiska invarianterna. Karaktäristiken är allmänt tillämpad och 

förekommande både inom topologi och inom geometri, där den kan uppträda i en 

mängd sammanhang och i så många olika former att det i praktiken kan vara svårt 

att se vad de har gemensamt och hur de är relaterade. Vi har redan bekantat oss 

med Eulers polyedersats (för tre dimensioner) i kapitel 2 ”Bakgrund” (s. 5) och kan 

nu konstatera att det förekommer ett antal skilda definitioner av Eulerkaraktäristik, 

vilka återfinns i ett stort antal bevis och beräkningar i skilda kontexter - inte bara 

inom geometri och topologi. Eulers egen klassiska definition utgår från polygoner 

i planet som i sin tur är konstruerade av sammanfogade trianglar, exempel se figur 

27 och figur 28. 

 

 
 

Figur 27. En polygon med 7 hörn (h), 9 kanter (k) och 3 sidor (s) 

                                följer Eulerkaraktäristiken för en godtycklig polygon. Här är 

                                h – k + s = 7 – 9 + 3 = 1. 

 

Om vi utgår från en godtycklig polygon och låter h beteckna det totala antalet hörn, 

k det totala antalet kanter och s det totala antalet sidor (trianglar) i polygonen, så 

definieras Eulerkaraktäristiken x(X) som h – k + s. Denna formel ger för en 

godtycklig polygon, som vi även kan se på exemplen, värdet 1 för 

Eulerkaraktäristiken. Att detta stämmer inses också lätt om man till en godtycklig 

polygon adderar ytterligare en sida (triangel). Det finns bara två sätt att göra detta 

på: endera lägger man till en punkt utanför befintlig polygon och fäster den med 

hjälp av två linjer (kanter) mot två i den befintliga polygonen närbelägna hörn eller 

så lägger man till en kant utanför befintlig polygon och fäster kantens ändpunkter 

mot ett närbeläget hörn i den befintliga polygonen med hjälp av två linjer (kanter). 

I båda fallen är Eulerkaraktäristiken oförändrad eftersom formeln h – k + s för den 

tillagda sidan (triangeln) ger tillskottet 0 (1 hörn – 2 kanter + 1 sida = 0 eller 2 hörn 

– 3 kanter + 1 sida = 0). 
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Figur 28. En polygon med 8 hörn (h), 13 kanter (k) och 6 sidor (s) 

                               följer Eulerkaraktäristiken för en godtycklig polygon. Här är 

                               h – k + s = 8 – 13 + 6 = 1. 

 

Detta leder oss till att Eulerkaraktäristiken är invariant genom sin homeomorfi (en 

deformation – ett tillägg i form av en triangel - ger ingen förändring i de 

egenskaper som vi studerar), vilket också förklarar det här fenomenet 

(Eulerkaraktäristiken) för mer komplicerade former (geometrier). Något mer 

allmänt kan vi konstruera godtyckliga ytor med hjälp av trianglar och på ett 

motsvarande sätt definiera deras Eulerkaraktäristik. Ännu mer generellt kan vi 

konstruera volymer med ”n-simplex” (n-simplices) och definiera deras 

Eulerkaraktäristik som: 

 

 

∑(−1)𝑖

𝑛

𝑖=0

# {𝑖 − 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑦𝑡𝑜𝑟} 

 

 

Nästa steg för att uppnå en jämförelse och ihopkoppling med Lefschetz 

fixpunktssats är att definiera Eulerkaraktäristiken för mångfalder: 

 

Definition: Om X är en mångfald, låt Δ ⊂ X ⨯ X beteckna diagonalen (diagonala 

avbildningen). Då är talet x(X) = I(Δ) Eulerkaraktäristiken för mångfalden X. 

 

Skärningen av diagonalen med sig själv behöver nödvändigtvis inte vara oändlig 

(se figur 22 där det i det fallet finns 3 skärningar mellan f och diagonalen). Ta sedan 

en homotop där f och diagonalen Δ är homotopa. Eftersom skärningstalet är 

invariant kommer skärningen mellan Δ och Δ vara densamma för f och Δ, det vill 

säga I(Δ) = I(f). 

