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Abstract: In this study methods are developed for locating places of edu
cation, employment opportunities and housing. 

The first model allocates places for upper secondary (Am. High School) edu
cation in space with the aid of a location-allocation model using capacity con
straints and distance-dependent demand. The solution is obtained by an heu
ristic node-swapping method. For each line of study it sets down the number 
of locations that could offer such courses, their physical location, their capaci
ties and their geographical catchment areas. The educational resources are 
allocated according to a criteria that minimizes a weighted sum of geographi
cal distances between the schools and their potential pupils, their applicants 
and the labour market. In connection with applications of the model, analyses 
suggest that the location and dimensioning of upper secondary education are 
primarily steered by the local pupil demand, secondly by the desire for an 
even regional allocation and thirdly by the demand from the local labour mar
ket. 

In the second model, government employment programmes are allocated 
among sectors of the economy and sub-districts within a municipality over 
time. The aim is to offer a sufficient number of employment opportunities for 
the lowest possible level of public expenditure - irrespective of which support 
sectors happened to have resources at their disposal at the time of investig
ation. Given frequencies of persons employed are sought for various groups 
of people, e.g. men, women, or peripheral residents in the municipality. One 
general result is that the existing allocation of support resources on sectors 
only yields less than half as many employment opportunities as could be pro
vided with the same resource input allocated in a different way. Even with a 
more efficent resource allocation, the amount of support needs to be at least 
doubled in order to produce national average levels of employment over the 
long term, within the studied municipality. 

The third model represents a local housing market with a varying housing 
stock and population. The changes of accommodation are described for the 
individual households, giving information on preferences and restrictions. A 
large proportion of home moves are due to changes in the household composi
tion, changes which are explained internally within the model. The model 
shows how the new production of housin g should be distributed by types of 
dwelling in different geographically delimited areas over time. The indivi
dual's welfare losses during the wait for a new place to live and the costs of 
empty accommodation are weighed against each other in the allocation algo
rithm of the model. The model is qualitatively different from traditional mo
dels using aggregated data. However models with data on individuals, indivi
dual decision processes, and interplay between different actors can probably 
be developed into usable bases for decision. 
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FÖRORD 

De tre modeller som presenteras i studien har tillkommit i 
samband med flera olika forsknings- och utredningsprojekt 
under 1970- och 80-talen. Min handledare, professor Erik By
lund, har därvid alltid understött valen av forskningsuppgif
ter och tillämpning. 
Utbildningsmodellen, som ursprungligen konstruerades 
1973, har därefter flera gånger modifierats och ti llämpats i 
samarbete med Ulf Göransson och Björn v Heland vid skol
överstyrelsen. Den ursprungliga implementeringen vid Umeå 
universitets datacentral inklusive erforderliga modifieringar 
av beräkningsalgoritmen har utförts av Lena Timner. Senare 
modifieringar och utvidgningar har programmerats av bl a 
John Cumberbatch och Lilien Byström. 
Konstruktionen av stödsysselsättningsmodellen ingick i 
ERU-projektet "Regionala konsekvenser av kontraktion inom 
vissa näringar", som utfördes i samarbete mellan forskare vid 
Geografiska institutionen i Umeå och Lantbruksuniversite
tet. Ulf Wibergs synpunkter och arbete med den omfattande 
datainsamlingen utgjorde en viktig förutsättning för model
lens implementering. 
Bostadsmodellens frågeställning och planeringsinriktning ut
formades ursprungligen inom byggforskningsrådsprojektet 
"Fördelning i tid och rum av samhällsutbyggnad vid snabb lo
kal expansion" tillsammans med Fred Hedqvist. Konstruk
tionsmetod och innehåll bygger på erfarenheter från samarbe
tet med Kalle Mäkilä och Sture Öberg inom riksbanksfonds-
projektet "Rörlighet och Anpassning". 
Arbetet med studien har huvudsakligen finansierats av Umeå 
universitet via min forskartjänst. Skolöverstyrelsen har fi
nansierat både grundkonstruktionen och tillämpningar av ut
bildningsmodellen. Betydelsefulla bidrag har också erhållits 
från Expertgruppen för forskning om regional utveckling, 
Riksbankens Jubileumsfond och Statens råd för byggnads
forskning. 

Utskrifter av flertalet förarbeten till studien har utförts av 
Kathrin Haraldsson. Abdul Khakee har ingående kommente-



rat flertalet preliminära manus. Sture Öbergs synpunkter har 
i hög grad påverkat det slutliga innehållet i studien. 
Förutom ovan nämnda personer har åtskilliga andra, fra 
mina kolleger vid Geografiska institutionen i Umeå direkt och 
indirekt bidragit med idéer och kunskaper till studien. Till alla 
dessa och till min familj vill jag rikta ett varmt tack. 

Umeå i september 1984 
Einar Holm 
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1 SYFTE OCH INNEHÅLL 

De lokaliseringsteorier som formulerats av t ex v. Thünen, 
Weber, Christaller, Lösch, Palander, Isard, Beckmann, Wil
son och Pred har inspirerat en rad svenska geografer som 
Lindberg, Godlund, Claesson, Dahl, Törnqvist och Nordbeck 
att vidareutveckla och tillämpa metodiken för rumslig resurs
fördelning. Det senaste årtiondet har lokaliseringsteori till 
stor del utvecklats av ekonomer och matematiker: i Sverige 
bl a av Puu, Lundqvist, Weibull och Snickars. 
Metodutvecklingen i föreliggande skrift anknyter bl a till den 
heuristiska tradition som i Sverige representeras av Törnqvist 
och Nordbeck, till den inriktning mot konkret planeringstill-
lämpning som t ex representeras av Godlund och Bylund, 
samt också till den individorienterade tidsgeografi och simule
ringsteknik som primärt utvecklats av Hägerstrand. 
Syftet med denna studie är att utveckla och tillämpa metoder 
för lokalisering av geografiskt bundna resurser. Sådana meto
der är alltid normativa. Modellerna i dessa metoder brukar 
avbilda hur offentliga beslutsfattare borde lokalisera exem
pelvis skolor, arbetsplatser eller bostäder utifrån givna mål. 
Modellerna syftar således inte till att avbilda hur beslut till
kommer i verkligheten utan de är avsedda som hjälpmedel för 
sådana beslut. 
I studien används modellerna dock även som analysverktyg 
för att härleda den inbördes rangordningen mellan olika mo
tiv eller mål som kan ligga bakom lokaliseringsbeslut - förut
satt att dessa tillkommit efter rationella överväganden. 
I kapitel 2 diskuteras en rad frågor som alltid är aktuella i 
samband med arbete med bl a lokaliseringsmodeller. I vilken 
utsträckning speglar politiska mål individuella behov? Hur 
kan politiska mål operationaliseras till mått som kan hanteras 
i lokaliseringsmodeller? 
En mer komplicerad och realistisk systembeskrivning inne
bär att tekniken för optimering blir mer osäker. Omvänt gäl
ler också att säkra , i bemärkelsen analytiskt oantastliga me
toder, ofta kräver överförenklade systembeskrivningar. 
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I kapitel 3 diskuteras utvecklingen av lokaliseringstekniken. 
Med utgångspunkt från olika formuleringar av lokaliserings-
allokeringsproblemet diskuteras därpå alternativa, heuristis-
ka lösningsmetoder. I de följande kapitlen utvecklas och till-
lämpas olika lokaliseringsmodeller. I en första modell fördelas 
utbildningsplatser i gymnasieskolan över Sverige. I en andra 
modell fördelas s k stödsysselsättning mellan delområden 
inom en kommun. I en tredje fördelas bostadsbyggandet inom 
en kommun på delområden. Från den första modellen finns 
erfarenheter av tillämpning, från den andra av utebliven till-
lämpning medan den tredje ännu inte är färdigutvecklad. 
I utbildningsmodellen i kapitel 4 ligger tonvikten på fördel
nings/optimeringsalgoritmen medan individernas och omgiv
ningens beteende avbildas ytterst rudimentärt. Modellens 
kärna är en "plant-location"-modell som i sin tur är en genera
lisering av det allmänna p-medianproblemet (lokaliserings-
allokeringsproblemet med givet antal utbud) där även antalet 
utbud bestäms endogent. Som lösningsmetod har en heuris-
tisk "node-swapping"-procedur använts. Beräkningen gene
rerar en fördelning av utbildningsplatserna för mer än ett 
hundratal studievägar. Modellen minimerar avståndet mel
lan skolorterna, de potentiella eleverna och deras framtida ar
betsmarknader. Restriktioner anges för elever och elevunder
lag per klass. 
I stödsysselsättningsmodellen i kapitel 5 är omgivningsbe
skrivningen mer detaljerad. Individerna tillskrivs några 
egenskaper men avbildas inte individuellt. Via en heuristisk 
variation av lösningen erhålles en fördelning av stödsyssel
sättning som eventuellt minimerar stödkostnaden för att er
hålla en stipulerad sysselsättningsprofil. 
I bostadsmodellen i kapitel 6 ligger tonvikten på beskriv
ningen av individernas beteende medan optimeringen av bo
stadsbyggandet närmast är en bisak. Individerna avbildas in
dividuellt och tillskrivs önskemål, handlingsrestriktioner, be
slutsprocesser och handlingar. Nyproduktionen fördelas på 
tidpunkt, delområde och bostadstyp i form av ett utbyggnads
program. Detta svarar mot en sammanvägning av individer
nas tilldelade önskemål inom olika livsområden. 
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Modellerna skiljer sig åt genom att utbildningsmodellen är en 
mer renodlad resursfördelningsmodell medan bostadsmodel
len betonar avbildningen av människors behov och beteen
den. Stödsysselsättningsmodellen är dynamisk medan utbild
ningsmodellen är statisk. I den senare fördelas resurserna pri
märt geografiskt medan de övriga modellerna även tar hän
syn till andra dimensioner. 
Utbildningsmodellen har använts i svensk skolplanering och 
bygger på en utveckling av tekniker som återfinns i litteratu
ren under rubriken location/allocation models. Stödsysselsätt
ningsmodellen försöker med empiriska data kvantifiera hur 
sektorsamordning och speciellt allokeringen av stödresurser 
mellan sektorer kan bedrivas. Bostadsmodellen innehåller en 
beskrivning av relationer mellan individers olika behov och 
handlingar med en teknik som ännu inte är vanlig inom sam
hällsvetenskaperna. 
I kapitel 7 diskuteras avslutningsvis några erfarenheter och 
utvecklingslinjer när det gäller lokaliseringsmodeller. 
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2 KRITERIER FÖR RESURS
FÖRDELNINGEN 

2.1 Individuella behov 13, 2.2 Samhällets mål 19, 2.3 Mål och funktion 
25, 2.4 Utopi, utvärdering eller revision 30, 2.5 Generalitet, information 
och validitet 36, 2.6 Systembeskrivning och optimering 38. 

Vikten av att utveckla optimeringstekniken i lokaliserings
modeller beror på hur väl mål för optimeringen kan anges. 
Målen i sin tur bör avspegla individuella behov. Det finns en 
omfattande samhällsvetenskaplig litteratur om begreppet be
hov och l iknande begrepp som resurser, lycka, önskningar, 
preferenser, välfärd, levnadsvillkor, levnadsnivå och livskva
litet. Det finns också en litteratur som diskuterar om och hur 
de individuella behoven kan aggregeras till kollektiva väl
färdsfunktioner. Ju bättre målen kan anges desto större an
ledning finns att utveckla tekniken i modellerna för att opti-
mera resursfördelningen. Är målen svåra att ange och kvan-
tifiera, bör modellerna lägga större tonvikt på att ange orsaks
samband och systembeskrivning. Som en bakgrund till de tre 
modellerna i denna studie diskuteras här bl.a. identifiering, 
klassificering och aggregering av individuella behov. 

2.1 Individuella behov 
Flertalet modeller som fördelar resurser bygger på ekonomisk 
teori. Enligt valhandlingsteorin har individerna givna prefe
renser som entydigt rangordnar alla kombinationer av hand
lingsalternativ. Uppkomsten av preferenser problematiseras 
inte. Konsumtionsmönster är resultat av både utbud och ef
terfrågan. Den realiserade efterfrågan är inte lika med den 
önskade. Observerad konsumtion avspeglar således inte di
rekt behoven. 

- Uttalade önskemål 
I stället för att identifiera människors behov genom att obser
vera deras konsumtion försöker man ibland fråga dem om de
ras behov. Även denna metod har sina begränsningar. "Tron 
på möjligheten att bygga välfärdsdefinitioner på uttalade vär
deringar och önskningar återgår på en utilitaristisk tradition" 
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(Allardt 1975, sid 14). Detta kan kallas för en "önskemålsbe
aktande princip" till skillnad från sådana som främst utgår 
från ideal, den "idealbeaktande principen" (Barry 1965). Bl a 
Campbell (1972) har t ex visat att det råder en svag överens
stämmelse mellan människors yttre förhållanden och subjek
tivt uttryckta tillfredställelse. "Människor kan inte alltid arti
kulera sina önskemål och det är allmänt bekant, att ju eländi
gare förhållanden de lever i desto svårare är det för dem att 
uttrycka sina önskningar ... ju eländigare förhållandena är 
desto svårare är det för människorna att föreställa sig vilka 
deras önskemål skulle vara om förhållandena vore bättre". 
(Allardt, a.a., sid 15). Eller: "Det brukar framhållas att de en
skilda medborgarnas attityder ofta är starkt beroende av de
ras nuvarande levnadsvillkor Det bör å andra sidan fram
hållas att den brist på information och kanske inlevelse i nya 
lösningar som är ett problem vid attitydstudier också gör sig 
gällande i det faktiska beteendet" (Öberg, 1974, sid 172). 

— Behov, onda förhållanden och empiri 
En annan lösning representeras av idéerna bakom den svens
ka låginkomstutredningen. I stället för att försöka definiera 
det goda samhället tas motsatsen "de onda förhållandena" till 
utgångspunkt (jfr Johansson, 1970). ". . . Sammanfattnings
vis: 

Empiriskt kan behov fastställas genom att man undersö
ker onda förhållanden eller vad människor lider av, 
mänskliga aktiviteter och ofta främst politiska företeelser 
som visar vart människor strävar, samt samhällsmedlem
marnas värderingar av vilka förhållanden som är goda el
ler onda" (Allardt, a.a., sid 19). 

- Behovsskolor 

Delvis i motsättning mot detta synsätt har företrädare för oli
ka behovsskolor försökt bygga upp mer allmängiltiga typolo
gier och förklaringsscheman. Många av dessa kan enligt Al
lardt återföras till en religiöst färgad tredelning i fysiska, psy
kiska och andliga behov. Allardt delar själv in behoven i de 
tre huvudgrupperna "att ha, att älska och att vara". Mest be
kant är annars förmodligen Maslows behovshierarki (Maslow, 
1943) med de fysiologiska behoven i botten följda av i tur och 
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ordning behovet av trygghet, av kärlek, av erkänsla och av 
självrealisering. En idé på detta område är att ett behov på 
högre nivå inte aktualiseras förrän behoven på alla lägre nivå
er tillgodosetts. 

- Begränsad substituerbarhet 
Hypotesen om hierarkiskt ordnade behov har givetvis på goda 
grunder ifrågasatts men en poäng med denna och andra lik
nande scheman är iakttagelsen att behoven kan delas in i un
dergrupper som inte utan vidare kan substitueras mot var
andra. Det finns inte några symmetriska "terms of trade" mel
lan behovsgrupperna, möjliga bara inom dem. Det finns sällan 
någon bestämd gräns mellan tillfredsställt och otillfredsställt 
behov inom en grupp. Snarare uppstår successivt en mätt
nadsprocess (jfr Asplund, 1967) som innebär att den optimala 
behovstillfredsställelsen inom ett behovsområde är lägre än 
den maximala men högre än den minimala. Ekonomins lag 
om avtagande avkastning (och a vtagande nytta) uttrycker 
delvis samma tanke. 
Denna begränsade utbytbarhet får exempelvis, enligt Allardt, 
stöd av de experiment som Foa utfört (Foa, 1971). Han under
söker sex behovskomponenter/resurser; kärlek, status, infor
mation, pengar, varor och tjänster. Om dessa sorteras efter de 
två dimensionerna personlig-universiell respektive symbo-
lisk-konkret erhålles diagrammatiskt den s k "Foas cirkel". I 
ett antal olika försök visade det sig att försökspersoner sorte
rar ihop ett större antal behovspåståenden i just sex eller nå
got färre kategorier som utan svårighet kan hänföras till den
na indelning. 

"Foas resultat visar ganska tydligt att konvertibilitet i be
tydelsen av resurskompensation är en problematisk före
teelse. Ju längre bort den kompenserande resursen är belä
gen från den åtråvärda resursen desto större blir bristen 
på behovstillfredsställelse. Materiella resurser kan inte 
kompensera behovsdeprivation av exempelvis kärlek och 
status. Självfallet kan inte heller bristen på materiella re
surser ersättas av kärlek och status" (Allardt, a.a., sid 43). 

- Behov och resurser 
Relationen mellan behov(skomponenter) och resurser är 
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också problematisk. Om ett behov förutsätter ett annat är det 
senare åtminstone delvis också en resurs - ett medel - för att 
tillgodose det första behovet. Speciellt kan "behov" av fysiska, 
materiella tillgångar - "ha-värden" ses som medel/resurser 
för att tillgodose andra, mer egentliga behov. Detta resurs
perspektiv på behoven är särskilt framträdande i olika defini
tioner och diskussioner av komponenter i levnadsnivåunder
sökningar, både i FN:s officiella och i den svenska. Bland de 
nio komponenter som finns i båda dessa förteckningar åter
finns de tre som är föremål för föreliggande studie separat, 
nämligen utbildning, sysselsättnings- och arbetsförhållanden 
samt bostadsförhållanden. 

- Arenor 
De personliga resurser som en individ förfogar över används 
på olika "aktivitetsarenor" (Coleman 1971) som arbetsmark
naden, bostadsmarknaden, fritiden och den politiska arenan. 
På dessa arenor utförs olika aktiviteter för att uppnå vissa 
resultat (tillgodose behov). Resultatet beror alltså också i hög 
grad på vilka arenor som är tillgängliga, på arenornas struk
tur. Vidare ger aktiviteter på en arena ofta nya individuella 
resurser för aktiviteter på en annan arena (utbildning - ar
betsmarknad). 

- Omgivningsresurser 
Med införandet av begreppet omgivningsresurser betonas att 
individuella behov tillfredsställs i ett samspel mellan män
niskor och den miljö de lever i. De individuella levnadsvillko
ren beror på både individbundna och omgivningsbundna re
surser. I samband med studier av hur omgivningsresurserna 
påverkar levnadsvillkoren är det naturligt att den geografis
ka dimensionen får stor betydelse eftersom endast närbelägna 
omgivningsresurser i praktiken kan utnyttjas mer frekvent 
(Öberg 1971). 
Ur individens synvinkel är både arenorna - som anger regel
system - och omgivningsresurserna - som betonar det geogra
fiska beroendet mellan den enskilde individen och omgiv
ningens människor, fysiska resurser och regelsystem - svåra 
att påverka. Med kollektiva beslut kan både regler och olika 
utbud påverkas avsiktligt. 
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- Resurser, handlingar och behov 
Föreliggande studie behandlar arenorna lokal arbetsmark
nad, bostadsmarknad och utbildningsmarknad med resurser
na befattningar, bostäder och skolor. 
Skolorna med sina lärare och lokaler, arbetsplatserna med 
sina produktionsmedel samt bostäderna och deras utrustning 
utgör omgivningsresurser för aktiviteterna att utbilda sig, 
att arbeta och att bo. Till omgivningsresurserna räknas såle
des också de formella och informella regelsystem (arenorna) i 
form av t ex läroplaner, målstruktur och upplåtelseregler som 
anger hur resurser får utnyttjas. Individerna utför dessa akti
viteter/handlingar för att de tillgodoser olika behov som kan 
vara mer eller mindre önskade och frivilliga. 