Vi kan notera att kopplingen mellan ovanstående definition av 

Eulerkaraktäristiken för mångfalder och den klassiska definitionen av 

Eulerkaraktäristiken dock inte är uppenbar utan måste utredas vidare. (En 

omedelbar konsekvens av definitionen för mångfalder är emellertid att 
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Eulerkaraktäristiken för en udda-dimensionell kompakt orienterad mångfald är 

noll (0)). Ett gångbart sätt att se sambandet mellan definitionen av 

Eulerkaraktäristiken för mångfalder och den klassiska motsvarigheten är att 

använda sig av Poincaré–Hopf indexteorem. Tanken med det är att triangulera 

mångfalden och sedan konstruera ett vektorfällt med egenskaper som kan 

associeras med trianguleringen. För detta behöver vi använda Lefschetz 

fixpunktssats, vilken innehåller de flesta viktiga och för ändamålet nödvändiga 

definitionerna. Vad ett vektorfält är förklaras sist i detta avsnitt (s. 46 - 47) och i 

avsnitt 4.6 Differentialtopologi (s. 49). I detta sammanhang används 

nomenklaturen att om ett vektorfält ”försvinner” i en punkt x säger vi att 

vektorfältet har en nolla i x, det vill säga vektorfältet ”försvinner” i 0. 

 

Poincaré–Hopf indexteorem lyder: 

Låt V vara ett slätt vektorfält på en kompakt orienterad mångfald X sådan att V 

har ändligt många nollor. Då är summan av indexen för V (V-indexen) lika med 

Eulerkaraktäristiken x(X). 

 

Bevis (sammanfattat): 

Om vi har ett vektorfält på en slät mångfald X då erhåller vi ett flöde på X genom 

att flytta en partikel vid en punkt p i riktning mot V(p). Det betyder att vi har en 

slät funktion f(t, x): I × X → X. För små 𝑡0 är fixpunkterna till f(𝑡0, 𝑥) exakt samma 

sak som nollorna till vektorfältet V. Vi kan anta, genom homotopi, att f(𝑡0, 𝑥) är en 

Lefschetz avbildning. I så fall är index för en nolla p på V exakt orienteringstalet 

för f(𝑡0, 𝑥) i p. Eftersom 𝑡0 → 0 och f(𝑡0, 𝑥) → id så tenderar L(f(𝑡0, 𝑥)) att vara sådan 

att L(id) = x(X). ∎ 

 

Här motsvarar L Lefschetz tal (tidigare betecknad med I på s. 42) och 

Id: X → X är avbildad identitet. 

Det är nu lätt att, åtminstone för två dimensioner, inse varför definitionen av 

Eulerkaraktäristiken för en mångfald, genom att använda Lefschetz tal, kan 

kopplas ihop (överensstämmer) med den klassiska definitionen av 

Eulerkaraktäristik. Detta inses genom följande teorem: 

 

Teorem: 

För en slät, orienterad, kompakt 2-mångfald är definitionen av 

Eulerkaraktäristiken för mångfalder överensstämmande (förenlig) med den 

klassiska definitionen av Eulerkaraktäristik. 

 

Bevis: 

Vi börjar med att triangulera den släta orienterade, kompakta, mångfalden X. Det 

är inte uppenbart att detta är möjligt, men så är det alltid. Vi definierar sedan ett 

vektorfält V på X så att X har en enda källa på varje sida av en triangel, en sadel på 

varje kant och en sänka vid varje hörn. Korresponderande med varje källa finns en 
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nolla till V med index 1. Varje sadel har en nolla med index -1 och varje sänka har 

en nolla med index 1. Genom att använda Poincaré-Hopf index teorem inses att 

summan av dessa index motsvarar definitionen av Eulerkaraktäristiken för 

mångfalder x(X). Men denna summa är precis h – k + s, vilket är detsamma som 

den klassiska definitionen för Eulerkaraktäristik. ∎ 

 

Genom ett förståndigt val av vektorfält kan ovanstående bevis för två dimensioner 

även utvidgas och användas för högre dimensioner än två. 

 

 

 

 
 

Figur 29. Exempel på vektorfält, ett vektorfält riktat mot en sänka. 

 

 

 

 
 

Figur 30. Exempel på vektorfält, ett vektorfält riktat från en källa. 

 

 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiXzfG1uNvZAhWKx6YKHb9AAm0QjRwIBg&url=http://math.oregonstate.edu/BridgeBook/book/math/visdivcurl&psig=AOvVaw3SKiWXfL38WiNz4D6-ipW-&ust=1520554324303295
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Figur 31. Exempel på vektorfält av karaktären sadel. 

 

Vektorfält kan förekomma i en mängd olika formationer. Bland dessa kan nämnas 

de fall då: vektorfältet är riktat mot en ”sänka” (figur 28), vektorfältet är riktat från 

en ”källa” (figur 29) eller vektorfältet är riktat från/mot en ”sadel (punkt)” (figur 

30). Vektorfälten kan sedan beskrivas med: f(x, y) = (x, y) för en källa, med f(x, y) = 

(-x, -y) för en sänka och f(x, y) = (-x, y) för en sadel (punkt). Vid noll (0) har för källa 

och sänka index värdet 1. För sadel (punkt) har index värdet -1 vid noll (0). 

 

4.6 Differentialtopologi 
Den matematiska grenen topologi har under åren utvecklats och har idag många 

underförgreningar. Differentialtopologi har utvecklats till en av dessa, vilken 

hanterar differentierbara funktioner på differentierbara mångfalder. Den är nära 

förknippad med differentialgeometri och tillsammans utgör de stommen i den 

geometriska teorin kring differentierbara mångfalder. En differentierbar mångfald 

är en typ av mångfald som, lokalt sett, är tillräckligt jämförbar med ett linjärt rum 

för att tillåta användande av matematisk analys. Man kan också säga att 

differentierbara mångfalder är topologiska mångfalder utrustade med en extra, 

differentierbar, struktur vilken tillåter differentialkalkyl på mångfalden, eller med 

andra ord: differentierbara mångfalder är topologiska mångfalder med globalt 

definierade differentiella strukturer. 

 

Differentialtopologi och differentialgeometri skiljer sig på så sätt att: 

1. Differentialtopologi behandlar (infinitesimala, lokala och globala) 

strukturella egenskaper på mångfalder som kan beskrivas med en 

uppräknelig parameter (exempelvis hur många gånger två kurvor skär 

varandra). 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjs0ZD2vNvZAhWix6YKHX1uC5AQjRwIBg&url=https://math.stackexchange.com/questions/69263/proper-smooth-action-with-singular-orbit-space&psig=AOvVaw2q-zIGf1xSC9dHxxGjTXDp&ust=1520555489884778
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2. Differentialgeometri behandlar (infinitesimala, lokala och globala) 

strukturella egenskaper på mångfalder som kan beskrivas med minst en 

överuppräknelig parameter (exempelvis krökningen hos en kurva). 

 

Differentialtopologin behandlar de egenskaper och strukturer som krävs för att 

släta strukturer för mångfalder ska vara definierad, det vill säga mångfalder där det 

är möjligt att derivera funktioner till godtycklig ordning. Dessa släta strukturer för 

mångfalder är ”mjukare” än de mångfalder som har ”extra” geometrisk struktur, 

vilket kan vara ett hinder för vissa typer av ekvivalenser och deformationer som 

finns (tillämpas) inom differentialtopologin. Å andra sidan är släta strukturer för 

mångfalder mer stela än topologiska mångfalder (mångfalder som är topologiska 

rum och som lokalt påminner om ett reellt n-dimensionellt rum). Det har visat sig 

att det finns sfärer som har mer än en slät struktur medan det finns mångfalder 

som inte har någon alls. En av huvudgrenarna i differentialtopologi är studier av 

speciella sorts släta avbildningar mellan mångfalder. Man intresserar sig då för 

egenskaper och invarianter hos släta mångfalder, vilka överförs av diffeomorfism, 

vilket är en annan speciell sorts slät avbildning. Diffeomorfism är en isomorfism 

av släta mångfalder som är en inverterbar funktion och som avbildar en 

differentierbar mångfald till en annan sådan att både funktionen och dess invers 

är släta. Ett fundamentalt problem kring teorin för topologiska mångfalder, 

förutom att klassificera alla möjliga varianter, är att avgöra om och när två 

mångfalder är topologiskt ekvivalenta. 