- Behovskedjor 

Behoven är ofta sammansatta och delvis sammanflätade i 
kedjor där ett behov helt eller delvis kan uppfattas som ett 
medel (en individuell resurs) för att tillfredsställa ett annat 
behov. Man arbetar delvis för att tillgodose ett behov av varor, 
tjänster och makt. En sådan vara är t ex bostaden som delvis 
utgör en resurs för att tillgodose behovet av sömn. Och så vi
dare. De egentliga, ej medelbara behoven finns inte bara i slu
tet av kedjan utan dessutom också - i högre eller lägre grad 
- på varje föregående nivå. Utbildningen, arbetet och boendet 
är inte bara medel för att tillgodose andra behov utan utgör 
också mål, behov i sig. 

- Ambitionsnivåer 
Individuella behov är inte bara svåra att identifiera och mäta, 
de är även semantiskt och praktiskt sammanflätade med de 
resurser som kan tillgodose behoven. Att utgå från behov ger 
dock en mer grundläggande förståelse för hur alternativa 
samhällsformer skulle kunna tillgodose behoven. Tar man 
istället utgångspunkten i de existerande resurserna, t ex sko
lor, arbetsplatser eller bostäder, och försöker se vilka behov 
de kan tillfredsställa blir studien mer konventionell och kort
siktigt mer användbar. Även utifrån ett mer begränsat re
sursperspektiv finns olika ambitionsnivåer för hur pass väl 
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resurserna kan kopplas till de behov de påverkar - dvs resur
sernas sammanlagda välfärdseffekt. 

- Individernas behov i modellerna 
I utbildningsmodellen anläggs huvudsakligen ett avgrän
sat resursperspektiv på individernas behov. Mängden utbild
ningsresurser ("platser"), totalt i landet per utbildning tas för 
given och problematiseras inte. Vid fördelningen av denna re
surs på individer tas däremot hänsyn inte bara till elevunder
laget inom geografiskt avgränsade upptagningsområden 
("rättvisan", idealbeaktande princip) utan också delvis till ele
vernas manifesta önskemål (sökande, önskemålsbeaktande 
princip) samt till en bedömning av deras egna och andras mer 
autentiska, långsiktiga behov inom en annan sektor, den lo
kala arbetsmarknaden. 
I stödsysselsättningsmodellen är den idealbeaktande prin
cipen renodlad. Arbete ses som ett behov eller en individuell 
resurs som oavsett konsekvenser inom andra livsområden el
ler för andra individer bör fördelas så jämt som möjligt mellan 
individerna. Modellen visar konsekvenserna för fördelningen 
av sysselsättningsstöd av att denna aspekt på arbetet priorite
ras. 
I bostadsmodellen beaktas även individernas behov inom 
andra livsområden är de som primärt tillgodoses genom själva 
bostadskonsumtionen (sömn, fritid, arbetsresor via bostadens 
storlek, standard och läge). Bostadsbytet ses som ett medel 
och bostaden som en resurs för att realisera en önskad arbets-
och familjesituation, dvs för att möjliggöra arbete i orten, för 
att få plats med barn och för att tillgodose behovet av att bo 
ihop med, respektive inte bo ihop med vissa andra individer. 
Bostaden som resurs för "att älska" och "att vara" betraktas 
som en viktigare, mer fundamental funktion än bostaden som 
"ha-värde". Följdaktligen ägnas stort utrymme i modellen åt 
att avbilda genesen av dessa behov/handlingar; födelse, död, 
parbildning, att flytta hemifrån, ihop, isär, in i och ut ur den 
lokala bostadsmarknaden. En teoretisk ram för ett sådant för
sök till helhetssyn på problemet att avbilda olika behov och 
handlingar i ett livsperspektiv ges i Holm, Mäkilä, Öberg 
(1984). Bostadsmodellen kan ses som en pragmatisk tillämp
ning av några av dessa idéer. 
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2.2 Samhällets mål 
Organisationen av resurserna för utbildning, arbete respekti
ve boende, påverkas av individuella och kollektiva beslut. De 
senare utformas inom privata eller offentliga institutioner. 
Dessa operationaliserar individernas behov inom sektorn och 
avvägningen gentemot (andra) individers behov inom andra 
sektorer. Målen formuleras på högst varierande abstraktions
nivåer, de abstrakta ofta i termer av allmänna behov och vär
den, de konkreta i termer av speciella resurser. 

- Resursperspektiv och behovsperspektiv 
Frågan om hur just resurserna utbildningsplatser, befatt
ningar och privatbostäder bör fördelas är mer avgränsad än 
frågan om hur individernas behov av utbildning, arbete och 
boende bör tillgodoses. Med den första frågeställningen blir en 
större del av rådande samhällsorganisation för givet tagen än 
med den andra. 
Det är t ex inte självklart att individernas behov av "bildning" 
främst tillgodoses inom skolan. Den väsentliga bildningen 
kanske erhålles via livserfarenheten från hemmet, arbetet 
och annan verksamhet på fritiden. I någon mening är alla in
divider alltid verksamma - "i arbete" (jfr Wallin, 1980 sid 37). 
Åtminstone tidsmässigt är det bara en mindre del av livet som 
tillbringas på en arbetsplats, kanske tillgodoses också bara en 
mindre del av individernas behov av "arbete" (verksamhet) 
där. Den privata bostaden är i vår samhällsorganisation en 
nyckelresurs för olika familjebehov. I vissa kulturer är den 
uteslutande en tillfällig sovplats. 

- Förklaringsnivå 
Valet av ett resursperspektiv snarare än ett behovsperspektiv 
innebär en orientering mot den offentliga beslutsprocessen. 
Dessa resurser utgör ofta direkt ett av de medel man förfogar 
över inom respektive politikområde. Eftersom även målen 
ofta formuleras i resurstermer kan då i enklaste fall hela pro
blemformuleringen genomföras på denna förklaringsnivå. 
Frågan om hur resurserna bör fördelas begränsas till den förs
ta av följande två delfrågor: 
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1. Hur bör resurserna fördelas för att målen skall uppnås? 
2. Hur bör målen formuleras för att svara mot behoven? 

- Politik och byråkrati 
En sådan schematisk bodelning mellan byråkratins respek
tive politikernas uppgift är emellertid ohållbar. Målen är säl
lan så entydigt formulerade att de direkt, utan en ytterligare 
tolkning av behoven kan läggas till grund för resursfördel
ningen. Detta beror delvis på att bristen på kunskap om beho
ven och relationen mellan behov och mål är minst lika stor 
som bristen på (teknisk) kunskap om hur man åstadkommer 
en resursfördelning som svarar mot givna mål. Även med ett 
resurs- och målperspektiv på problemformuleringen blir det 
ofrånkomligt att på några punkter analysera individernas be
hov. 
Att det finns behov som kräver en samhällsorganisation och 
kollektiva beslut för att tillgodoses på bästa sätt råder enighet 
om. Vilka dessa behov är, omfattningen av de kollektiva be
sluten samt formerna för beslutsorganisationen är däremot 
livligt diskuterade. Sådana kollektiva beslut måste delvis ba
seras på en tolkning av individernas behov och oftast också 
på en jämförelse både mellan olika behov för samma individ 
och mellan olika individers behov. 

- Välfärdsteori och kollektiva beslut 
Frågan om hur resurser bör fördelas mellan olika aktiviteter 
givet individernas "behov" - preferenser är central inom 
ekonomisk teori. Den intensiva diskussionen om hur individu
ella preferensordningar kan (eller snarare inte kan) aggrege-
ras till en kollektiv preferensordning - välfärdsfunktion - och 
hur en offentlig sektor och ett offentligt beslutsfattande kan 
rationaliseras skall här endast antydas, bl a med utgångs
punkt från Dennis Muellers diskussion om välfärdsteori och 
public-choice-skolan (Mueller, 1979). 

- Paretooptimala lösningsmängder och enhälliga beslut 
Ett dilemma för välfärdsteorin är att en rad marknads-
imperfektioner motiverar offentliga ingripanden samtidigt 
som det visat sig svårt att utifrån ekonomisk teori härleda en 
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entydig kollektiv preordning som kan ange hur dessa ingri
panden "bäst" borde allokeras. De flesta teoretiska bidrag 
kringgår problemet genom att förutsätta en procedur där oli
ka individers preferenser inte behöver vägas mot varandra. 
Man eftersträvar en s k Pareto-optimal lösningsmängd. Om 
en given resursfördelning kan förändras så att någon individ 
i något avseende erhåller en större "nytta" utan att någon 
annan individs nytta i något avseende försämras är den sena
re allokeringen att föredra enligt Paretokriteriet. När det gäl
ler kollektiva nyttigheter blir då "fullständig enighet" den 
enda beslutsprincip som kan generera en paretooptimal allo
kering. 

"Om vi tänker oss att alla fick rösta direkt i en folkomröst
ning skulle man här kunna kräva att förslagen undan för 
undan modifierades tills man uppnådde enhällighet. An
ledningen är att karaktären på dessa varor är sådan att 
alla vinner på att de produceras. Om man inte kräver en
hällighet förlorar några på beslutet eftersom de röstar 
emot det. Därmed kan man inte yttra sig om röstningsut
fallet utan att väga tillfredsställelsen hos dem som vinner 
på ett visst beslut mot tillfredsställelsen hos dem som förlo
rar på det. Ekonomer vill emellertid ytterst ogärna ge sig 
in på sådana nyttojämförelser" (Myhrman, 1980, sid 341). 

— Arrows teorem 
Det mest berömda försöket att utifrån mer generella postulat 
härleda en kollektiv preferensordning utifrån de individuella 
har gjorts av Arrow (1951). Som utgångspunkt väljer han föl
jande fem ("rimliga") axiom: 
1. Enhällighet (Paretopostulatet) 
2. Ingen diktator (över resultatet av andras önskemål) 
3. Transitiv kollektiv välfärdsfunktion (aPbPc ->aPc) 
4. Räckvidd (om x och y kan rangordnas för en individ finns 

ett alternativ u sådant att x, y, u kan rangordnas) 
5. Oberoende av irrelevanta alternativ (ordningen mellan x 

och y kollektivt beror bara på individernas ordning av x 
och y). 

Arrows teorem säger att det inte finns någon välfärdsfunk
tion som uppfyller alla dessa krav samtidigt. 
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- Public choice-skolan 
Public choice-skolan ifrågasätter inte Arrows teorem men 
vänder sig mot uppfattningen att teoremet implicerar ett be
hov av en stor offentlig sektor. De menar att på samma sätt 
som "välfärdsskolan" problematiserar marknadsutfallet och 
motiverar offentliga ingripanden kan och bör även den inter
na offentliga beslutsprocessen granskas och beskrivas med 
hjälp av ekonomisk teori. 

"The basic behavioral postulate of public choice, as for eco
nomics, is that man is an egoistic, rational, utility maximi-
zer". Intresseområdet "is the same as that of polithical 
science: the theory of the state, voting roles, voter behavio
ur, party politics, the bureaucracy, and so on" (Mueller a.a., 
sid 1). Och: "majority rule, logrolling, vote trading, 
point voting, the demand revealing processes, and so on are 
all examined in the positive public choice literatue in terms 
of their efficiency at revealing individual preferences, their 
potential for reaching an equilibrium on the Pareto fron
tier" (Mueller a.a., sid 267). 
Principen om enhälliga beslut måste ju t ex i praktiken mo
difieras. "Denna principiella inställning innebär emeller
tid, omsatt i praktiken, stora svårigheter i form av den tid 
och kostnad for att ge alla röstberättigade tillräcklig infor
mation och för att successivt modifiera förslagen tills full 
enhällighet uppnås. Man måste därför väga kostnaden för 
att vissa förlorar på beslutet mot kostnaden för att genom
föra det utan att någon förlorar på beslutet. Detta betyder 
emellertid också att denna avvägning troligen är ganska 
olika för olika frågor, varför det sannolikt skulle vara opti
malt med olika majoritetskrav för olika typer av frågor" 
(Myhrman a.a., sid 342). 

— Allokering och omfördelning 
Mueller pekar också på Wicksell's fundamentala distinktion 
mellan beslut om allokering respektive omfördelning. 

"Thus collective choices c an be grouped into two catego
ries: those benefiting all members of the community and 
those benefiting some and hurting others. These two cate
gories correspond to the familiar distinction between 
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moves from off t he Pareto frontier to points on it, and 
moves along the frontier; to allocation and redistribution. 
Positive public choice, as positive economics, is most perti
nent to analysis of decisions in the first group; normative 
welfare theory to decisions within the second" (Mueller, 
a.a., sid 263). 
"To choose from among thé set of Pareto-preferred points 
additional postulates must be introduced incorprating 
stronger value judgements than contained in the Pareto 
postulate." "Thus, to go beyond the selection of some point 
from among the infinity of Pareto preferred points that 
might be chosen under the unanimity rule, a voting proce
dure is required that makes cardinal, interpersonal utility 
comparisons" (Mueller, a.a., sid 264). 

- Slutsats 
Kollektiva beslut kan alltså inte direkt härledas ur individuel
la preferenser. Beslutet måste dessutom grundas på ett antal 
allmänna, normativa värde-utsagor, ett socialt kontrakt, en 
konstitution etc. som inte heller kan härledas invändnings-
fritt utifrån individernas önskningar utom med hjälp av den 
orimliga enhällighetsregeln. Ändå måste beslut fattas varje 
dag som innefattar både allokering och omfördelning inom ra
men för beslutssystem som baseras på majoritetsval. Man kan 
då ändå sikta mot (a) Paretooptimala allokeringsbeslut och 
(b) att omfördelningen åtminstone stämmer med de mål som 
majoritetsbesluten resulterat i. Om målen eller målens konse
kvenser visar sig vara inkonsistenta är detta en kunskap i sig 
som kan motivera nya majoritetsbeslut som bättre speglar in
dividernas "behov". 

- Samhällets mål i modellerna 
I utbildningsmodellen baseras resursfördelningen direkt på 
en tolkning av de mål för utbildningspolitiken som "förefaller" 
relevanta. Dessa mål är formulerade på högst varierande 
abstraktionsnivåer, de är delvis överlappande och inkonsis
tenta, prioriteringar mellan delmål saknas, dessutom saknas 
helt formuleringar av mål för vissa behov som uppenbart på
verkas av resursfördelningen. Tolkningen till en operationellt 
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formulerad objektfunktion förutsätter alltså på många punk
ter en subjektiv, normativ omformulering och precisering av 
målen. Detta beskrivs i kapitel 4.1. Individernas "önskemål" 
(elevernas efterfrågan) aggreras på traditionellt sätt via enkel 
addition, vilket är tveksamt mot bakgrund av Arrow's teorem. 
Däremot jämförs individer som sökt olika utbildningar bara 
delvis med varandra. En hög efterfrågan på (och hög resurs
tilldelning till) en utbildning medför inte automatiskt mindre 
resurser till andra utbildningar (jfr Paretokriteriet). 

I stödsysselsättningsmodellen renodlas ett enda delmål -
full sysselsättning. Detta delas upp på delområden, kön och 
ålder bl.a. via en tolkning av motsvarande tolkning i länspla
neringen. Detta innebär i ännu högre grad än för utbildnings
modellen en avvikelse från det renläriga paretokriteriet. Om 
samma resurs ger två jobb i ett område och ett jobb i ett annat 
placeras resursen i det första området så länge som båda om
rådena är undersysselsatta enligt måltolkningen. Det utnytt
jande tilläggskriteriet är att värdet av ett arbete är lika stort 
för varje individ. 
I bostadsmodellen genomförs ingen analys och tolkning av 
formulerade samhällsmål. Däremot undersöks tre olika tänk
bara principer (mål) för resursfördelningen; (1) att all mani
fest efterfrågan skall tillgodoses omedelbart inom ramen för 
endast individernas budgetrestriktion, (2) a tt en nyproduk
tion enligt (1) skall modifieras så att risken för att delar av 
bostadskapitalet blir outnyttjat minimeras, och (3) en kombi
nation av 1 och 2 där individens vänteförlust vägs mot kostna
den för en överproduktion. Vid aggregeringen av de individu
ella bostadsbehoven adderas den beräknade nyttan (felaktigt) 
men hänsyn har då tagits till att denna nytta kan variera av
sevärt mellan individer beroende på vilka andra behov bo
stadsbytet tillgodoser. Till skillnad från de två övriga model
lerna bestäms individernas "preferenser" individuellt och i de
talj inom modellen på basis av personernas egenskaper, famil
jesituation och syfte med bostadsbytet. (I de två andra model
lerna tillskrivs individerna nästan bara de standardiserade 
behov som direkt "svarar" mot målen). 

24 



2.3 Mål och funktion 
Med ett resurs- och målpérspektiv som utgångspunkt vid för
delning av resurser kan frågeställningen reduceras till följan
de: 
1. Vilka är målen och hur kan de operationaliseras? 
2. Hur mycket kan den ansvariga sektorn påverka målen 

med de medel den förfogar över? 
3. I vilka dimensioner och hur skulle måluppfyllelsen kunna 

ökas med en annorlunda användning av tillgängliga resur
ser? 

Resursfördelningen relateras således till de uppgivna målen 
snarare än till någon egen bedömning av individernas "egent
liga" behov. Även om målen tas för givna och på allvar måste 
de dock tolkas och preciseras inför operationaliseringen. 
Följande två förhållanden medför att något måste sägas även 
om den mer fundamentala relation mellan behov och mål: 

- Vilka mål? 
De mål som är relevanta för organisationen - fördelningen av 
omgivningsresurser - måste identifieras. Eftersom utbild
ning, arbete respektive boende faktiskt fyller flera olika funk
tioner - typer av behov för olika grupper i samhället - är det 
inte självklart var dessa uttalade mål finns och vilka de är. 
Målen finns formulerade i riksdagsbeslut och propositionstex
ter inom flera olika politiksektorer. Vissa påtagliga funktio
ner motsvaras inte alls av uttalade mål inom något politikom
råde. Formuleringen av mål för en sektor sker inte heller alltid 
mot bakgrund av en realistisk föreställning om räckvidden av 
de beslut som kan fattas inom sektorn. Vidare är målen for
mulerade på högst olika abstraktionsnivåer och kan placeras 
på helt olika lägen på skalan: behov - aktivitet - resurs. 
Varje operationalisering av målen, vare sig den genomförs i 
byråkratin som ett led i organisationsförvaltningen, eller när 
den som här genomförs för att konstruera en alternativ orga
nisation, innebär en tolkning. I båda fallen måste "man" (by
råkraten, forskaren) ta ställning till en rad målkonflikter och 
prioriteringsfrågor som de uttalade målen inte ger ledning för. 
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- Vilka funktioner? 
Ibland fyller utbildning, arbete respektive boende samma 
funktion för individ och samhälle. Ibland har t ex utbildningen 
snarast arbetsmarknadspolitiska och arbetet utbildningspoli
tiska funktioner. Vidare påverkar organisationen av utbild
ning, arbete och boende varandra påtagligt när det gäller vil
ka behov de kan tillgodose. 
Som en bakgrund spekuleras något om vilka funktioner och 
vems behov utbildningen, arbetet och boendet i samhället 
svarar mot. Ur olika synvinklar har en del av de anförda as
pekterna diskuterats av bl a Christie, (1972) och P ilegaard, 
Jensen, Kristensen (1983). Utbildningen, arbetet och boendet 
antages fylla funktioner som kan ges rubrikerna 

Funktionerna kan svara mot "slutliga" (ej medelbara) eller 
medelbara behov för individen själv eller för något kollektiv 
som har behov av funktionen. 

- Konsumtion 
Här ses utbildningen, arbetet och boendet i första hand som 
nyttigheter för individen oberoende av vilka andra behov som 
kan uppfyllas via aktiviteten. 
Oberoende av vilka andra behov utbildningen används för att 
tillgodose, har det ett egenvärde att utöka sina kunskaper och 
insikter som ett led i att "främja den personliga utvecklingen". 
Likaledes oberoende av vad arbetet ger som medel (t ex 
pengar) anses arbetet ha en egenvärde bl a som en viktig form 
för gemenskap och självrealisation. 
Oavsett betydelse som sovplats och omgivningsresurs för fa
miljebehov är bostadens utformning och inredning för många 
ett mål i sig. 
Individens behov av arbete omformulerat till målsättningen 
"full sysselsättning" är ett av de högst prioriterade politiska 

- konsumtion 
- investering 
- sortering 
- förvaring 

eller - behov 
- resurs 
- information 
- substitution 
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målen i samhället. Detta motiveras inte bara som ett medel 
för maximal inkomst (produktion, tillväxt) utan innefattar 
också en hög prioritering av arbetets egenvärde. 
En stor del av textmassan i förarbeten, propositioner och riks
dagsbeslut handlar om denna funktion. Med just konsum
tionsaspekten i åtanke ligger det nära till hands att lägga spe
ciell vikt vid mål som rättvis fördelning över individer, regio
ner, kön, åldrar, socialgrupper etc. 

— Investering 
Här läggs tonvikten på en del av de behov som utbildningen, 
arbetet resp. boendet är ett medel för att tillgodose. Utbild
ning svarar ur denna synvinkel bl a mot individens behov av 
att erhålla ett önskat arbete, t ex för att få en hög(re) inkomst. 
För kollektivet är utbildningen ur denna synvinkel ett medel 
att förse samhället med utbildad arbetskraft - att öka värdet 
på produktionsfaktorn arbete (humankapitalet) så att slutli
gen per capita konsumtionen i samhället kan ökas. 

Det senare gäller givetvis även det kollektiva behovet av att 
arbete utförs. Individen "investerar i" (byter bort) arbetstid 
för att därigenom få resurser att tillgodose andra behov. Pri
märt är behovet av försörjning (lön). I ett längre tidsperspek
tiv kan "investeringen" i arbetstid på samma sätt som i utbild
ning ge utdelning i form av kunskaper och erfarenheter som 
gör det möjligt att få ett "bättre" arbete. Bostaden betraktas 
och behandlas ibland som ett rent ekonomiskt investerings
objekt. Viktigare är att bostaden för individen utgör en ofrån
komlig basinvestering för att kunna tillgodose fundamentala 
familjebehov. 

- Sortering 
Av varje åldersklass fortsätter flertalet med en gymnasieut
bildning efter grundskolan. Sedan skall de vid flera tillfällen 
välja mellan olika nya utbildningar och yrkesroller. Ett av in
strumenten för att åstadkomma en sammanjämkning mellan 
individernas önskemål och tillgången på verksamheter är ut
bildning - eller rättare sagt utbildningens sorteringsfunk
tion. 
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Ur denna synvinkel är alltså utbildningens funktion att ge ett 
bedömningskriterium för intagningsnämnder och personal-
rekryterare. Analogt kan olika yrken i högre eller lägre grad 
vara rekryteringsyrken. Verksamheten syftar då även till att 
ge underlag för ett urval av kandidater till andra mer attrak
tiva befattningar. Omvänt fungerar ett ur arbetsgivarens syn
vinkel dåligt utfört arbete - via referenser och betyg - som ett 
hinder för att få vissa andra arbeten. 
Detta behov av sorteringsinstrument kommer i huvudsak 
från arbetslivet som kollektiv. 
Den elev som följer SYO-konsulentens råd att utbilda sig kan 
förbättra sina individuella valmöjligheter. Detta skapar i sig 
inte direkt ett enda nytt jobb för ungdomskullen och kan alltså 
medföra att ytterligare en outbildad blir utan arbete om detta 
vore den enda funktion utbildingen har. 
I praktiken är sortering en viktig funktion som till nöds är 
politiskt accepterad till skillnad från det betydligt billigare al
ternativet att ersätta t ex utbildningen med tester och intag
ningsprov eller av en slumptalsgenerator. 
Även bostadsmarknaden fyller en sorteringsfunktion för indi
viden. Bostäder med olika storlek och standard är inte slump
mässigt fördelade över tätortsytan utan ofta agglomererade 
till segregerade lokalmiljöer. Med valet av bostadsmiljö signa
leras en social grupptillhörighet. 

- Förvaring 
Verksamheten inom grundskolan, gymnasieskolan, högsko
lan, arbetsmarknadsutbildningen, beredskapsarbeten och 
andra subventionerade arbetsplatser innebär bl a att många 
människor är placerade utanför den öppna arbetsmarknaden. 
Trots detta är det svårt att åstadkomma "full sysselsättning" 
för de återstående. 
Ett motiv för dessa verksamheter kan vara ett kollektivt be
hov att någonstans placera - "förvara" - dem som inte ryms 
på den "fria" arbetsmarknaden. 
Att övergångsfrekvensen till gymnasieskolan under 1970-ta-
let låg 15-20 procentenheter högre i de 5 (Norrlands) län som 
hade högst frekvens jämfört med de 5 som hade lägst frekvens, 
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berodde kanske inte så mycket på ett högre utbildningsintres
se som på att utbildning där fanns tillgänglig närmare hemor
ten än arbete. (Holm, 1979). 
Av ett genomsnitt yrkesverksamma gymnasieutbildade ung
domar anser 10% fler att deras utbildning skulle passa för mer 
kvalificerade arbetsuppgifter än andelen som anser att de 
skulle behövt mer utbildning för att klara arbetet ( Holm, 
1980). Detta kan bero på att den kompetensvolym som utbild
ningen ger, inte alltid svarar mot ett realiserbart behov på 
arbetsmarknaden. 
Den genomsnittliga utbildningstiden i gymnasieskolan på två 
till tre år kan jämföras med resultat från en undersökning om
fattande delstaten New York. Två tredjedelar av alla arbeten 
där skulle enligt bedömningen kunna utföras efter en utbild
ning/inskolning på mellan några dagar och några månader 
(Silberman, 1966). Större delen av utbildningstiden skulle då 
motiveras av andra skäl som allmänbildning (konsumtion) 
och breda yrkesförberedelser (investering) samt eventuellt 
outsagt förvaring. 

Från arbetsmarknads- och regionalpolitiska utgångspunkter 
är - om än med andra benämningar - detta förvaringsbehov 
ett centralt problem. Det är svårare att hitta explicita hänvis
ningar i måldokument från utbildningssektorn. Även om den
na funktion vid motivering av kapacitetsökningar inom ut
bildningen skjuts under konsumtions- och investeringsmålen 
finns det nog ofta med outsagt som det omedelbara behovet 
(var skall de arbetslösa placeras nu?). Eftersom utbildningen 
är lättare att kontrollera och ofta också billigare att anordna 
kan det finnas en tendens att öka utbildningskapaciteten 
även när individernas behov primärt gäller ett arbete. En för
delning efter detta behov per region, kön och ålder leder till 
en regional kapacitetsfördelning som är inverterad i förhål
lande till arbetsmarknadens nyrekryteringsförmåga. 
Att bostäderna har som funktion att "förvara" individer är 
uppenbart och trivialt i den meningen att det är en nödvändig 
förutsättning för övriga bostadsfunktioner. Omfattningen av 
vistelsetiden i en privat bostad är däremot starkt kulturbun-
den. Genom att (t ex med hjälp av TV) förvara människor i 
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sina bostäder under en stor del av dygnet minskar behovet av 
andra gemensamhetslokaler och sociala institutioner för fri-
tids- och familjebehov. 

2.4 Utopi, utvärdering eller revision 
Vid varje tidpunkt existerar en viss uppsättning utbildnings
platser, befattningar och bostäder fördelade på olika individer 
och orter. Befattningarna är fördelade på olika branscher och 
yrken i olika företag. Utbildningsplatserna fördelas på olika 
sorters utbildning med varierande längd. Även bostäderna 
kan sorteras efter bl a storlek och läge. 
Det finns formella och informella tillträdesregler och utnytt
jandenormer för varje utbildning, befattning och bostad. 
Dessa resurser ger också individen en specifik kompetens och 
erfarenhet inför valet av andra utbildningar, arbeten och bo
städer. Sammantaget kan detta system av resurser kallas för 
den vid tidpunkten rådande föreliggande organisationen av 
utbildning, arbete och boende i samhället. En individ kan (i 
stort sett och på kort sikt) bara välja bland de aktiviteter som 
organisationen definierar. Bland dessa är bara en liten del
mängd tillgänglig för en viss individ här och nu. 

- Utopi 
Individen deltar i en viss aktivitet för att därigenom tillgodose 
egna och andras behov. Via en detaljerad och omfattande 
samhällsutopi kunde den alternativa organisation kons
trueras som "bäst" tillgodoser människornas behov. Vare sig 
organisationen utformas via utopin eller byråkratin måste be
hoven först värderas och tolkas till alternativa respektive fö
religgande (politiska) mål. Dessa senare mål avser alltså be
hov som kollektivet via politiken är intresserat av att påver
ka. 
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Figur 1 Organisationsutformning via byråkratin respektive 
via en utopi 
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Skillnaden mellan den faktiska och alternativa organisatio
nen skulle kunna bli mycket stor när utopin är befriad från 
alla restriktioner som existerar i samhället. Olikheter finns 
både mellan organisationsutformning och de handlingar och 
den behovstillfredställelse som organisationen medger (skill
nad IA) liksom mellan de mål som formuleras för att möjliggö
ra de handlingar som antas svara mot individernas behov (IB). 

Det huvudsakliga medlet för att uppnå målen består i att på
verka och förändra organisationen. Därmed bortses från 
återkopplingen från politik till behov, dvs att de upplevda be
hoven via information och indoktrinering kan anpassas efter 
målen. 

- Utvärdering 

Organisationen kan inte direkt utformas så att den uppfyller 
de politiska målen. Genomförandet påverkas även av mäng
den tillgängliga offentliga resurser för detta ändamål. I byrå
kratin operationaliseras de föreliggande målen via tillämpa
de mål till konkreta åtgärder för att förändra organisationen 
med hjälp av de resurser man förfogar över. Resurserna består 
av makt att direkt reglera individernas handlingar samt att 
omdisponera delar av den befintliga organisationen och att 
överföra nya resurser till organisationen. 
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Den föreliggande organisationen är ett exempel på ett möjligt 
sätt att använda resurserna, det sätt som byråkratin svarar 
för. Finns det något bättre sätt? Existerar lösningar som av 
olika skäl inte genomförts trots att de i något avseende uppfyl
ler målen bättre? Finns det metoder att identifiera sådana 
bättre lösningar - alternativa organisationer (- som då bl a 
skulle kunna användas som beslutsunderlag av byråkratin). 
I figur 2 förutsätts att en sådan alternativ organisation utfor
mats. Detta alternativa sätt att disponera tillgängliga resur
ser kan jämföras med den föreliggande organisationen. Skill
naden kan registreras och utvärderas med avseende på 
själva organisationsutformningen (resursallokeringen), på 
vilka handlingar som individerna utför och vilka (s) behov som 
blir tillgodosedda (II A). Graden av måluppfyllelse kan jämför
as både med avseende på skillnaden i tolkning av målen och 
med avseende på hur respektive organisation uppfyller de oli
ka tolkningarna av målen (II B). 

Figur 2 Organisationsutformning via byråkratin respektive 
via en alternativ utvärdering 
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Om alla resurser som byråkratin formellt förfogar över förut
sätts fritt disponibla vid beräkningen av den alternativa orga
nisationen som i figur 2 kan skillnaden mellan föreliggande 
och alternativ organisation bli "orättvist" stor. "Utvärdering
en" utvärderar inte bara byråkratins åtgärder utan också 
dess förutsättningar. 

- Revision 
En betydande del av de offentligt skapade resurserna som t ex 
utbildade lärare, skolbyggnader, arbetsförmedlingar, offentli
ga företag och orternas infrastruktur är på kort sikt bundna 
till en given användning i just den föreliggande organisatio
nen. En användning som kan svara mot en annan tids mål. 
Den föreliggande organisationen påverkas dessutom även av 
en rad ej påverkbara förhållanden utanför politisk kon
troll. 
I figur 3 tas hänsyn både till dessa ej påverkbara förhållanden 
och till att endast en del av resurserna, de disponibla resur
serna är tillgängliga vid beräkningen av den alternativa 
organisationen. Skillnaden (skillnad III) mellan föreliggande 
och alternativ organisation blir då mindre men samtidigt mer 
relevant som underlag för revision av just byråkratins resur
sallokering. 
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Figur 3 Organisationsutformning via byråkratin respektive 
via revision 
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- Tre förändringsnivåer 
De tre olika sätten att konstruera en alternativ organisation 
ger svar på olika frågor vid en jämförelse med den föreliggan
de organisationen. Alternativen kan tänkas ligga på en skala 
av stigande hänsyn till det existerande samhällets restriktio
ner. 
I botten återfinns den rena utopin, som den kan gestaltas av 
t ex skönlitterära författare och politiska visionärer. Detta al
ternativa samhälle placeras då ofta långt in i framtiden eller 
till främmande planeter för att underlätta läsarens omställ
ning till en i förhållande till vardagserfarenheten helt fiktiv 
tillvaro. 
I andra ändan av skalan återfinns en organisationsbild som 
närmast kan motsvara myndigheternas kortsiktiga verksam
hetsplaner. Här tas hela det omgivande samhället för givet 
som det föreligger. 
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Den skillnad som finns mellan plan och nuläge svarar helt mot 
åtgärder som byråkratin med givna resurser och restriktioner 
borde kunna eliminera. Om så inte sker fungerar byråkratin 
irrationellt. 
Denna alternativa organisationsbild lämpar sig kanske bäst 
för "förvaltningsrevision". Den ger däremot inte något under
lag för att bedöma hur resurserna borde fördelas i ett längre 
tidsperspektiv. Än mindre kan den ge politiker bättre idéer 
om hur målen bör formuleras och vilka medel som behövs för 
att behoven skall tillgodoses bättre. 
Mellan dessa ytterligheter befinner sig "utvärderingen". En 
sådan alternativ organisationsbild kan visa hur mycket bättre 
de givna målen skulle kunna uppnås om alla resurser kunde 
utnyttjas konsekvent, rationellt för syftet. Den kan däremot 
inte direkt utnyttjas för att bedöma hur byråkratin skulle 
kunna hushålla med sina resurser bättre. Skillnaden mellan 
föreliggande och alternativ organisation (på utvärderings- och 
utopinivån) orsakas till stor del av förhållanden utanför byrå
kratins omedelbara kontroll. 

- Förändringsnivå i modellerna 
Trots skillnaderna syftar alla de tre alternativen ytterst till 
att beskriva hur människornas behov skulle kunna tillgodo
ses bättre. Utopin ger exempel på möjliga lösningar när intet 
utom möjligen människans genuppsättning förutsätts oför
ändrat. Utvärderingen (med denna definition) accepterar de 
mål som antagits och v isar hur mycket bättre dessa skulle 
kunna uppnås om alla resurser i ett långt tidsperspektiv ut
nyttjades konsekvent. Vid en revision accepteras dessutom al
la existerande resursrestriktioner utom de som orsakas av en 
ineffektiv byråkrati. 
Om de tre modellerna placeras in på denna skala hamnar ut
bildningsmodellen närmare utvärderingen än revisionen ef
tersom hänsyn inte tas till att större delen av resurserna på 
kort sikt är bundna i den föreliggande organisationen. Exemp
let på lokal fördelning av stödsysselsättning hamnar däremot 
närmare revisionen. Här omfördelas enbart de resurser som 
är rörliga och påverkbara för syftet (stödsysselsättning). I bo
stadsmodellen tas ingen hänsyn till formulerade mål. Tonvik
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ten ligger i stället på en alternativ beskrivning av individer
nas behov. Därmed har den en mer "utopisk"karaktär än de 
två övriga modellerna. 

Revision utvärdering utopi ^ 
stödsyssel- utbildnings- bostads-
sättnings- modellen modellen 
modellen 

2.5 Generalitet, information och validitet 
Enligt föregående avsnitt kan en stor eller liten del av existe
rande samhällsorganisation tas för given beroende på syftet 
med modellkonstruktionen. Innehållet i och omfattningen av 
rekommendationer som svarar mot skillnaden mellan den fö
religgande och en alternativ konstruerad organisation påver
kas dessutom av kvalitén på respektive avbildning. 

- Avbildningens kvalitetsdimensioner 
En avbildning kan karakteriseras i bl a följande tre dimensio
ner: 

1. Generalitet 
2. Information 
3. Validitet 

Aggregerade modeller, har ofta en hög grad av generalitet i 
den meningen att de gör anspråk på att beskriva stora erfa
renhetsområden. Alla människor i Sverige, alla sysselsatta 
och all konsumtion, och inte bara de som bor i en viss kommun, 
arbetar i ett visst yrke eller konsumtionen av en viss vara. 
Priset för generaliteten är lågt informationsinnehåll (låg 
precision) i "förutsägelsen". Modellen uttalar sig t ex om antal 
människor men inte om övriga egenskaper som kön, ålder, ut
bildning, yrke m m, antal sysselsatta men inte om deras för
delning på bransch, yrke, arbetsplats, arbetstid etc, totalvär
de på konsumtionen men inte dess fördelning på ändamål och 
tidpunkt. 
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Om "förutsägelserna" dessutom är "säkra" i den meningen att 
de visar sig vara riktiga i många olika försök indikerar detta 
en hög validitet, att modellen baseras på hållbar teori (jfr 

Makromodeller återfinns ofta i figurens ytplan med en drag
ning mot "truism"-hörnet. Hit hör kanske den neoklassiska 
ekonomiska makroteorin liksom centralortsteorin. Mer detal
jerade och avgränsade geografiska, ekonomiska eller demo
grafiska modeller har i stället en dragning mot "beskriv-
nings"-hörnet. En topografisk karta är ett extremt exempel 
på en sådan "modell". När modellen är så specifik att den kan 
ses som en måttlig empirisk generalisering av iakttagbara 
"fakta" kan validiteten öka. Den begränsade generaliteten 
medger då bara kortsiktiga och avgränsade prognoser med bi
behållen validitet. Den klassiska ekonomiska mikroteorin har 
däremot en dragning mot teorihörnet. Den har hög generalitet 
och producerar detaljerade påståenden om individers och sam
hällets beteende. Eftersom dessa påståenden är absurda jäm
förda med motsvarande iakttagbara fakta har den knappast 
högre validitet än de övriga exemplen. 

Figur 4 Modellers generalitet, information och validitet 
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- Avbildningsdimensioner i modellerna 
Utbildningsmodellen har jämförelsevis hög generalitet. Den 
avser - eller kan lätt modifieras till att avse - flertalet före
kommande utbildningar i åtminstone hela Sverige. Däremot 
behandlar och ger den begränsad information om utbildnings
organisationen, bara utbildningarnas lokalisering och dimen
sionering i grova region- och innehållskategorier (skolblock, 
studieväg). Beteendeantagandet är så rudimentärt som de 
brukar vara i aggregerade modeller, prognosresultatet förut
sätter ett huvudsakligen oförändrat beteende från elever och 
arbetsgivare. Därmed bör modellen placeras i figurens ytplan, 
något orienterat mot "truisms-hörnet. 
Sysselsättningsmodellen har ett mer avgränsad giltighetsom
råde: sysselsättning i en liten inlandskommun. Möjligen är 
modellstrukturen delvis giltig även för andra små kommuner. 
Informationsinnehållet är något högre än i utbildningsmodel
len. Beteendeantaganden och kausalsystem är något mer ut
vecklade. Även denna modell hamnar nära figurens ytplan 
med en dragning mot "beskrivningshörnet". 
Bostadsmodellen knyter på ett mer ingående sätt ihop indivi
dens olika behov och handlingar med egna resurser och om
givningsresurser. Den har i högre grad än de två tidigare mo
dellerna en orientering mot "teori"-hörnet i figuren. En tes 
som förfäktas är att en sådan modellrepresentation också är 
mer valid. 