 

 

 
 

Figur 32. Illustration av ”hairy ball teoremet”. 

 

Ett välkänt matematiskt resultat som förknippas med differentialtopologi är ”the 

hairy ball theorem” (svenska: satsen om den håriga bollen; ibland även kallat 

igelkottsteoremet) som säger att en hårig boll inte går att kammas slät, det vill säga 

hur mycket man än försöker kamma en hårig boll så att alla hårstrån ligger slätt så 

kommer alltid minst ett hårstrå att stå upp, någon kal fläck (hål) kommer 

förekomma eller någon bena kommer uppstå. Teoremet bevisades första gången 

1912 av L. E. J. Brouwer. Några praktiska betydelser av teoremet är att det alltid 

måste finnas en cyklon (virvelformad luftström) någonstans på jorden, en sfärisk 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Hairy_ball_one_pole.jpg
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magnetisk flaska måste ha en läcka, håriga djur måste någonstans ha en bena i 

pälsen och att varje polynomekvation måste ha en komplex rot. Finns det då någon 

motsvarighet till teoremet som gäller för en torus?  Svaret är att det inte finns det. 

En hårig torus går faktiskt att kamma slät överallt. 

 

För att förstå matematiken bakom ”the hairy ball theorem” använder vi åter igen 

kunskapen om vad ett vektorfält är. Vektorfält har inte bara stor betydelse inom 

matematiken utan har en avgörande roll inom fysiken, där de bland annat används 

för att ange fart och riktning för en flytande vätska i ett rum eller, kanske vanligare, 

för att åskådliggöra ett kraftfält i rummet där storlek och riktning varierar från 

punkt till punkt. I ett vektorfält associeras en vektor med varje punkt i rummet, en 

vektor som både har storlek (är skalär) och riktning. Se även avsnitt 4.5 ”Lefschetz 

fixpunktssats relaterad till Eulerkaraktäristik” (s. 43). 

 

Enligt Poincaré-Hopf indexteorem (s. 45) motsvarar V-index (det vill säga 

Eulerkaraktäristiken) för en sänka +1, för en källa +1 och för en sadel -1. För en sfär 

blir Eulerkaraktäristiken 2 och måste därför innehålla en kombination av källor, 

sänkor och sadlar så att summan av Eulerkaraktäristiken (V-index) blir 2. Därför 

måste en virvel förekomma på den håriga sfären. Torusen däremot har 

Eulerkaraktäristiken (V-index) 0, så därför behövs inga virvlar för en hårig torus. 

 

En alternativ beskrivning av ”Hairy ball teoremet” utgår från att det är intimt 

förknippad med Poincarés förmodan och Poincaré-Hopf teorem. Om man därför 

utgår från den tvådimensionella ytan som utgörs av en sfär och jämför den med 

den tvådimensionella ytan som motsvarar en torus genom att först slå ett rep runt 

sfären och låta det glida av längs ytan, ända tills det endast återstår en 

punktformad knut. Om man sedan försöker göra samma sak med torusen fungerar 

det inte. Repet träs genom hålet i torusen och fås att omringa själva tuben. Försöker 

man få repet att glida av längs ytan går det inte, repet glider bara runt. Det är 

omöjligt att krympa repöglan till en enda punkt. I sin förmodan utgår Poincaré 

från att dessa egenskaper hos ytorna på sfären och torusen också går att överföra 

till geometrier i högre dimensioner. Poincarés förmodan är ett seglivat problem 

som engagerat många matematiker under sin cirka hundraåriga historia. 1961 

bevisade Stephen Smale att påståendet är sant för n=5 och även för högre 

dimensioner. 1982 visade Michael Freeman att Poincarés förmodan även gäller för 

n=4 och 2002 bevisade ryssen Grigorij Perelman att den också gäller för n=3 och 

därmed hade det gamla problemet fått sin lösning. Poincarés förmodan var ett av 

de sju matematiska millennieproblemen som ställdes upp i samband med 

millennieskiftet (det är också det enda matematiska millennieproblem som hittills 

fått sin lösning). 
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5. Avslutande diskussion 