2.6 Systembeskrivning och optimering 
En skiljelinje kan dras mellan modeller med huvudsakligen 
deskriptivt, förklarande och förutsägande syfte å ena sidan 
och sådana med ett huvudsakligen normativt, preskriptivt 
syfte å andra sidan. System-dynamicstekniken som används 
av Forrester (1971) vid konstruktion av de så kallade världs
modellerna är ett exempel på den första typen. Med sådan tek
nik kan komplicerade hypotetiska kausalsystem avbildas och 
simuleras. 
Exempel på den andra typen är avståndsminimerande lokali
seringsmodeller. Beteendeantagandet i dessa modeller är ru
dimentärt men målfunktionen är entydig. Skiljelinjen mellan 
modelltyperna beror på att det är svårt att optimera komplice-
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rade systemavbildningar. Forskaren måste välja mellan vad 
som är viktigt i modellen, avbildningen eller optimeringen. 

Utfallet av avvägningen mellan avbildning och optimering be
ror på syftet med modellen. En extrem ståndpunkt företräds 
av Simon som menar att varje modell är en sådan fundamen
tal snedvridning av det den skall avbilda, att begreppet opti-
malitet saknar relevans när det gäller inferens till sociala sys
tem (Simon, 1978). Även om begreppet skulle ha relevans 
återstår en rad felkällor mellan modellens optimum och verk
lighetens bästa lösning, t ex: 

1. Bristande validitet i systemavbildningen. 
2. Bristande reliabilitet i systemavbildningen. 
3. Suboptimal lösning(smetod) givet systemavbildningen. 

Svårigheten att identifiera och avbilda kausalstrukturen (va
liditet) i komplexa samhällssystem är uppenbar. Vidare be
gränsas avbildningsmöjligheten påtagligt av att tillförlitliga 
erfarenhetsdata saknas eller inte är representativa (reliabili
tet). Kalibreringen av systemet snedvrids av att många indi
katorer inte träffar rätt. 
Uttrycket "optimal lösning" är ofta språkligt förledande och 
står snarare för en undersökning som producerat en "optimal" 
lösning till priset av kraftigt begränsande inskränkningar i 
problemformuleringens precision, allmängiltighet och rele
vans. 
De tre bristerna i försöken att identifiera den bästa lösningen 
kan betraktats som tre olika sorters "fel" som reducerar förde
len av den beräknade alternativa organisationen jämfört med 
den bästa: 

1. Validitetsfel; fel i avbildning och avgränsning av kau-
salsystemet. 

2. Reliabilitetsfel; felaktig kalibrering (estimation) av 
konstruerat system. 

3. Optimalitetsfel; fel orsakat av att optimeringsalgorit
men ger en suboptimal lösning (fastnar i ett lokalt opti
mum) relativt det globala optimat i den estimerade, 
konstruerade organisationen. 

Varje sorts fel kan tänkas vara associerat med en viss margi
nell arbetsinsats (kostnad) för att reducera respektive fel. Om 
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man antar att marginalkostnaden stiger för respektive kate
gori när felet går mot noll karaktäriseras en optimal mix av 
en given arbetsinsats av att respektive fel reducerats så långt 
att en ytterligare marginell arbetsinsats ger samma utbyte 
inom varje kategori. 
Några tentativa tumregler kan formuleras utifrån detta stili
serade resonemang. 
A. Värdet av skillnaderna mellan slumpmässigt valda lös

ningar är små jämfört med de skillnader som samma ar
betsinsats ger via förändrad systemspecifikation eller ka-
librering. 

Då är det meningslöst att införa någon form av optimeringsal
goritm. I denna situation är förmodligen den faktiska organi
sationen bättre än den beräknade och all energi bör inriktas 
mot att förbättra avbildningen. Innan dess är alla försök att 
presentera ett "optimalt" förslag meningslösa. 
B. Värdet av skillnaderna mellan slumpmässiga lösningar är 

av samma storleksordning som de som erhålles via alter
nativa systemspecifikationer. 

Då kan det vara meningsfullt att arbeta med alla typer av fel. 
Lagen om avtagande avkastning gäller i varje fall för optime
ringsalgoritmen. Även med ett komplicerat system är det för
hållandevis enkelt att hitta en subopotimal lösning som är 
bättre än en slumpmässig (genomsnittlig). Däremot kan det 
ge mer att försöka förbättra avbildningen än att försöka kom
ma från det lokala till det globala optimat. 
C. V ärdet av skillnaderna mellan slumpmässiga lösningar är 

stora jämförda med de som orsakas av även omfattande 
förbättringar i systembildningen. 

Denna situation uppstår knappast annat än när en mycket 
välavgränsad och lättbeskriven del av samhällssystemet av
bildas. Om man ändå då tror att denna avgränsning är giltig 
blir det meningsfullt att försöka konstruera en algoritm som 
säkert hittar det globala optimat. 
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3 LOKALISERINGS-OCH 
ALLOKERINGSTEKNIK 

3.1 Lokaliseringsproblemets dimensioner 41, 3.2 Lokaliseringsteknikens 
utveckling 44, 3.3 Mål och beteendeantaganden 55, 3.4 Heuristiska lös
ningsmetoder 62 

Lokaliseringsfrågor handlar om att fördela resurser. Ett re
sursfördelningsproblem kan omfatta följande delfrågor: 

Vilka resurser skall fördelas? 
Varifrån skall resurserna tas? 
Till vem skall resurserna fördelas? 
När skall resurserna fördelas? 
Vem fördelar resurserna? 
Efter vilka kriterier skall resurserna fördelas? 

En aktuell översikt över idéutvecklingen när det gäller lokali
seringsteori ges i Törnqvist (1981). Ekonomiska resursfördel
ningsteorier och modeller behandlas inte här (resursfördel
ning mellan sektorer, mellan olika produktionsfaktorer, mel
lan privat och offentlig konsumtion, etc). 

3.1 Lokaliseringsproblemets dimensioner 
Här behandlas endast tillämpningar där lokaliseringen av 
resurserna ingår som en viktig frågeställning. Det allmänna 
lokaliserings- och allokeringsproblemet innebär att svar 
söks på följande frågor för varje tidpunkt: 

- Antal producenter. 
- Producenternas lokalisering. 
- Producenternas produktionsinriktning. 
- Producenternas produktionsnivå. 
- Allokeringen av konsumenter till producenter. 

En översikt över fr a olika programmeringsmetoders använd
barhet för LA-problemet ger Scott (1971). Vissa lösningsmeto
der och tillämpningar (i Sverige) återfinns i Törnqvist m fl 
(1971). En omfattande bibliografi över "Location-allocation 
Systems" före 1973 återfinns i Lea (1973). Samma år publice
rade Rushton, Goodehild och Ostresh (1973) en sammanställ
ning av dataprogram för lösning av olika varianter av lokali
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serings- och allokerings-problemet. Rushton återkom 1975 
med ett mer läroboksbetonat kompendium i ämnet. Markan 
(1975) ger en bred översikt över olika problemformuleringar 
och tillämpningar. En av de nu mest aktuella större verken i 
ämnet, "Lokaliseringsmodeller och lösningsmetoder", Jacob-
sen och Pruzan (1978) innehåller en systematisk genomgång 
av både enkla och sammansatta lokaliseringsproblem, samt 
ett antal utförligt redovisade tillämpningar. Vidare har 
åtminstone ett hundratal artiklar publicerats i ämnet i några 
internationella tidskrifter 1960-1984. 

I fortsättningen betecknas olika varianter av lokaliserings-
och allokeringsproblemet (LA-problemet) samt olika lösnings
metoder med förkortningar som huvudsakligen ansluter till 
de som Jacobsen och Pruzan använder. Delvis samma beteck
ningar återfinns i en stor del av artiklarna från 1970- och 
1980-talet. 
Olika delmängder av det allmänna problemet kan särskiljas 
via bl a följande sju nyckelfrågor: 

1. Flera eller en utbudspunkter? 
2. Fri eller fixerad lokalisering? 
3. Kapacitetsrestriktioner på utbuden? 
4. Kontinuerligt eller diskret rum? 
5. Dynamisk eller statisk allokering? 
6. Variabelt eller fixerat antal utbudspunkter? 
7. Sammansatt eller homogent utbud? 

Ju fler första-alternativ som gäller desto mer generellt och 
svårlöst är motsvarande lokaliserings-allokeringsproblem. 
Frågorna kan ges följande innebörd: 
1. Flera eller en utbudspunkt 

Det är betydligt enklare att bara låta ett utbud variera fritt 
jämfört med att simultant beräkna lokaliseringen av flera 
utbud. 
Följdaktligen finns formuleringar av ett-utbuds-problemet 
i litteraturen redan på 1600-talet, medan effektiva lös
ningsmetoder för det simultana problemet inte utvecklats 
förrän under de senaste årtiondena (jfr nedan). Problemet 
att lokalisera ett utbud kallas för det generaliserade We-
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ber-problemet eller Fermat-problemet eller 1-median-pro-
blemet. Att simultant lokalisera p stycken utbud kallas1 

ofta p-median-problemet eller lokaliserings-allokerings-
problemet. Att lokalisera ett ytterligare utbud givet de 
dittills existerande är också ett 1 -median-problem. 

2. Fri eller fixerad lokalisering 
Om lokaliseringspunkterna är givna reduceras lokalise
ringsproblemet till ett rent allokeringsproblem, dvs till frå
gan om hur "konsumenter" allokeras till "producenter". 

3. Kapacitetsrestriktioner på utbuden 
Kan utbuden dimensioneras hur som helst för att möta ef
terfrågan eller finns givna kapacitetsgränser? Transport
problemet är ett exempel där både lokaliseringen och kapa
citeten är given och problemet består i att allokera produk
tionen till konsumenterna så att efterfrågan tillgodoses 
med så låga transportkostnader som möjligt. 

4. Kontinuerligt eller diskret rum 
Beräknas en exakt lokalisering över planet - oberoende av 
infrastruktur - för varje utbud eller har antalet potentiella 
lokaliseringsnoder på förhand begränsats till ett givet änd
ligt antal? Till den senare kategorin räknas alla lösningar 
där rummet delas upp i delområden (t ex rutor, hexagoner 
eller administrativa områden). Dessa områden represente
ras av en centralt belägen punkt. Precisionen i lokalise
ringsberäkningen blir då direkt beroende av storleken på 
dessa områden. Hit hör också alla lösningar där utbuden 
lokaliseras på en graf, vanligen med orter som noder och 
vägar som länkar. Den äldre lokaliseringsteorin intresse
rade sig nästan uteslutande för det kontinuerliga rummet 
medan senare tillämpningar oftast baseras på en graf. 

5. Dynamisk eller statisk lokalisering och allokering 
Frågan om när resurserna behövs för att möta (en över 
tiden föränderlig) efterfrågan ger det dynamiska LA-pro-
blemet. Var och när skall utbuden etableras för att mini-
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mera objektfunktionen? Härigenom generaliseras det sta
tiska LA-problemet som "förutsätter" att efterfrågan inte 
ändras över tiden (och att alla utbud kan etableras "ome
delbart"). 

6. Variabelt eller fixerat antal utbudspunkter 
Att simultant lokalisera ett på förhand givet antal utbud 
kallas för p-medianproblemet. Det mer allmänna proble
met att även antalet utbud är en obekant storhet kallar 
Jacobsen och Pruzan för PL-problemet (plant-location-pro-
blemet). Ett sådant uppstår exempelvis om hänsyn tas till 
fasta och kapacitetsberoende rörliga kostnader för vaije 
utbud samt transportkostnader i objektfunktionen. 

7. Sammansatt eller homogent resursutbud 
De hittills diskuterade alternativen förutsätter att det är 
fråga om att lokalisera produktionen av en bestämd homo
gen nyttighet. 
Stordriftsfördelar och andra organisatoriska samlokalise-
ringsfördelar medför ofta att mer eller mindre besläktade 
varor tillhandahålls i samma "utbud" (butik, skola, organi
sation). Konsumenternas efterfrågan är givetvis olikartad 
för dessa delutbud, efterfrågevikten ersätts av en efterfrå-
gevektor. Man kan exempelvis tänka sig att det för varje 
nod finns en fast kostnad för hela verksamheten samt spe
ciella fasta och rörliga kostnader för vaije delutbud. Proble
met blir då att bestämma totalantal noder med utbud samt 
deras lokalisering och sammansättning av delutbud mot 
bakgrund av dessa kostnadskomponenters storlek och ef-
terfrågevektorernas utseende. Detta generaliserade PL-
problem kan kallas för "MCPL-problemet" (multi commo
dity plant location, jfr Jacobsen och Pruzan a.a.). 

3.2 Lokaliseringsteknikens utveckling 
I följande avsnitt redovisas några utvecklingslinjer med ut
gångspunkt från olika kombinationer av de sju frågorna/pro
blemdimensionerna. Givetvis presenteras endast en andel av 
de tänkbara kombinationerna. Flera av frågorna är inte ens 
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formellt oberoende av varandra. Vidare tycks flera av dimen
sionerna ofta höra ihop inom vissa dominerande intresseom
råden. 
Sheppard (1974) utnyttjar delvis samma dimensioner som här 
för att konstruera ett taxononomiskt träd över olika special
fall av ett tänkt allmänt "dynamic location - allocation pro
blem". 
I figur 5 ges en översikt över några av dessa normativa loka
liseringsmetoder samt ett antal andra besläktade analysmo
deller. "Närbesläktade" metoder, dvs sådana som beaktar un
gefär samma dimensioner hamnar nära varandra. I grova 
drag tilltar komplexiteten från övre vänstra till nedre högra 
hörnet av figuren. 
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Figur 5 Några besläktade lokaliseringsmetoder 
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- Bunden lokalisering 
Ett utbud med bunden lokalisering i ett kontinuerligt rum: 
Att priset på en vara kan variera över ytan beroende på trans
portkostnaden till tillverkningsorten har visats bl a av Palan-
der 1935. Launhardt's Funnel - som avbildar dessa trans
portkostnadsnivåer, kan projiseras med isaritmer i planet, 
s k isovekturer. 
Fixerat antal utbud utan kapacitetsrestriktioner med bunden 
lokalisering, i ett kontinuerligt rum: 
Med dessa förutsättningar reduceras LA-problemet till ett en
kelt allokeringsproblem: Vilka konsumenter hör till respekti
ve givet utbud när objektfunktionen minimeras? I enklaste 
fall kan detta vara det sammanlagda (genomsnittliga) eukli-
diska avståndet. I så fall kommer respektive utbuds omland 
att avgränsas av mittpunktsnormaler, s k Thiessenpolygo-
ner. 
Fixerat antal utbud med kapacitetsrestriktioner och bunden 
lokalisering: 
Även i detta fall återstår bara ett allokeringsproblem. 
I det kontinuerliga fallet utgör potentialmodellen ett väl
känt exempel. Kapacitetsrestriktionen består i att interak-
tionsnivån är direkt beroende av utbudets omfattning. De om-
landsgränser som erhålles blir beroende av denna "kapaci
tets" fördelning. Eftersom flödena i denna modell formulerats 
interaktivt (och inte dikotomt) avgränsas endast utbudens 
dominansområden, dvs områden där fler (men inte alla) väl
jer det aktuella utbudet än något annat utbud. 
Med diskret rum, dvs när en given produktion vid ett givet 
antal utbud skall fördelas på ett givet antal konsumenter (la
ger etc) med given efterfrågan erhålles det s k transportpro
blemet. Vidare förutsätts då att total produktion är lika stor 
som total efterfrågan. I detta fall fördelas flödena varken diko
tomt eller interaktivt. En konsument kan försörjas från flera 
olika utbud men kriteriet i objektfunktionen är ändå trans
portkostnad. Detta problem kan vidare ur ren metodsynpunkt 
ses som det specialfall av simplexmetoden (lineär programme
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ring) som erhålles när restriktionsolikheterna ersätts med lik
heter). 
För en utförlig diskussion av olika formuleringar, tillämp
ningar och generaliseringar av transportproblemet, se Scott 
(1971). 
Bland mängden av tillämpningar kan t ex nämnas en som av
ser samma sakområde som behandlas i kapitel 4 nämligen ut
bildning. Yeates (1963) har använt transportmetoden för att 
konstruera avgränsningar av skoldistrikt i Grant County i 
Wisconsin så att den totala kostnaden för att transportera stu
derande mellan skola och bostad minimeras. Den beräknade 
"optimala" avgränsningen jämfördes med den faktiska. Yea
tes drar slutsatsen att den faktiska avgränsningen till 18 pro
cent är "spatially nonefficient". 
Detta exempel illustrerar också ett relativt vanligt sätt att ap-
proximera ett kontinuerligt problem med hjälp av ett rutnät 
så att diskreta metoder kan användas. Rummet reduceras till 
en "graf \ där noderna är rutornas mittpunkter och länkarna 
fågelvägsavståndet mellan dessa punkter. 

- Att lokalisera ett utbud 
Ett utbud med fri lokalisering i kontinuerligt rum: 
Man kan skilja mellan en mer "kartografisk", och en mer ana
lytisk tradition i de tidiga problemformuleringarna. Av de hit
tills nämnda hör då isovekturer, Thiessenpolygoner och po
tentialmodeller till den kartografiska, medan transportpro
blemet hör till den "analytiska" traditionen. 
Även när det gäller det mer egentliga lokaliseringsproblemet, 
att bestämma den optimala lokaliseringen av ett "fritt" rörligt 
utbud (produktion) finns utlöpare från den kartografiska tra
ditionen. 
Med utgångspunkt från Pal anders isovekturer visade t ex 
Lindberg (1951) att isaritmer som beskriver den sammanlag
da transportkostnaden till flera punkter - isodapaner - ger 
en lösning till lokaliseringsproblemet. Med denna metod kan 
hela morfologin av transportkostnader inklusive det optimala 
läget bestämmas och beskrivas "kartografiskt". 
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Jämfört med många av de alternativa lösningsmetoder som 
presenteras senare är detta en stor fördel eftersom man direkt 
visuellt får information om hur pass "flack" objektfunktionen 
är runt sitt optimum i rumsdimensionen, och hur stora skillna
derna är mellan lokala och globalt optimum och var de finns. 
Detta är förmodligen så långt man kan komma med kartogra
fiska metoder. Den (analytiska) huvudtraditionen som be
handlas fortsättningsvis utvecklas metodiskt från utnyttjan
de av plangeometri, via trigonometri, matematisk analys till 
(lineär) programmering och olika exakta och heuristiska sök-
procedurer. 
Enligt Cooper (1963) formulerade Cavalieri 1647 problemet 
att finna den punkt på ytan som minimerar det sammanlagda 
avståndet till tre givna punkter. Enligt Jacobsen och Pruzan 
(a.a.) formulerade även Fermât samma problem under första 
delen av 1600-talet. "Opgaven blev löst geometrisk ca 1640 af 
Torricelli. I 1750 generaliserade Simpson (1710-1761) opga
ven ved att tillade vaegte w1? w2, w3 forskellige fra 1.". Beviset 
för den geometriska (trigonometriska) lösningen gavs enligt 
Cooper (a.a.) av Steiner 1837. Vidare är det enligt Cooper 
Georg Picks matematiska appendix till Alfred Webers klassis
ka studie av industrilokalisering (1909) som "contains a cha
racterization of the locational triangel from the point of view 
of an analog modell and discusses the concept of the minimum 
point (minimum sum of distances of a single source to three 
destinations) as being that point at which three forces, from 
the variable source point to the destinations points, are in phy
sical equilibrium." (Cooper a.a. sid 332). 

Webers trepunktsproblem (två råvarukällor och en "mark
nad") har generaliserats bl a av Isard till att omfatta flera 
marknadspunkter. 
Generaliseringen av Weber-problemet till att omfatta ett änd
ligt antal "marknadspunkter," "råvarukällor," "konsumen
ter" etc kallas ofta för det generaliserade Weberproblemet el
ler det generaliserade Fermatproblemet. 

Benämningen "p-median" infördes av Hakimi (1964) för mot
svarande problem med p utbud. Effektiva lösningsmetoder för 
ett utbud presenterades bl a av Kuhn och Kuenne (1962). Det
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ta problem kallas också "1-medianproblemet". "I" syftar då 
på att det är fråga om att lokalisera ett utbud. "Median" syftar 
på att om avstånden mäts rektangulärt (i stället för "fågelvä
gen" blir lösningen medianpunkten för de marginella (i x- resp 
y-led) efterfrågefördelningarna. Denna lösning ligger ofta 
mycket nära den som erhålles med fågelvägsavstånd (jfr Ja-
cobsen och Pruzan a.a.). 
Ett utbud med fri lokalisering i diskret rum: 
En stor del av de senare årtiondenas problemformuleringar 
förutsätter ett diskret rum, oftast så att utbudet skall lokalise
ras på en graf. Detta sammanhänger med att för flertalet till-
lämpningar blir det ointressant att bortse från befintlig infra
struktur. Den verksamhet som skall lokaliseras är sällan av 
den kalibern att den motiverar en "egen" utbyggnad av trans
portnätet, eller att verksamheten kan lokaliseras "i skogen" 
utan samband med en uppbyggd lokal omgivning. Dessutom 
har kraftfulla lösningsmetoder utvecklats för diskreta pro
blem. 
1-median modellen på en graf kan formuleras på följande sätt: 

Min: Ej wj dy e^ 
när: e^ = 1 

där: Wj = efterfrågan i nod j 
dy = av stånd (transportkostnad) mellan i och j 

_ fl om utbudet lokaliseras till nod i 
1 lO annars 

i = utbudsnod 
j = efterfrågenod. 

Denna formulering förutsätter dikotom allokering, att trans
portkostnaden är proportionellt mot avståndet och att utbu
det skall lokaliseras till någon av efterfrågepunkterna. Det 
senare innebär ingen begränsning i generalitet. Hakimi 
(1964) har visat att en lokalisering på en länk aldrig kan vara 
bättre än en lokalisering till någon av de noder som utgör län
kens ändpunkter. 
Det finns åtskilliga varianter av denna problemformulering. 
Tidigare nämdes t ex (för det kontinuerliga fallet) att avstån
det kunde mätas rektangulärt. En sådan formulering passar 
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t ex när transportnätet består av av vinkelräta stadsgator el
ler (med tre dimensioner) när en aktivitet inom en byggnad 
skall lokaliseras (ledningsdragning till central). 
När rättviseskäl är viktigare än total effektivitet blir en 
objektfunktion med transportarbete tveksam eftersom sprid
ningen runt genomsnittsavståndet kan bli stor. Speciellt om 
nackdelarna med stora avstånd ökar mer än proportionellt 
mot avståndet. I sådana situationer kan en objektfunktion 
som ger en minimax-lösning formuleras, dvs verksamheten 
lokaliseras så att det största avståndet minimeras. Jacobsen 
och Pruzan kallar denna problemformulering: "1-center mo
dell". 

- Att lokalisera flera utbud 
När fler än ett utbud (p stycken) simultant skall lokaliseras 
så att en objektfunktion optimeras erhålles den s k p-me-
dianmodellen. Denna kan alternativt formuleras för ett konti
nuerligt eller diskret rum. Objektfunktionen kan avspegla to
tala transportkostnader, mimimax-transportkostnader eller 
något alternativ med interaktiv allokering. Som exempel vi
sas en formulering för diskret rum (på en graf) som mimime-
rar totalt transportarbete, jfr Jacobsen och Pruzan (a.a.). 

Min: E, Ej Wj dy Çj 
när: Ei fy = 1 

ej-ÇjSsO 
Si ei = P 

där: Wj = ef terfrågan i nod j 
dy = av stånd (transportkostnad) mellan i och j 
Çj = andel av j's efterfrågan som tillgodoses av ut-

, bud i 
e _ f 1 om utbud lokaliseras till i 

1 10 annars 
i = utbudsnod 
j = efterfrågenod 

Med denna formulering behöver f- inte vara diktom, men i en 
optimal lösning har alla konsumenter allokerats till närmaste 
utbud. 
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I figur 5 hamnar P-medianen under Thiessenpolygonen. Den 
nära släktskapen består i att med dikotom allokering (över en 
kontinuerlig yta) avgränsas vaije utbuds "upptagningsområ
de" av Thiessenpolygoner. 
Bland andra har Bamoul och Wolfe (1958), Kuhn och Ham
burger (1963), Hakimi (1964), Tietz och Bart (1968), Revelle, 
Marks och Liebman (1970), Rajala och Sinervo (1972) beskri
vit egenskaper hos och lösningsmetoder till det mer renodlade 
p-median-problemet. Love och Morris (1975) redovisar exem
pelvis en kontinuerlig formulering av p-medianen som kan lö
sas med exakta metoder. 
Även Ostresh's (1978) "Stepwise location-allocation problem" 
kan anföras som exempel på formuleringar för kontinuerligt 
rum. Däremot är detta inte ett egentligt p-medianproblem ef
tersom endast "det sista" utbudet får variera fritt givet de ti
digare. Med motiveringen "Given the incrementalist nature 
of most locational decisions it is likely that the stepwise and 
not the L-A problem is most frequently encountered" reduce
ras p-medianproblemet till det betydligt enklare problemet att 
lösa (en serie) 1-medianproblem. 
Andra exempel inom denna grupp är den formulering och till-
lämpning av p-medianproblemet som återfinns i Törnqvist 
(1963) även sammanfattad i Törnqvist, Nordbeck, Rystedt och 
Gould (1971). 
I ett exempel avbildas lokaliseringsvillkoren för industriföre
tag med höga transportkostnader till marknaden (lättbetong). 
Efterfrågan i varje cell indikeras av faktisk försäljning. Ett 
annat exempel belyser motsvarande villkor för serviceverk
samheter med enskilda konsumenter som marknad. 
En liknande metod, med en något annorlunda utformad sök-
process (inte bara de närmaste rutorna utan alla rutor verti
kalt och horisontellt utifrån den aktuella undersöks) beskrivs 
av Nordbeck och Rystedt (1971). Olika tilllämpningar basera
de på detta program redovisas i Nordbeck och Rystedt (1972) 
samt i Nordbeck (1975). Några av dessa försök är av speciellt 
intresse här mot bakgrund av den tillämpning på utbildnings
planering som redovisas i kapitel 4. 
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I böljan av 1970-talet konstruerades en ny regionindelning på 
skolöverstyrelsen som skulle användas vid översiktlig plane
ring av resursfördelningen till gymnasieskolan (Göranson, 
1972). 
Som ett av underlagen för regionindelningen beställdes en 
körning av "Norloc". Ett successivt antal körningar med 
växande antal "utbud" utfördes tills den minsta regionen inte 
längre klarade tröskelvillkoret. Med denna utgångspunkt er
hölls en indelning i 69 regioner. Genomsnittsavståndet till ut
buden blev ca 17,3 km. Den faktiskt konstruerade indelning
en anpassades till administrativa områden (kommuner), viss 
hänsyn togs även till den rådande faktiska fördelningen av 
utbildningsresurser samt till indelningen i A-regioner. Den 
resulterande indelningen (se karta 1.) i 65 skolblock (senare 
åter 69) används genomgående som basindelning för den loka
liseringsmodell och tillämpning som presenteras i kapitel 4. 
Nordbecks och Rydstedts' modell (Norloc) har alltså utgjort en 
utgångspunkt, både som metod att ge underlag för basindel
ningen och som inspirationskälla för den i kapitel 4 presente
rade lokaliseringsmodellen. 
I Nordbeck (1975) presenteras även en tillämpning där Norloc 
använts för att lokalisera låg-, mellan- och högstadieskolor i 
sydöstra Skåne. (I kapitel 4 diskuteras användbarheten av 
Norloc och a ndra p-medianmodeller för det aktuella proble
met). 

Rörligt antal utbud med kapacitetsrestriktioner och fri lokali
sering (plant location): 
P-medianproblemet innebär att ett givet antal utbudspunk
ter skall lokaliseras optimalt. Om det finns kapacitetsrestrik
tioner på utbuden och/eller om hänsyn tas till både investe
rings- och driftkostnader för utbuden blir även antalet utbud 
en variabel som måste bestämmas. 
Jacobsen och Pruzan kallar detta för "Plant location"-proble-
met (PL-problemet). Snarlika formuleringar benämnes i litte
raturen ofta "Warehouse"-problemet. 
Flera tidiga problemformuleringar låter även antalet utbud 
vara i princip variabelt. Detta gäller exempelvis Bamoul och 
Wolfe (1958), Kuhn och Hamburger (1963), Cooper (1963). 
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Dessa formuleringar och fr a tillämpningar kan dock närmast 
betraktas som upprepade försök med p-medianmodellen för 
olika antal utbud. 
Även Scott (1971) diskuterar och formulerar mer generella 
problem men med några undantag är detta ändå en utveck
ling som kommit först under 1970-talet. Exempelvis innehål
ler M. Holms modell för lokalisering av läkarstationer i södra 
Stockholmsregionen även antalet stationer som endogen va
riabel (Holm M, 1982). 
Variabelt antal enheter med sammansatt utbud på flera ni
våer: 
Ett sådant problem uppstår när inte bara utbud (butiker) på 
en "nivå" skall lokaliseras simultant utan en hel "produk
tionskedja". Detta kan t ex avse varuproduktion; råvara -
processindustri - sammansättningsindustri - centrallager 
(grossist) - detaljist eller en hierarkisk offentlig verksamhet; 
central myndighet - regional förvaltning - lokalkontor. I 
objektfunktionen ingår då flöden mellan alla nivåer (inklusive 
den lägsta, till "kunderna") och problemet är att finna det 
"bästa" lokaliseringsmönstret för hela organisationen. Detta 
problem kan med Jacobsen och Pruzans terminologi kallas 
multilevel plant location (MLPL), e ller i kombination med 
sammansatta utbud: multicommodity, multilevel plant lo
cation (MCMLPL). 
Besläktade formuleringar erhålles för specialfallet att antalet 
utbud är fixerat och areellt fördelat i kontinuerligt rum t ex 
v. Thünens koncentriska zoner för allokering av olika grödor. 
Om "kapacitetsrestriktioner" finns och även länkarna (funk
tionerna) mellan noderna delvis är givna erhålles bl a det s k 
"Plant layout"-problemet vilket har vissa likheter med de ny
ligen utvecklade metoderna för att optimera mönstret av kom
ponenter och kopplingar på microchips. 
Vidare kan centralortsteorin betraktas som ett specialfall av 
ett "multicommodity, multilevel plant location"-problem-ett 
specialfall som erhålles bl a via restriktiva antaganden om re
lationerna mellan nivåer och funktioner (fixa hierarkier, en
hetliga kostnader och intäkter proportionella mot befolk
ningsunderlagen) . 
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Hela gruppen av interaktiva "urban models" där aktiviteter 
allokeras till zoner kan betraktas som ett specialfall där loka
lisering men inte kapacitet (på bostadsstock och arbetsplat
ser) är given. 

3.3 Mål och beteendeantaganden 
Oavsett omfattning/generalitet i ett lokaliserings-alloke-
ringsproblem kan modellformuleringen baseras på olika hy
poteser om vad som driver en viss konsument till ett visst ut
bud. Objektfunktionen påverkas vidare av vems nytta som 
skall optimeras - t ex producentens, genomsnittskonsumen
tens eller den som får sämst tillgänglighet till utbudet. 

- Interaktiv eller dikotom allokering 
Principen för att allokera konsumenter till utbuden är mycket 
enkel i de klassiska lokaliseringsmodellerna. Det förutsätts 
att alla konsumenter "väljer" närmaste utbud (eller det utbud 
som kan nås med lägst transportkostnad). För en viss kombi
nation av efterfråge- och utbudspunkt gäller då att allt eller 
inget av efterfrågan i en viss punkt allokeras till utbudet (där
av dikotom allokering). Detta antagande svarar mot rationa
litetsprincipen i klassisk ekonomisk teori. Både konsumenter 
och producenter antas ha fullständig information om alterna
tiven och alltid välja det alternativ som (i metodhistoriskt tids
perspektiv) 1. minimerar kostnader, 2. ger maximal vinst och 
3. (offentlig verksamhet) maximerar "välfärd". 
Mot detta står interaktionistiska och beteendeinriktade skol
bildningar. Det gemensamma för dessa är att man inte tror 
att konsumenten alltid väljer närmast tillgängliga utbud, dels 
beroende på bristande information, dels beroende på att 
"ekonomisk rationalitet" inte anses ge en uttömmande förkla
ring till faktiskt beteende. 
Enligt den klassiska interaktionsteorin avtar kontaktfre
kvensen (efterfrågan) med avståndet, men upphör inte när 
närmaste utbud "passerats". Redan detta antagande innebär 
att den totala efterfrågenivån inte är given, utan bl a beror 
på tätheten i utbudsmönstret. 
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Konsumentens fixerade efterfrågan ersätts med en efterfrå-
gefunktion som anger hur efterfrågans nivå och fördelning på 
utbud beror av avståndsrelationerna till dessa. 
Beteendeantaganden baserade på axiomatisk ekonomisk ra
tionalitet eller på axiomatisk interaktionsteori eller på en em
pirisk generalisering av observerat beteende ger givetvis upp
hov till olika modeller av flödet mellan par av utbuds- och ef-
terfrågepunkter. 
I klassiska lokaliseringsmodeller antas transportkostnaden 
vara avgörande, denna avbildas som en linjär eller regressiv 
funktion av avståndet och konsumenten väljer (dikotomt) det 
alternativ som ger lägst kostnad. Objektfunktionen minime-
rar en total transportkostnad (eller transportkostnad plus öv
riga kostnader). 
Med en interaktionistisk utgångspunkt är det inte i första 
hand transportkostnader som styr beteendet. De äldsta mo
dellerna baserades ofta på en analogi med gravitationsmodel
len. Den relativa minskningen i flöde (efterfrågan) med ökat 
avstånd antogs vara proportionell mot den relativa avstånds
ökningen (potensfunktion, konstant avståndselastisitet). I en
klaste fall antogs att även flödet mellan par av noder direkt 
kunde bestämmas med en sådan funktion oberoende av övriga 
utbuds lokalisering. I mer utvecklade varianter fördelades flö
det från en konsument (ort) på alla utbud och andelen som 
riktas mot ett speciellt utbud blev så beroende av hela utbuds
mönstret. 
Valet av objektfunktion blir mer problematisk med denna for
mulering. Ett alternativ är att även i detta fall minimera 
transportkostnaden oberoende av att det faktiska beteendet i 
modellen styrs av helt andra hypoteser. Tanken skulle då vara 
att oavsett vad det är som får en konsument att välja ett visst 
utbud är det ändå "bäst" om dessa ligger så att just transport
kostnaden - givet beteendet - minimeras. 
Hodgson (1978) presenterar t ex en interaktiv formulering av 
lokaliserings- och allokeringsproblemet som liknar Coelho och 
Wilson's (jfr nedan). Restriktioner formuleras bl a via en van
lig "interaktionsavbildande" avståndsfunktion (potensfunk
tion), medan objektfunktionen ("fortfarande") minimerar den 
sammanlagda resekostnaden med detta förutsatta beteende. 
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"This may not be the most appropriate objective for the pro
blem, but has the advantage of being familiar to location -
allocation workers" Hodgson a.a.). 

Alternativet är ändå inkonsistent. Om man tror att beteendet 
väsentligen styrs av annat än transportkostnader har dessa 
"andra" förhållanden också större betydelse för individens 
välfärd. Då borde det vara denna välfärdskomponent som 
optimerades och inte en förhållandevis betydelselös transport
kostnad. Ett enkelt alternativ med en sådan utgångspunkt är 
att betrakta konsumtionsnivån som en välfärdsindikator. I så 
fall skall utbuden lokaliseras så att den samlade efterfrågan 
med det beteende som stipulerats maximeras. (Ett mer egali-
tärt alternativ är att maximera konsumtionsnivån för den in
divid som får lägst efterfrågenivå). 
Med just en potensfunktion som modell av interaktionen ger 
en sådan objektfunktion ett lokaliseringsmönster snarlikt det 
som erhålles med en regressiv transportkostnadsfunktion. 
(Den ena funktionens invers är lik den andra). Den ena formu
leringen liknar den duala formuleringen av det andra proble
met, trots helt olikartade beteendeantaganden och välfärds
kriterier. 
Det är fr a inom området urban markanvändningsanalys som 
ett stort antal modeller grundade på interaktion utvecklats 
under senare tid. Syftet med dessa är ofta att beskriva hur 
hushåll av olika typer fördelas på olika sorters bostäder och 
arbetsplatser i olika delområden (zoner), givet den totala för
delningen på hushåll, olikstora arbetsplatser och tillgänglig 
mark av olika slag etc. 
Med utgångspunkt från Herbert-Stevens' modell utvecklar 
Senior och Wilson (1974) en modell som explicit tar hänsyn 
till interaktion och osäkerhet med en entropimaximerande 
fördelningsmodell. Härigenom ges interaktionsantagandet en 
sannolikhetsteoretisk motivering. Vidare erhålles en metod 
att maximalt utnyttja information om observerat beteende för 
att skatta interaktionsparametrar och beräkna en ny resurs
fördelning. I "Spatial interaction theory and planning models" 
(1978) återfinns liknande modellformuleringar av bl a Karl-
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qvist och Lundkvist, McFadden, Snickars samt Hordijk och 
Nijkamp. 

Sådana metoder utnyttjas också i mer planeringsorienterade 
modeller som då ofta utgår från samma frågeställning som 
Lowry-modellen (1964). I samma antologi (1978) finns sådana 
formuleringar av bla Webber, Williams och Senior samt 
Lundkvist. 

Även för andra lokaliseringsproblem som att lokalisera "shop
pingcenter" har t ex Coelho och Wilson (1976) formulerat en 
modell som optimerar lokalisering och storlek av centra med 
flöden som är konsistenta "with the spatial interaction shop
ping modell which has been in common use since the mid-six-
ties". Som kriterium i objektfunktionen används ett mått på 
konsumenternas totala välfärd, vilket de anser kunna formu
leras som "maximation of consumer surplus". (De exakta lös
ningsmetoder som används förutsätter ett "litet" problem). 
Beamount (1980) visar att det generaliserade Weberproble-
met kan ses som ett specialfall av en interaktiv formulering 
av lokaliseringsproblemet. Vidare diskuteras formuleringar 
som explicit avbildar konsumentens "trade-off between trans
port costs and qualitative spatial choice attributes related to 
various supply locations and services. It takes into account 
consumers perception of bo th transportation and nontrans-
portation influences". Både "platsnytta" och transportkost
nad ingår i interaktionsmodellen men avbildas via exponenti
alfunktioner till skillnad från de tidiga interaktionsmodeller-
nas potensfunktioner. 
Vidare försöker även Beamont förankra det interaktiva loka
liseringsproblemet i ekonomisk teoribildning, närmare be
stämt i Marshalls tidigare nämnda mikroekonoiska begrepp 
"consumer surplus". Han visar att i en objektfunktion som 
optimerar ett sådant "locational surplus" blir det naturligt att 
avbilda platsnyttan (den transportkostnadsoberoende inte-
raktionskomponenten) som en rumsligt varierande priselasti-
sitet. Se även Leonardo (1980). 

"Although interaction theory provides the foundation of 
many related locational models, it has been avoided by the 
location - allocation school. On the other hand, interaction 
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based location theorists have avoided the problem of loca
ting a specified number of centres, preferring to determina
te optimal levels of service provision for all zones" (Hodgson 
1978). 

Uppenbarligen finns flera undantag. Kanske speglar citatets 
konflikt mer en skillnad mellan geografers önskan att exakt 
i rummet lokalisera fysiskt urskiljbara och mätbara företeel
ser och ekonomers önskan att mäta alla företeelsers funktion 
och värde i ett mått och att bestämma vilket lokaliserings
mönster som svarar mot jämvikt. 