I detta kapitel ska vi ”avrunda” uppsatsen med några reflektioner över dess 

innehåll. Vi har i det tidigare kunnat konstatera att topologi fått ett allt ökat 

intresse och större användningsområde. Man skulle kunna beskriva topologi som 

det som blir kvar av geometrin om man bortser från kvantitativa begrepp som 

vinklar, längder och areor. Den grundläggande uppdelningen i 

punktmängdstopologi och algebraisk topologi har med tiden diversifierats 

betydligt och idag finns en rad förgreningar inom området topologi. Den här 

uppsatsens successiva inriktning mot det algebraiskt topologiska området har 

visat på en mångsidig användning för denna matematikgren på en rad direkta och 

angränsande matematiska områden. Ett exempel på det är den användning som 

satsen om den håriga bollen fått för betraktelser inom 2000-talets 

materialforskning och nanotekniken när det gäller att få nanopartiklar att häfta 

ihop till långa kedjelika konstruktioner. 

 

Uppsatsen tar upp en mängd grundläggande begrepp inom topologin, inom 

allmän topologi såväl som inom algebraisk topologi (när inte de gängse begreppen 

och metoderna inom den allmänna topologin räckt till för att beskriva nya 

landvinningar har man sökt omformulera problemen så att man kan tillämpa 

algebra på dem). Dessa tillämpas sedan på några betydande satser inom den 

algebraiska topologin. Vi kan konstatera att inom matematiken finns en strävan 

efter att matematiskt korrekt och stringent bevisa det man upptäckt, den 

verklighet man lyckats beskriva. Ser en matematiker sedan att upptäckten verkar 

stämma, men har svårt att bevisa denna, har sambandet ofta benämnts med 

upptäckarens namn följt av tillägget ”förmodan”. Matematikhistorien är fylld av 

en mängd just sådana ”förmodan”. Exempelvis kan i detta sammanhang nämnas 

den kända Jordans kurvsats, som visserligen aldrig benämnts med 

tillnamnet ”förmodan”, vilken är förhållandevis enkel och intuitivt självklar sats, 

men har varit förvånansvärt svår att bevisa på ett sätt som erkänts av en enad 

matematikerkår. Rent intuitivt har det varit lätt att inse varför en sluten kurva 

delar det tvådimensionella planet i ett yttre- och ett inre område, varför man kan 

ana frustrationen i begynnelsen över att det inte lika lätt går att bevisa satsen. 

Sådan är matematiken – ibland förvånande, men framför allt intressant och 

utmanande. 

 

Emellertid kan uppsatsens fördjupande tyngdpunkt sägas ligga i Cauchys 

integralformel och i beskrivningarna och tillämpningen av fixpunktssatser. Här 

togs Brouwers fixpunktssats såväl som Lefschetz fixpunktssats upp. Brouwers 

fixpunktssats kan betraktas som grunden och startskottet för en mängd mer 

generella fixpunktssatser. Sedan föll valet på Lefschetz fixpunktssats som inte bara 

generaliserar Brouwers fixpunktssats utan även ett flertal andra fixpunktssatser 

associerade med skilda topologiska rum. Lefschetz fixpunktssats relaterades 
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därefter även med Eulerkaraktäristiken, vilken kan sägas vara en av topologins 

viktigaste invarianter och som kan uppträda i en mängd olika former.  Uppsatsen 

avslutades sedan med en översiktlig genomgång av differentialtopologi, 

varvid ”hairy ball teoremet” behandlades. 
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Uppsatsens figurer är hämtade från www.google/bilder. Enda undantagen är 

figurerna 7, 12, 14 och 17 som är en egenhändiga konstruktioner. 
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