- Producenters eller konsumenters eller planerares mål? 
Valet av objektfunktion och problemformulering beror på 
vem som formulerar dem och vems kostnad, intäkt, nytta el
ler välfärd som skall optimeras. 
En skiljelinje återfinns i litteraturen mellan å ena sidan den 
klassiska lokaliseringsteorin och delar av den moderna inter-
aktionsteorin och å andra sidan de fördelningsmodeller som 
konstruerats för att ange hur olika offentliga verksamheter 
bör lokaliseras för att bäst uppnå sina (välfärds)mål. Delvis 
parallell med distinktionen privat-offentlig finns distinktio
nen mellan deskriptiv och preskriptiv, mellan förklaring och 
planering. 
Den klassiska lokaliseringsteorin kan ses som ett rumsligt 
specialfall av den klassiska ekonomiska jämviktsteorin. Dvs 
var kommer verksamheterna att bli lokaliserade under förut
sättning av atomistiska beslutsfattare, fullständig konkur
rens, information och rationellt beteende. 
Enligt ekonomisk teori är detta jämviktsläge den optimala lo
kaliseringen ur välfärdssynpunkt. Avviker den faktiska loka
liseringen från detta mönster beror det på "marknadsimper-
fektioner" eller på olika trögheter på vägen mot jämvikt. Var
je ingrepp annat än för att undanröja imperfektionerna och 
trögheterna leder till en sämre lösning än jämviktslösningen 
ur välfärdssynvinkel. Med detta synsätt är lokaliseringsteo
rin inte ett verktyg för att ange vad som bör göras av någon 
beslutsfattare för att uppnå ett mål, utan möjligen en metod 
att ange vad som inte bör göras för att inte störa uppkomsten 
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av den idealsituation som uppstår spontant på en perfekt 
marknad. 
Företagaren kan dock behöva hjälp för att få reda på vilken 
lokalisering som är optimal ur hans synvinkel. Här blir loka
liseringsteorin ett hjälpmedel för att företagaren skall kunna 
uppfylla sin roll i den totala jämviktslösningen som fortfaran
de är optimal både för honom och konsumenterna. 
Sedan är steget inte långt till att överge även förutsättningen 
om atomistisk konkurrens. Med stordriftsfördelar, ofullstän
dig information och ett fåtal företag i branschen uppstår även 
i den ekonomiska teorin en diskrepans mellan monopolföreta
gets vinstmaximering och konsumenternas nyttomaxime-
ring. 
Objektfunktionen i t ex 1-medianmodellen, i p-medianmodel-
len samt i PL-modellen blir beroende bl a av prioriteringen 
mellan dessa delvis olika synsätt. När medianmodellerna an
vänds för att lokalisera en (privat) verksamhet och interaktio-
nen består av transporter från leverantörer till "marknader" 
(detaljhandel etc) är det fråga om kostnader som alla normalt 
bärs av företagaren. Objektfunktionen avbildar och optimerar 
hans kostnad (vinst). Men när det är fråga om att lokalisera 
utbud som vänder sig direkt till de slutliga konsumenterna är 
en objektfunktion med transportkostnader mindre intressant 
ur företagarens synvinkel. Dessa kostnader bärs ju normalt 
av konsumenterna själva och det är inte troligt att dessas ef
terfrågan avspeglar en "rationell" kalkyl baserad på trans
portkostnad. 

De kostnader och intäkter som har direkt intresse för företa
garen (investerings- och driftskostnader samt försäljningsin
täkter) ingår ofta inte alls i sådana modeller. Det är därför na-
turligt'atti medianmodellerna främst används för och associe
ras med planeringen av olika sorters offentliga verksamhe
ter. Avståndet till eller transportkostnaden för befolkningen, 
skolbarnen, patienterna, bostadskonsumenterna m fl ingår 
som en naturlig del i "objektfunktion" för sådana verksamhe
ter eftersom denna oftast syftar just till att maximera tillgäng
ligheten vid en given politiskt bestämd konsumtionsnivå (och 
inte i första hand till att maximera konsumtionen). 
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Ett bidragande skäl till att verksamheten är offentlig kan ofta 
vara just att man annars inte skulle få tillstånd en "rättvis" 
fördelning med "rimliga" avstånd. 
Något annorlunda skulle det kunna förhålla sig om median-
modellen ges en interaktiv formulering (då kan konsumtio
nen, "intäkten", optimeras). Detsamma gäller PL-modellen 
(som även kan ta hänsyn till investerings- och driftkostnader). 
Roy och J ohansson (1981) diskuterar exempelvis problemet 
med konsumenters, producenters respektive planerarens oli
kartade objektfunktioner med utgångspunkt från entropi-
maximeringsmodellen; speciellt utarbetas ett förslag till "Pa-
reto-lösning" där myndigheten optimerar en vägd summa av 
konsumenters och producenters nytta (för producenterna en 
linjär vinstmaximeringsfunktion och för konsumenterna ett 
beräknat consumer surplus). 

- Utvecklingslinjer 
En linje i metodutvecklingen har alltså gått från deskriptiva, 
ofta kontinuerliga modeller som vilar på ekonomisk teori till 
preskriptiva komplexa, diskreta, mer "teorilösa" modeller 
som ofta används för att planera offentliga utbud. En annan 
linje som bibehållit mer av den ekonomiska teorin har resulte
rat i interaktionsmodeller med zonindelad yta. Dessa historis
ka skillnader i synsätt, teori och tillämpning svarar, när det 
gäller den senaste metodutveckling, inte helt mot faktiska 
metodskillnader. Snarare konvergerar åtminstone vissa mo
deller mot ganska snarlika formuleringar oavsett om besluts
fattaren är en myndighet eller en företagare. Uppfattningar
na om vad som skiljer modeller för offentliga utbud från mo
deller för privata utbud är inte heller särskilt enhetliga, vilket 
kan illustreras något av följande två citat, Revelie, Marks och 
Liebman (1970): 

"Private sector models are distinguished as those in which 
the total cost of transport and facilities is isolated as the 
objective to be minimized ... Public sector models are cha
racterized by a criterion function involning a surrogate for 
social utility and by a constraint on investment in facilities 
or on the number of facilities .. .The two types of problem, 
location in the private sector and location in the public sec
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tor, are seen to have the same conceptual foundation, but 
formats which differ of necessity due to our inability to 
relate social utility to dollar value". 

Erlenkotter (1980): 
"Public sector facility location models have been defined as 
those that minimize client costs for a given level of service 
subject to a public budget constraint, whereas private sec
tor models are those that minimize the total costs for me
eting fixed client demands. We show that a slight reformu
lation of a typical public sector location model is both supe
rior to the original model and equivalent to a typical private 
sector formulation. Thus, for the class of problems conside
red, a standard model type is appropriate regardless of the 
institutional context". 

I sammanhanget bör påpekas att till skillnad från den tidigare 
"ekonomiska" lokaliseringsteorin är denna utveckling av nor
mativa lokaliseringsmetoder huvudsakligen en metodut
veckling och inte en utveckling av en teori om samhället. Den 
deskriptiva lokaliseringsteorin söker sig andra vägar. Efter
som syftet då är att beskriva och förklara ett faktiskt lokali
seringsbeteende har bl en utvecklingslinje blivit att intresse
ra sig för institutionernas beslutsbeteende i en "förhandlings
ekonomi" som bl a präglas av att inte bara den offentliga för
valtningen utan även de stora företagen är byråkratiska insti
tutioner, jfr Beckman och Carling (1981). 
Ett studium av sådana faktiska beslutsprocesser och beteen
den skulle troligen visa att det är här som de väsentliga pro
blemen föreligger, jfr Khakee (1983). Detta utesluter ändå inte 
behovet av kunskap om vad besluten skulle kunna innehålla, 
dvs kunskap om hur en given systemavbildning (organisa
tion) kan manipuleras oavsett institutionella restriktioner. 

3.4 Heuristiska lösningsmetoder 
Optimeringsproblem beträffande lokalisering och allokering 
av resurser kan lösas med hjälp av exakta eller heuristiska 
metoder. 
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- Exakta metoder 
Till de exakta metoderna räknas här total enumeration, ana
lytisk lösning, linjär, kvadratisk, heltals etc. programmering 
liksom alla metoder som bygger på iteration med kontroller
bar konvergens. Ett enkelt kontinuerligt problem som t ex 
Webers triangelproblem kan lösas med vanliga analytiska 
metoder (kontinuerlig objektfunktion med l:a och 2:a deriva
ta). Så snart antalet konsumenter eller producenter utökas 
måste andra metoder tillgripas. 
Om man låter ytan representeras av ett ändligt antal punkter 
kan någon av de "exakta" metoderna för heltalsprogramme
ring användas. Dessa har utvecklats påtagligt under de senas
te decennierna parallellt med en utveckling av en teknisk för
utsättning i form av datorernas snabbt växande kapacitet. 

- Problemstorlek och metod 
Dimensionerna på lösbara problem med exakta metoder är 
fortfarande begränsade. I objektfunktionen ingår alla av
ståndskombinationer mellan producenter och konsumenter. 
Eventuella kapacitetsrestriktioner måste kunna formuleras 
oberoende av allokeringsresultatet. En vanlig sådan situation 
är att målkriteriet ingår som en variabel i ett interdependent 
(rekursivt ekvations-) system och alltså inte kan lösas ut ana
lytiskt. 

Bl a av dessa skäl har man också kommit att utveckla olika 
heuristiska metoder. De utgör ett mellanting mellan de exak
ta metoderna och ren simulering. De exakta metoderna anger 
den "bästa" lösningen. Simulering ger exempel på en möjlig 
lösning. Dessa heuristiska metoder innehåller ofta intuitivt 
rimliga "tumregler" som styr ett successivt urval bland alla 
möjliga lösningar tills ingen bättre kan erhållas. Resultatet 
kan hamna nära, men uppnår inte säkert den "bästa" lösning
en. 
Även med sådana metoder måste antalet möjliga lokalise
ringspunkter begränsas. Dilemmat kan illustreras av en jäm
förelse med den mest extrema exakta metoden; den totala ge
nomräkningen av alla alternativ. Om man bortser från kapa
citetsrestriktioner m m finns det^) sätt att välja N orter 
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bland M möjliga. Summan av antalet sådana kombinationer 
för att välja 1,2,... N... M orter blir av storleksordningen 2M. 
För varje sådant alternativ skall (förändringen i) transportar
bete m m beräknas. Antag att varje beräkning kan utföras på 
en maskintid av 10"6 sekunder. Med t ex 65 orter skulle den 
sammanlagda beräkningstiden bli: 265 • 10"6 sekunder = 100 
milj år. Oberoende av maskinkapacitet blir gränsen för möjlig 
storlek på problemet ganska skarp. Med 39 orter skulle lös
ningen kräva en maskintid på en halv timme, med 40 orter 
en timme, 41 orter två timmar osv. 
Denna metod kan inte, och kommer inte att kunna användas 
på realistiskt stora problem. (Om datorernas beräkningshas
tighet skulle fördubblas varje femårsperiod tar det 125 år in
nan 65-ortsalternativet kan genomföras på en timme). 
Urvalsproceduren i en heuristisk lösningsmetod syftar till att 
eliminera flertalet möjliga lösningar utan att de behöver ge
nomräknas. Ökningen i beräkningstid med 100% för varje yt
terligare ort kan då kanske reduceras till 1-10%. Även detta 
är dock en "snabb" ökning relativt den linjära ökningen av 
antalet orter, dvs relativt precisionen i erhållna läges- och av
ståndsangivelser. 

- Skäl för en heuristisk metod 
Bland dessa traditioner har den heuristiska ansatsen valts i 
de exempel som presenteras i kapitel 4 och 5. Lösningsalgorit
mer för sådana LA-problem har utvecklats och tillämpats bl a 
av Hua Lo-Keng (1962), Kuehn och Hamburger (1963), Törn-
qvist (1963), Cooper (1963, 1972), Maranzana (1964), Feld
man et. al. (1966), Tietz och Bart (1968), Scott (1971), Nord-
beck/Rystedt (1972), Järvinen et. al. (1972), Alcouffe och Mu
ratet (1976), Kerr och Dawson (1977), Cornuejols et. al. 
(1977), Hodgson (1978), Sullivan och Peters (1980) och Ber-
tuglia & Leonardo (1980). 
Motiveringen för detta val är fram för allt den frihet metoden 
ger att konstruera relativt komplicerade interdependenta sys
tem i kombination med föreställningen att skillnaderna mel
lan globala och lokala optima oftast är betydelselösa jämförda 
med skillnader i systemavbildningens validitet och re li abilitet. 
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En vanlig situation vid "stora" LA-problem är att målfunktio
nen är mycket flack. Det globala optimet är bara obetydligt 
bättre än ett antal andra lösningar i omgivningen till detta 
och till några övriga lokala optima. Skillnaden är således ofta 
mindre än osäkerheten i systemavbildningen och dess kalibre-
ring, jfr Leonardo (1983): 

"First, the input data and the definition of the physical sett
ing are always less precise than an exact algorithm seems 
to imply. The set of possible locations, for instance, is usu
ally a set of zones in which a given area is subdivided, and 
there is much arbitrariness in this subdivision. An exact 
algorithm would possibly be very sensitive to changes in 
the subdivision, but in the real world such changes are 
meaningless. Secondly, finding an exact solution corres
ponding to a given set of input data is much less interesting 
and useful than having a whole spectrum of solutions cor
responding to different sets of input data". . . "Third, pro
ducing numerical solutions is not the only aim of optimal 
location models, nor is it necessarily the main one. Qualita
tive understanding of the relationships among the main 
factors affecting location patterns is often a much more in
teresting goal, both in theory and in applications." 

- Heuristiska metoder inom optimeringsteori 
De heuristiska sökmetoderna bygger på att objektfunktio
nens (målvariabelns) värde i olika punkter jämförs utan hjälp 
av första- och andraderivator. Urvalet "punkter" (funktions
värden, fördelningsmönster, kombinationer av variabelvär
den) som undersöks måste på något sätt begränsas hårt utan 
att det globala optimet utesluts. Genom att sökproceduren har 
ett "minne" för utfallet av tidigare kombinationer kan nästa 
försök väljas betydligt bättre än slumpmässigt. 
"Ett naturligt sätt att gå till väga är att använda några steg 
till att uppskatta det lokala utseendet hos funktionen (t ex dif-
ferensapproximerade derivator) och sedan använda denna in
formation för att få ett bra "globalt steg" (Ramsin 1976). 
Inom den allmänna optimeringsteorin har föreslagits en "Pat
tern search method". I denna tvåstegsprocedur ingår dels lo
kala s k exploratory moves (E.M.) och dels globala pattern 
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moves (P.M.). Vid ett exploratory move går man ett steg åt 
varje håll i varje koordinatriktning och stannar så snart funk
tionens värde minskas. En sådan baspunkt varieras sedan ge
nom ett pattern move där steglängd och riktning bestäms av 
de två senaste baspunkterna. Olika modifieringar av denna 
metod har undersökts, t ex Spider method, Razor search, och 
Rosenbrocks metod. 

- Heuristiska lösningsmetoder för p-medianproblem 
Principerna bakom dessa sökprocedurer återfinns mer eller 
mindre modifierade i de tillämpningar där heuristiska meto
der använts för att lösa lokaliserings/allokeringsproblem (p-
medianproblem). 

- Nodväxlingsmetoden 
En vanlig klass av sådana metoder betecknas alternativt som 
"single exchanges", "node swapping" eller "vertex substitu
tion" (nodväxling). Hodgson (1978) anser att denna "appears 
to offer an excellent trade-off between robustnes and computa
tional efficiency for discret space formulations". 
Som exempel på denna typ av algoritm presenteras i punkt
form den nodväxlingsmetod, "vertex substitution" som intro
ducerats av Teitz och Bart (1968) och som kommenterats bl a 
av Rushton (1975) och Hodgson (1978): 
1. Välj ut en startlösning, bestående av en delmängd av alla 

möjliga efterfrågepunkter. 
2. Beräkna värdet på objektfunktionen för denna lösning. 
3. Välj ut en av de efterfrågepunkter som inte ingår i den ak

tuella (start)lösningen. 
4. Byt i tur och ordning ut var och en av de utbudspunkter 

som ingår i lösningen mot den nya efterfrågepunkten och 
undersök om objektfunktionens värde förbättrats. 

5. Om någon eller några sådana kombinationer ger ett bättre 
värde på objektfunktionen ersätts den aktuella (stållös
ningen med den bästa av dessa alternativa lösningar. Om 
inte så är fallet fortsätter beräkningen med den dittills ak
tuella lösningen. 

6. Repetera steg 2-5 för var och en av de övriga efterfråge
punkter som inte ingått i någon prövad lösning. 
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7. Bestäm vilken bästa lösning som återstår efter steg 2-6. 
Dessa steg utgör en komplett repetitions-cykel. 

8. Om en sådan komplett cykel inte leder till någon ny lösning 
som förbättrar objektfunktionens värde avslutas beräk
ningen och den aktuella lösningen antas vara den optima
la. I annat fall fortsätter beräkningen med en ny cykel en
ligt punkt 2-7. 

- Nodväxlingsmetodens begränsning 
Metoden förutsätter att det går att komma fram till den opti
mala lösningen genom att byta ut en nod i taget. Om den opti
mala lösningen avviker från den aktuella med avseende på 
flera utbudsnoder förutsättes alltså att det existerar "mellan
liggande" lösningar som är bättre än den aktuella och sämre 
än den optimala. 
Det är inte säkert att så är fallet. Det kan finnas situationer 
när minst två noder samtidigt måste flyttas för att algorit
men skall kunna "hoppa" över till en existerande bättre lös
ning. I dessa fall "fastnar" proceduren i ett lokalt optimum 
som är sämre än det globala. 
Denna algoritm har använts för att lösa LA-problem av bl a 
Kohler och Rushton (1973) samt Cournejos (1977). Den senare 
tillämpar metoden på ett problem med 100 noder och erhöll i 
tre fall en optimal lösning och i två fall lösningar som avvek 
med 2-3%. Även Hodgson (1978) har testat metoden genom 
att jämföra med resultatet av en total genomräkning. I ett fall 
av tio lyckades algoritmen inte finna den optimala lösningen 
utan fastnade vid ett lokalt optimum med en total resekostnad 
på 3.3% över den optimala lösningens. 

- Nodväxling kontra inkrementala metoder 
I ett hierarkiskt LA-problem där ett antal vårdcentraler och 
sjukhus skulle lokaliseras jämför Narula och Ogby (1979) fem 
olika heuristiska lösningsmetoder. Tre av dessa är något så
när olikartade, nämligen "add heuristic", "drop heuristic", och 
"greedy interchange heuristic". 
Add heuristic är en utvidgning av Kuehn och Hamburgers 
(1963) metod. Denna innebär helt enkelt att utbuden lokalise
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ras ett i taget tills alla placerats ut. Varje nytt utbud lokalise
ras "optimalt" på marginalen, dvs en myoptisk (sub)optimal 
lokaliseringsprocedur enligt Scotts terminologi. 
Drop heuristic fungerar på "motsatt" sätt. Proceduren startar 
med att ett utbud finns i varje nod. En i taget elimineras tills 
det önskade antalet återstår. En liknande algoritm föreslogs 
av Scott (a.a.). 

Greedy interchange heuristic är en lätt modifierad version av 
Tietz och Barts ovan refererade nodväxlingsmetod. Det är 
knappast förvånande att författarna finner att denna konver
gerar säkrare och är mer robust än de två andra ännu enklare 
procedurerna. 

- Maranzanas metod 
En något annorlunda typ av sökprocess som ursprungligen fö
reslagits av Maranzana (1964) utnyttjar det förhållandet att 
varje enskilt utbud skall ligga optimalt relativt de till detta 
allokerade efterfrågenoderna i en totalt optimal lösning: 
1. En startlösning väljs som ett urval bland alla noder. 
2. Alla efterfrågepunkter allokeras till närmaste utbuds

punkt. 
3. Inom varje sådan grupp av efterfrågepunkter beräknas 

den optimala lokaliseringen av ett utbud. 
4. Om denna utbudsfördelning på någon punkt avviker från 

den tidigare lösningen upprepas proceduren från punkt 2 
osv. 

Den beräkningstekniska fördelen med denna metod är att 
inom varje cykel ersätts beräkningen av en optimal fördelning 
av N utbud med den betydligt snabbare proceduren att beräk
na N stycken optimala lokaliseringar av ett utbud. Kan det 
finnas lösningar där vaije efterfrågepunkt alltid tillhör den 
närmaste utbudspunkten samtidigt som dessa utbud ligger 
optimalt i sitt respektive område utan att det är fråga om den 
globalt optimala lösningen? Eller kan det finnas mer än en 
lösning som uppfyller dessa krav? Bl a Rushton (a.a.) ger 
exempel på lösningar där Maranzanas "alternating group"-
metod ger sämre lösningar än de som erhålles via "vertex 
substitution" på samma problem. 
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Hodgson (a.a.) redovisar även ett annat experiment med 5 ut
budspunkter bland 49 efterfrågepunkter där "alternating 
group"-metoden jämförs med "vertex substitution"-metoden. 
Medan den förra "starting with a random selection of centers 
gave a range of solutions (stable partitions)... the same num
ber of runs were made for the same problem using the vertex 
substitution algoritm . . . and in every case the solution was 
the same with a value of the objective function less than the 
smallest ever found with the alternating algoritm". 

- En kombinerad metod 
Den metod som föreslagits av Sullivan och Peters (1980) kan 
delvis ses som en kombination av dessa två typer av algorit
mer. Ett stigande antal utbudspunkter lokaliseras successivt. 
Genom att objektfunktionen formuleras med fast och rörlig 
kostnad erhålles även en uppskattning av det optimala anta
let utbudspunkter, förutom deras lokalisering vid ett förvalt 
antal (dvs. det är en "plant location model"). 
Vid vaije utökning av antalet utbudspunkter undersöks vil
ken grupp (utbudspunkt med tillhörande efterfrågepunkter) 
som ger störst bidrag till objektfunktionens värde. Inom den
na grupp väljs den efterfrågepunkt som bidrar mest till grup
pens bidrag. Denna punkt används som utgångspunkt för att 
bilda en ny grupp. Alla övriga punkter, oavsett aktuell grupp
tillhörighet, förs i tur och ordning till den nya gruppen. 
Vid varje utbyte beräknas ett nytt optimalt centrum både för 
den grupp som lämnar respektive den som erhåller den nya 
punkten. Dessutom beräknas ändringen i objektfunktionens 
värde. Blir detta lägre accepteras punkten som medlem i den 
nya gruppen. Om inte återgår den till sin tidigare grupp. Där
efter undersöks resterande punkter på samma sätt. 
Jämfört med de tidigare refererade heuristiska metoderna 
inom allmän optimeringsteori är det lätt att i Sullivan och Pe
ters' metod känna igen en åtskillnad mellan ett globalt (pat
tern move) och ett lokalt (exploratory move) steg. Det är ändå 
tveksamt om den valda vägen att välja globala steg baserade 
på gruppers och punkters enskilda isolerade bidrag till objekt
funktionen inom ramen för den tidigare lösningen ger större 
eller mindre risk att missa ett globalt optimum. 
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Utan någon redovisad jämförelse kan det inte uteslutas att 
det speciella valet av globalt steg, liksom inslaget av "group 
alternating" medför sämre resultat än nodväxlingsmetoden. 

- Generalisering till "plant location" 
Sullivan och Peters idé att direkt beräkna även det optimala 
antalet utbud med hjälp av en heuristisk procedur innebär en 
generalisering av p-medianproblemet som är direkt analog 
med behovet i de tillämpningar som presenteras i kapitel 4. 
Detta "plant location" problem har annars huvudsakligen till-
lämpats på små problem som kan lösas med exakta metoder 
eller t ex med användning av den betydligt enklare inkremen
tella eller "myoptiska" lokaliseringsprincipen. 
En sådan generalisering är dock oberoende av metod. Ingen
ting hindrar exempelvis att nodväxlingsmetoden används 
som procedur för att lokalisera inte bara N utbudspunkter 
utan hela serien av 1, 2, 3, ... N punkter. Det godtyckliga 
valet av startlösning på varje nivå kan då ersättas med exem
pelvis en myoptisk algoritm. Lösningen för N punkter expan
deras till N+1 punkter genom att som ny ort välja den som 
ger störst minskning av objektfunktionen givet de tidigare lo
kaliserade utbudens placering. Lösningen för N +1 punkter 
kan sedan användas som startlösning för en variation med 
hjälp av t ex nodväxlingsmetoden. 
En sådan metodik utvecklas vidare i kapitel 4 för det allmän
na problemet att antal, lokalisering och kapacitetsfördelning 
skall bestämmas inom ramen för givna villkor. 
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4 LOKALISERING AV GYMNASIE
UTBILDNING 

4.1 Organisation och mål 71, 4.2 En lokaliseringsmodell 88, 4.3 Analys 
av lokaliseringsfaktorer 102, 4.4 Beslutsunderlag 112. 

Nästan alla ungdomar i Sverige erhåller under 1-4 år någon 
form av utbildning i gymnasieskolan. Dess nuvarande yttre 
organisation infördes 1971 och ersatte då det gamla gymna
siet, fackskolan och yrkesskolan. 
Några större förändringar i organisationen beträffande de de
lar av gymnasieskolan som motsvarar det gamla gymnasiet 
(3-4-åriga teoretiska linjer) och fackskolan (2-åriga teoretiska 
linjer) har inte genomförts. Den del av gymnasieskolan som 
fick nya läroplaner 1971 (2-åriga yrkesinriktade linjer) mot
svarar till en del den gamla yrkesskolan, men innehåller också 
flera nya linjer. Läroplansförändringen (jämfört med yrkes
skolan) innebar bl a att de yrkesinriktade linjerna genomgå
ende blev tvååriga och att ungefär en fjärdedel av undervis
ningsvolymen i första årskursen används till allmänna äm
nen (svenska, språk, gymnastik m m) i stället för enbart fack
teori och arbetsteknik som i yrkesskolan. 
Antalet intagningsplatser i hela gymnasieskolan motsvarar 
1983 ca 109% av en åldersgrupp (16-åringar). Omkring 90% 
av intagningsplatserna är fördelade på 25 olika minst 2-åriga 
linjer. Resten av kapaciteten återfinns i ett antal kortare spe
cialkurser. 
Varken målen eller den yttre organisatoriska ramen i form av 
tim- och kursplaner, studievägar och skolenheter har föränd
rats särskilt mycket efter 1971. Inom denna yttre ram kan 
organisationen ändras genom att ändra totalkapaciteten och 
omfördela utbildningsplatserna mellan skolenheter, regioner 
och utbildningar. 

4.1 Organisation och mål 
I följande avsnitt beskrivs hur resursfördelningen ser ut och 
hur den har förändrats. Eftersom samma mål och yttre orga
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nisation gällt hela perioden är förutsättningarna goda för att 
relatera faktisk resursfördelning till identifierbara mål. 

I avsnittet behandlas följande frågor: 
- Vilka mål och lokaliseringsfaktorer styr resursfördel

ningen? 
- Hur stor del av resursinsatsen är rörlig? 
- Hur har målen uppfyllts och hur har uppfyllelsen föränd

rats? 
Mot denna bakgrund konstrueras i avsnitt 4.2 en alternativ 
organisation enligt figur 2. Detta ger då möjlighet att även 
belysa frågeställningen: 

Hur mycket bättre skulle målen ha kunnat uppnås med 
givna resurser men med en alternativ intern resursfördel
ning. 

- Skolpolitiska mål 
Följande citat från propositioner och riksdagsbeslut har be
dömts vara viktiga, existerande mål för (bl a) den regionala 
och lokala resursfördelningen. Mål som enbart eller huvud
sakligen berör frågan om utbildningens innehåll och utform
ning tas inte upp. 

1. "På sikt skall alla ungdomar kunna tas emot i gymnasie
skolan" (1). 

2. "Utbildningen skall tjäna som underlag såväl för yrkesu
tövning som fortsatt utbildning" (2). 

3. "Alla utbildningsvägar i gymnasieskolan bör vara likvär
diga i grundläggande avseenden" (1). 

4. "Utbildningsplaneringen måste innefatta en avvägning 
mellan elevernas utbildningsönskemål, arbetslivets efter
frågan och utbildningsresurserna" (2). 

5. "Den grundläggande principen om ett enhetligt utbild
ningssystem och en likvärdig utbildningsstandard för hela 
landet får inte äventyras" (4). 

6. "Intagna elever skall oberoende av bostadsort och andra 
yttre villkor, ha reell tillgång till lika utbildningsmöjlighe
ter" (2). 
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7. "På varje gymnasieort bör erbjudas studievägar som med 
måttlig differentiering leder till ett begränsat antal grund
utbildningar för arbetsmarknadens huvudsektorer" (3). 

8. "Flertalet studievägar bör erbjudas på varje ort där 'mel-
lanskoleutbildning' anordnas" (3). 

9. "Varje 'mellanskoleutbildningsenhet' bör innehålla ett så 
allsidigt urval av utbildningar som möjligt. Tyngdpunkten 
kan dock ligga på olika skolenheter" (3). 

Dessa målformuleringar är delvis oklara och motsägelsefulla. 
De är formulerade på olika abstraktionsnivåer. Ibland ligger 
tonvikten på aktiviteten (t ex mål 1. "alla ungdomar . . ."), 
ibland är målet en direkt anvisning om hur resurserna skall 
disponeras (t ex mål 7-9). 

Uppnåendet av ett mål kan stå i konflikt med uppnåendet av 
ett annat mål. Ett skäl kan vara att samma begränsade resur
ser alternativt kan användas for endera målet. Att ta emot 
alla ungdomar i gymnasieskolan och samtidigt, oberoende av 
bostadsort, ge dem "reell tillgång till lika utbildningsmöjlighe
ter" är helt omöjligt med varje möjlig storleksnivå på resursin
satsen. 
Målen kan också utesluta varandra funktionellt. Även om re
surserna räcker går det inte att "ta emot alla ungdomar" så 
länge utbildningen är frivillig om inte alla vill ha utbildning. 
Även målformuleringar som till formen är ett direkt operatio
nellt resursdirektiv som mål 8 kan vara inkonsistenta. Det 
finns t ex inte någon som helst möjlighet - vare sig ur resurs-
eller efterfrågesynvinkel - att placera "flertalet studievägar" 
på varje utbildningsort. 

- Mål och dimensioneringsfaktorer 
Frågan om hur den totala utbildningskapaciteten och dess för
delning på utbildningar utvecklas relativt målen i hela Sveri-

1) Proposition 1970:159 
2) Läroplan för gymnasieskolan, Skolöverstyrelsen 1970. Brev 1970-05-14 

med senare ändringar 
3) Proposition 1968:140 
4) Direktiv till SSK-utredningen (U 1972:06) 
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ge diskuteras inte. Däremot redovisas ett försök att identifiera 
vilka faktorer som påverkar den regionala fördelningen av re
surserna. 
En första uppsättning tänkbara faktorer kan erhållas via må
len, genom att ta målen på allvar och se efter i vilken utsträck
ning de svarar mot faktorer som kan förklara den faktiska 
resursfördelningen. Exempelvis innebär mål 1 och 6 att hän
syn bör tas till elevunderlaget (ofta operationaliserat till anta
let 16-åringar). 

1. elevunderlaget 
Mål 4 innebär att hänsyn bör tas till: 

2. elevernas utbildningsönskemål 
3. arbetslivets efterfrågan 
4. befintliga resurser 

Mål 3 och 6-8 leder till en organisationsprincip för den regio
nala resursfördelningen som eventuellt fungerar som en sty
rande faktor för den faktiska organisationen. Formuleringar
na kan omtolkas till två faktorer, nämligen: 

5. avstånd till utbildning 
6. bredd i utbildningsutbudet 

Dessa ur målen härledda faktorer kan ha större eller mindre 
betydelse för det faktiska organisationsutfallet. Redan av det 
skälet att flera av målen står i direkt konflikt med varandra 
måste en prioritering av faktorernas relativa betydelse ha ge
nomförts vid organisationsutformningen. 
I tabell 1 visas vilka aktivitetsmål som kan svara mot respek
tive dimensioneringsfaktor och exempel på möjliga korrespon
derande operationella resursmål. Ett annat exempel på en så
dan typ av tolkningschema visar Öberg (1976). 
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Tabell 1 Dimensioneringsfaktorer och mål 

Dimensionerings
faktor Aktivitetsmål 

Exempel på operatio
nella (resurs) mål 

1. elevunderlag utbildning till 
alla ungdomar i 
alla områden 

utbildningsplatser mot
svarande minst 100% av 
16-åringarna i alla om
råden 

2. elevernas 
utbildnings
önskemål 

ge alla ungdomar 
efterfrågad ut
bildning i alla 
områden 

utbildningsplatser mot
svarande antalet sökande 
per utbildning och 
område 

3. arbetslivets 
efterfrågan 

uppfylla närings
livets behov av 
yrkesutbildade i 
alla områden 

utbildningsplatser mot
svarande näringslivets 
beräknade behov av ny
rekrytering från gymna
sieskolan per utbildning 
(yrke) och område 

4. befintliga 
resurser 

utnyttja alla äldre 
och på kort sikt 
givna resurser 
som lokaler, lärare 
och utrustning 
utan kapitalförstö
ring, dvs. inom ra
men för naturlig 
avgång och förslit
ning 

bibehålla 97% av föregå
ende års organisation 
oförändrad 

5. avstånd närhet till ut
bildning 

gymnasieskola inom 
tre mil för alla elever 

6. bredd 
(fullstän
dighet) 

valfrihet i utbild
ningsvalet i alla 
områden 

minst 75% av utbildning
ar efter nationell kapaci
tet inom tre mil för alla 
elever 

Målkonflikterna blir tydligast på den operationella nivån. De 
redovisade målformuleringarna ger i sig själva få upplysning
ar om hur målen och motsvarande faktorer bör vägas mot 
varandra. Den fortsatta analysen i detta avsnitt syftar inte 
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heller till att belysa detta utan bara till att reda ut hur stor 
relativ betydelse dessa och andra faktorer kan ha haft vid 
den faktiska utformningen av organisationen. 

- Elevunderlag som dimensioneringsfaktor 
Den sammanlagda intagningskapaciteten i alla utbildningar 
varierar påtagligt över landet (Holm 1979): 

Den största skillnaden i antal platser per 16-åring är ca 20 
procentenheter. Ytterligare en femtedel av 16-åringarna 
från områden med lägst frekvens skulle alltså kunnat få 
en utbildningsplats om den totala dimensioneringen varit 
lika hög där som i de områden som har högst frekvens. 

Detta förhållande strider mot bl a de anförda målen 1, 5 och 
6, dvs mot uppfattningen att gymnasieskolan bör kunna ta 
emot alla ungdomar och att ungdomarna oavsett bostadsort 
skall ha "reell tillgång till lika utbildningsmöjligheter". 
Även beträffande intagningskapacitetens fördelning på olika 
utbildningar har stora regionala skillnader existerat under 
hela perioden efter 1971. Dessa skillnader framträder redan 
vid en indelning av utbildningarna i ett fåtal stora sektorer 
(Holm 1979): 

Exempelvis varierar den andel av nybörjarplatserna som 
avser praktiskt inriktad utbildning mellan 18 och 73 pro
cent mellan gymnasieskolans intagningsområden (som 
eleven i praktiken oftast är bunden till) 1978. År 1971 va
rierade samma andel mellan 11 och 60 procent. Dessa stora 
och oförminskade skillnader kan inte heller motiveras av 
några tillnärmelsevis lika stora skillnader i elevefterfrå
gan eller arbetsmarknadsinriktning. 
Inte heller finns det något i målen som motiverar att bara 
12% av nybörjarplatserna avser vårdutbildning och kon
sumtionsteknisk utbildning i Uppsala län 1978 när mot
svarande andel i Kronobergs, Gotlands och Jämtlands län 
uppgick till mer än 22%. 
Att 38% av alla nybörjarplatser i Stockholms län 1978 
(39% 1971) består av 3-4-åriga teoretiska linjer jämfört 
med mindre än 25% i Värmlands och Kopparbergs län 
svarar delvis mot en motsvarande avvikelse i elevernas ef
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terfrågan. Däremot finns inget i de anförda målen som sä
ger att denna efterfrågan så helt skall prioriteras framför 
målet om jämn fördelning relativt elevunderlaget. 

- Elevernas önskemål som dimensioneringsfaktor 
Det var tidigare i första hand skogslänen som hade en hög 
intagningskapacitet i förhållande till antalet 16-åringar. An
talet sökande till gymnasieskolan i relation till 16-åringarna 
låg dessutom i ännu högre grad på en hög nivå inom dessa län. 
Mellan 1971 och 1978 har dock en viss uppluckring av detta 
mönster inträffat. 
Att både utbud och efterfrågan på gymnasial utbildning ligger 
på en så hög nivå inom fr.a. skogslänen torde bero på att 
många ungdomar i valet mellan yrkesarbete och yrkesutbild
ning väljer det som är lättast tillgängligt från hemorten. I om
råden med ett sämre arbetsmarknadsläge är avstånden till 
arbete ofta längre än avståndet till utbildning. Detta kan ska
pa en överefterfrågan på utbildning som - särskilt om den fun
nits under många år - kan ha påverkat platstilldelningen. 
Det rådde ett påtagligt samband mellan arbetslöshet och an
tal utbildningsplatser per 16-åring under 1970-talets första 
del (Holm 1972, 1979). Områden med hög arbetslöshet har 
ofta hög utbildningskapacitet i gymnasieskolan (jfr även 
Fransson 1969). Ur elevernas synvinkel innebar troligen 
"överskottsplatserna" i gymnasieskolan en ersättning för icke 
existerande lokala arbetsmöjligheter. 
Utbildningen i gymnasieskolan har härigenom fått en funk
tion som förmodligen inte avsetts med målformuleringen 
"elevernas utbildningsönskemål", nämligen att ta hand om 
ungdomar som inte ryms på en lokalt underdimensionerad ar
betsmarknad. Detta samband har med tiden blivit betydligt 
mindre markerat (jfr Abrahamsson och Göransson 1982). 
Ungdomsarbetslösheten är inte längre lika regionalt kon
centrerad till landets norra och nordvästliga delar som under 
början av 1970-talet. 
Den regionala kapacitetsfördelningen - både totalt och per ut
bildning - svarar ändå betydligt bättre mot elevernas efter
frågan än mot elevunderlaget (16-åringarna). I den faktis
ka organisationsutformningen har alltså elevernas efterfrå
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gan kommit att prioriteras framför mål 1,5 och 6 (jämn fördel
ning). 

- Önskemål och förvaringsbehov 
Det föreligger stora principiella och praktiska svårigheter att 
skilja mellan en latent, "autentisk" efterfrågan och den som 
manifesteras i form av ett antal sökande till en viss utbildning. 
I stor utsträckning internaliseras de individ- och omgivnings
bundna restriktionerna till ett "realistiskt" önskemål hos indi
viden. Den latenta efterfrågan som skulle ha kunnat manifes
teras om förutsättningarna vore annorlunda beskaffade kan 
aldrig observeras direkt. 

En del av den manifesta och realiserade efterfrågan samvarie
rar påtagligt med yttre förutsättningar (brist på arbete). Det
ta tolkas här så att denna del inte motsvarar en autentisk 
efterfrågan på utbildning utan snarare svarar mot ett behov 
av verksamhet i form av arbete. Den till tolkningen hörande 
faktorn namnges och kallas "arbetsmarknadssituation", mot
svarande outsagda "mål" kan kallas "förvaringsbehov". 

- Avståndets betydelse för efterfrågan 
Efterfrågans fördelning på olika utbildningar påverkas av 
avståndet mellan bostadsort och skolort, däremot inte numera 
den totala efterfrågenivån (jfr Abrahamsson och Görans
son a.a.). 

För hela landet gäller att 90% av alla ungdomar har mind
re än tre mil till närmaste ort med en mer fullständig gym
nasieorganisation. För tre procent av ungdomarna är av
ståndet större än 5 mil. Av dessa bor 84% i de sex nordligas
te länen. En femtedel av gymnasieskolans elever bor inte 
hemma hos sina föräldrar. De bor antingen på internat 
(5%), som inneboende (8%) eller i egen bostad (7%) (Holm 
1979). 

Aktivitetsmålet "närhet till utbildning" operationaliseras i 
punkt 5 i tabell 1 till "gymnasieskola inom 3 mil för alla ele
ver". Detta mål kan alltså sägas vara uppfyllt för 90 procent 
av eleverna. 
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I genomsnitt var antalet sökande per 16-åring till en viss 
utbildning 1971 bara drygt en tredjedel (38%) så stor i de 
områden där utbildningen saknades jämfört med områden 
där utbildningen fanns inrättad (Holm, 1972). 

Ju mindre utbildningen är (få platser i landet) och ju mindre 
allmänt attraktiv den är (få sökande per plats i hela landet) 
desto mer utpräglat lokal är i allmänhet rekryteringen. Detta 
innebär bl a att ju smalare utbildningsutbud som finns på en 
skolort ju större blir risken att ungdomarna inte väljer den 
utbildning som de "egentligen" är mest intresserade av. I stäl
let "avlänkas" de mot det speciella utbud som råkar finnas till 
hands "hemma". 

- Utbudets betydelse för efterfrågan 
Analysen kan förbättras genom att inte bara ta hänsyn till 
existensen av en utbildning utan också till förekommande 
skillnader i kapacitet per 16-åring för vaije utbildning och in
tagningsområde. I en sådan undersökning (Holm, 1972) ana
lyserades sambandet mellan utbuds- och efterfrågenivå med 
hjälp av regressionsanalys. Denna gav i det närmaste samma 
resultat: 

Av de totala skillnaderna i efterfrågan (mätt som varia
tionskvot) mellan intagningsområden (gymnasieregioner) 
som motsvarar 15% av åldersklassen samvarierar 10%, 
dvs två tredjedelar med en motsvarande snedfördelning av 
utbildningsplatserna. 

Detta är en fråga om "hönan eller ägget". Vad kommer först? 
En avvikande elevefterfrågan som till två tredjedelar sedan 
styr resursfördelningen, eller en avvikande resursfördelning 
som till två tredjedelar formar efterfrågans inriktning? 
Resursfördelningen kan inte ändras lika snabbt som efterfrå
gan år från år. Vad som än "ursprungligen" har motiverat 
platsfördelningen är alltså eleverna ändå på kort sikt bundna 
till resultatet. 
Att elevernas val av studieväg i hög grad beror på om studie
vägen anordnas på orten eller ej, utesluter inte heller att det 
kan finnas regionala och lokala skillnader i efterfrågans för
delning som inte primärt formas av tillgänglig kapacitet. 
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Detta skulle exempelvis kunna gälla för det förhållandet att 
efterfrågan och kapacitet på tre- och fyraårig gymnasieutbild
ning är betydligt högre i Stockholms län än genomsnittligt i 
landet. Man kan här tänka sig att det är elevernas efterfrågan 
som under lång tid sett annorlunda ut än i övriga Sverige och 
att detta så småningom påverkat dimensioneringen. 
Är det i så fall "rimligt" att tillmötesgå detta elevintresse? 
Kan det motiveras av att den högskoleutbildning som univer
sitetsorternas ungdomar rekryteras till i betydligt större ut
sträckning än andra betraktas som en "arbetsmarknad"? In
nehåller högskoleorterna en större proportion ungdomar som 
är "lämpade" för högskolestudier? Eller beror det höga elev
intresset på avståndsfaktorn, att fler väljer högskolestudier 
när dessa finns att tillgå i hemorten? Eller påverkas intresset 
av den motsvarande överrepresentationen av en arbetsmark
nad för högskoleutbildade? 
I detta fall hänger uppenbarligen (tolkningen av) målen för 
fördelningen av gymnasieutbildning och högskoleutbildning 
samman. Om man anser att den regionala rekryteringen till 
högskoleutbildning borde vara mer jämn än nu och att just 
utbildning (på alla nivåer) bör användas bl a som ett instru
ment att fördela kompetens jämnare regionalt faller "arbets
marknadsmotiveringen". I så fall bör inte heller en av detta 
skäl avvikande efterfrågan på gymnasieutbildning accepteras 
som motiv för en sned resursfördelning till denna. 
Motsatt slutsats erhålles om man anser att denna höga efter
frågan på längre gymnasieutbildning indikerar en speciell 
kompetenstillgång som bör utnyttjas eftersom både högskole
utbildning och arbetsmarknad avviker i samma riktning. 

- Arbetslivets efterfrågan som dimensioneringsfaktor 
Tidigare nämndes att den totala tillgången på utbildnings
platser per område i hög grad anpassats efter arbetsmarkna
dens efterfrågenivå. Eftersom dimensioneringen snarast är 
omvänt proportionell mot rekryteringsbehovet på den lokala 
arbetsmarknaden tolkades detta inte som ett arbetsmark
nadsbehov utan som ett "förvaringsbehov". 
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Svarar den regionala fördelningen av dimensioneringen på 
olika utbildningar mot motsvarande avvikelser i det lokala/ 
regionala arbetslivets rekryteringsbehov? 
Ett mer intressant svar på frågan erhålles genom att simul
tant beakta även effekten av bl a faktorerna elevunderlag och 
befintliga resurser. En sådan analys kan utföras med hjälp av 
den normativa lokaliseringsmodell som presenteras i avsnitt 
4.2.1 avsnitt 4.3 utnyttjas den som ett instrument för att ana
lysera den relativa vikten av olika dimensioneringsfaktorer. 
Den lokala arbetsmarknadens betydelse som lokaliserings
faktor diskuteras därför först i avsnitt 4.3. Dessförinnan åter
står några aspekter på lokaliserings- och dimensioneringsfak
torerna som kan diskuteras separat. 

- Resurstillgång som dimensioneringsfaktor 
Två sorters resursrestriktioner analyseras: 

- Tröskelvärde, räckvidd och fullständighet som dimen
sioneringsfaktor 

- Fasta och rörliga resurser i ettårsperspektiv. 
Den första reskriktionen knyter även an till målen närhet och 
valfrihet. Den andra syftar på frågan om hur stor del av orga
nisationen som faktiskt (kan) ändras på kort sikt och hur stora 
möjligheterna är att påverka organisationen med hjälp av nya 
(utökade) resurser. 

- Tröskelvärde, räckvidd och fullständighet som 
dimensioneringsfaktor 

Centralortsteorins begrepp tröskelvärde och räckvidd kom
pletteras här med begreppet "fullständighet". 
Räckvidden syftar på avståndet till gränsen för det mark
nadsområde som betjänas av ett visst utbud. I enklaste fall 
ligger denna gräns mitt emellan två utbud med samma upp
sättning av funktioner. Om utbuden ligger glest och efterfrå
gan är avståndskänslig blir räckvidden i praktiken kortare. 
En stor del av befolkningen i gränszonen avstår från det spe
ciella utbudet. Om utbuden ligger tätt och/eller efterfrågan 
inte är avståndskänslig "överlappar" marknadsområdena 
varandra. Avståndet till gränsen för utbudets "dominansom-
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ràde" är kortare än räckvidden skulle vara utan konkurrens 
från andra närliggande utbud med samma funktioner. 
Begreppet tröskelvärde förutsätter en maximalt förenklad 
teknisk/ekonomisk produktionsrestriktion. Det syftar då på 
det minsta antal konsumenter (elevunderlag) som behövs för 
att ett visst utbud (utbildningslinje) skall kunna etableras och 
bibehållas (ingen åtskillnad görs mellan genomsnittliga och 
marginella kostnader). 
Ju högre efterfrågan per capita på det speciella utbudet är des
to lägre blir tröskelvärdet (erforderligt elevunderlag). Vaije 
utbud får en tillräcklig total efterfrågan om produkten av be
folkningsunderlag (elevunderlag) och efterfrågan per capita 
(andel av elevunderlaget som väljer den speciella utbildning
en) överstiger en viss given "omsättning" (elever per klass). 
Antalet platser som utbudet (linjen) kan finnas på bestäms då 
av kvoten mellan totalbefolkning (elevunderlag) och tröskel
värde. Detta under förutsättning att räckvidden är större än 
avståndet till omlandsgränsen. Om utbuden ligger så glest att 
detta inte gäller blir antalet lägre eftersom de stora avstånden 
då reducerar en del av efterfrågan per capita från befolkning
en i gränsområdena. 
Fullständigheten hos ett utbud (saggregat) införs som ett 
hjälpbegrepp. Det kan definieras som den andel av en (eventu
ellt normativt bestämd) total efterfrågan som ett speciellt ut
budsaggregat tillhandahåller. I den klassiska centralortsteo
rin är fullständigheten 100% på den högsta nivån och lägst på 
den lägsta (orts)nivån. 
Om alla sorters funktioner/delutbud har samma tekniska och 
ekonomiska restriktioner, t ex formulerat som en minimi-
omsättning omräknad till konsumentunderlag eller en minsta 
klass-storlek (k) och rummet kan delas in i delområden med 
identisk efterfrågan gäller följande relation mellan fullstän
dighet (f) och tröskelvärde (t): 

ft = k 

Ofta organiseras funktionerna, delutbuden (linjerna) i grup
per till olika sorters serviceaggregat (skolor) bl a för att till
varata interna stordriftsfördelar. Ett annat skäl som gäller 
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för gymnasieutbildningen är syftet att undvika den snedvrid
ning av utbildningsvalen som varierande avstånd till delutbu
den medför. 
Det antal platser som ett sådant utbudsaggregat kan f innas 
på bestäms av delbarhetsgränsen för det minst delbara utbud 
som ingår i aggregatet. Vid givna tekniska/ekonomiska krav 
blir detta det delutbud som har lägst fullständighet och där
med högst tröskelvärde. Den summerade fullständigheten: 

F=E if i  

för ett aggregat får alltså ett tröskelvärde TF som bestäms av: 

vilket givetvis är avsevärt högre än det genomsnittliga trös
kelvärdet för de i aggregatet ingående utbuden. 
Med hjälp av två av dessa begrepp (fullständighet och tröskel
värde) illustreras i figur 6 de centrala ekonomisk-tekniska re
striktionerna vid en rumslig fördelning av gymnasieutbild
ningen. Hänsyn tas i figuren inte till den tredje faktorn; räck
vidden-avståndsberoendet. Avstånden påverkar inte efter
frågan i figuren. Härigenom underskattar den högra delen av 
figuren det erforderliga elevunderlaget, åtminstone i glest be
folkade områden. 
Mål 5-8 ger uttryck för hur den sammanlagda tillgängliga ut
bildningskapaciteten bör fördelas på olika utbildningar regio
nalt. Grundtemat är att inte bara totalkapaciteten utan även 
ingående enskilda utbildningar bör fördelas jämt över landet. 
Å ena sidan bör gymnasieutbildning finnas så nära hemorten 
som möjligt, eftersom stora avstånd medför ett regionalt och 
socialt selektivt rekryteringsbortfall och stora olägenheter 
även för antagna elever. Å andra sidan poängteras bland mål
formuleringarna önskemålet att vaije utbildningsort skall er
bjuda ett allsidigt urval av studievägar för att ge eleverna ett 
så fritt val av utbildning som möjligt (eftersom flertalet elever 
bara väljer bland de utbildningar som finns lokalt). 
Dessa två önskemål står vid given resurstillgång i direkt kon
flikt med varandra. En ensidig prioritering av närhet skulle i 
ytterlighetsfallet innebära en specialisering på ett fåtal klas

83 



ser-studievägar per skolenhet-utbildningsort. Utbildningen 
skulle kunna spridas till flera gånger fler orter än nu och av
ståndet till närmaste gymnasieutbildning skulle bli mycket 
kortare. 
För att undvika den kraftiga regionala och sociala specialise
ring i utbildningsval som detta skulle medföra kunde den and
ra ytterligheten; maximal valfrihet prioriteras. De olika tim-
och kursplanerna - studievägarna - har en omfattning som 
varierar från flera hundra till en enda intagningsklass i hela 
Sverige. 

Figur 6 Fullständighet och elevunderlag 1971/72 
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a) Tilldelning vid en beräknad frekvens på 16 respektive 30 elever 
per klass 

b) Tilldelning vid 8 respektive 15 elever per klass 
c) Genomsnitt av faktiskt elevunderlag i g-regioner 
• En g-region 

Om varje skolenhet/utbildningsort skall innehålla (nästan) 
alla utbildningar kan givetvis bara några få enormt stora sko
lor existera. Detta skulle förvisso medföra ett obundet utbild
ningsval men också ett mycket stort - likaledes regionalt och 
socialt selektivt - bortfall av elever som inte alls skulle söka 
till gymnasieskolan. 
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Hur har då denna målkonflikt lösts i praktiken? Vilka möjlig
heter finns att åstadkomma en hög grad av valfrihet i det lo
kala utbildningsutbudet samtidigt som platserna i varje stu
dieväg är jämt fördelade över landet? 
Problemet illustreras i figur 6 som visar vilka utbildningar 
som "ryms" inom ramen för olika stora lokala elevunderlag 
under förutsättning att klasserna fördelas "rättvist" över lan
det relativt elevunderlaget. I figuren har studievägarna rang
ordnats efter antalet utbildningsplatser i hela landet (egentli
gen efter tröskelvärde där hänsyn tagits till att olika studievä
gar "får" ha olika antal elever per klass). 
Kvoten mellan utbildningens platsantal och det sammanlag
da antalet intagningsplatser i alla utbildningar ger utbild
ningens "fullständighet". Denna representeras av längden på 
de lodräta linjerna för varje utbildning. Tröskelvärdet, det er
forderliga elevunderlaget vid proportionell rekrytering till 
varje studieväg erhålles som antalet elever/klass dividerat 
med utbildningens fullständighet. 
Den vänstra trappstegskurvan visar sambandet mellan ku
mulativ fullständighet och tröskelvärde om den ekonomiska 
restriktionen medger 8 respektive 15 elever per klass (dvs 
halvklass). Den högra kurvan visar motsvarande samband 
med 16 respektive 30 elever som norm för klass-storleken. 
De enskilda intagningsområdena har givetvis inte tillräckligt 
elevunderlag för inrättande av alla studievägar. Uppställs 
t ex målet att 3 av 4 ungdomar skall kunna få sina utbild
ningsval tillgodosedda i hemregionen krävs enligt figuren att 
denna omfattar minst 700-800 16-åringar (vid helklass som 
minimir estriktion). 

Figur 6 baseras på situationen 1971/72. Med ett senare års 
kapacitetsfördelning skulle rangordningen mellan studievä
garna förändras på några punkter (jfr figur 7). 
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Figur 7 Kumulativ andel av alla intagningsklasser i studie
vägar med mer än angivet antal klasser 1973 och 
1978 
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Antalet olika studievägar direkt till tillgängliga för elever 
från grundskolan har minskat från 170 till 141 mellan 1973 
och 1978. En betydligt större del av intagningsklasserna 
fanns 1978 i stora studievägar med mer än 220 intagnings
klasser vardera (24% 1972,36% 1978). 
Denna förändring i storleksfördelningen ger väsentligt bättre 
möjligheter att sprida ut organisationer med studievägar som 
i hela Sverige rekryterar mellan en tredjedel och hälften av 
eleverna (som har en fullständighet på 30-50%). Förutsätt
ningarna för att sprida ut regionalt sammanhållna utbud med 
fler studievägar och en fullständighet på minst 75% har där
emot inte förbättrats. 
Av figur 6 framgår att intagningsområdena i allmänhet hade 
ett mer fullständigt utbud av gymnasieutbildning än som föl
jer av de formella reglerna om klasstorlek etc. 
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Denna högre fullständighet har uppnåtts bl a genom att man 
minskat kravet på elevunderlag med hjälp av samläsning mel
lan olika studievägar, b-klasser, m fl åtgärder. 
Man har alltså med hjälp av olika organisatoriska lösningar 
anordnat något fler studievägar i flertalet regioner än vad en
bart studievägarnas storleksfördelning motiverar. I avsnitt 
4.3 analyseras med hjälp av lokaliseringsmodellen även frå
gan om denna fördelning blivit så jämn som möjligt relativt 
elevunderlaget. 

- Fasta och rörliga resurser vid dimensioneringen 
Den yttre ramen för verksamheten i gymnasieskolan består 
bl a av skolbyggnader, utrustning och utbildade lärare. Ur ett 
ett-årsperspektiv är dessa resurser i stort sett givna. Endast 
ett fåtal nya byggnader för gymnasieskolan tillkommer vaije 
år. Följande uppgifter (Holm, 1979) belyser förändringspoten
tialen: 
Investeringarna i fasta priser i skolbyggnader har efter 1971 
sjunkit markant fram till 1975 (39% av 1971 års nivå) och le
gat kvar på denna nivå tom 1977 (under högkonjunkturen). 
Därefter har en viss ökning genomförts. Antalet 16-åringar i 
landet är under större delen av 80-talet ca 20% större än under 
1970-talet. 
Förutsättningarna för att inom ramen för givna yttre resurser 
omdisponera proportionerna mellan olika utbildningar i olika 
områden varierar. Flexibiliteten är störst beträffande mer 
teoretiska utbildningar som kan utnyttja ungefär samma lo
kaler, medan den mer yrkesinriktade utbildningen ofta förut
sätter speciella resurser i form av lokaler, utrustning och lära
re som inte utan vidare kan ges en alternativ användning. 
Mellan två läsår i slutet av 1970-talet bibehölls 96% av alla 
intagningsplatser i samma studieväg och gymnasieregion som 
året innan. Utbildningar motsvarande 4% av alla intagnings
platser drogs således in. 
Samtidigt etablerades nya utbildningsplatser motsvarande 
6% av totalantalet ett år tidigare. Netto ökade således plats
antalet 2%. Detta kan jämföras med att kommunerna ville be
hålla 97% och öka med 8%. 
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Av beslutsfattare på regional (landsting, länskolnämnd) och 
lokal (kommun) nivå anser mer än hälften att de i stor ut
sträckning tar hänsyn till målet "jämn fördelning relativt 
elevunderlaget" vid sina dimensioneringsbeslut. Knappt hälf
ten anser samma sak om faktorn "arbetsmarknadens behov", 
medan bara var femte anser att hänsynen till "elevernas efter
frågan" varit lika viktig. 
Dessa uppfattningar avviker påtagligt från den tidigare rela
terade kraftiga samvariationen mellan kapacitet och elev
efterfrågan. 

4.2 En lokaliseringsmodell 
— Krav på modellen 
Modellen skall kunna: 

1. Leverera ett beslutsunderlag i form av ett förslag till 
fördelning över landet av ett givet antal klasser i olika 
utbildningar med varierande egenskaper och totalka
pacitet. 

2. Fungera som analysinstrument för att indirekt bestäm
ma vilken relativ betydelse faktorer som befintliga re
surser, elevunderlag, elevefterfrågan och arbetsmark
nadsefterfrågan har vid faktiska resursfördelningsbe
slut. 

3. Ange i hur mycket högre grad mål som närhet, valfri
het, "rättvis" fördelning, hänsyn till lokal efterfrågan 
från elever respektive näringsliv skulle kunna uppnås 
med en alternativ användning av givna resurser. 

1. Det första kravet innebär att modellen skall kunna hante
ra allokeringsproblem av realistisk storlek med utgångs
punkt från tillgängliga underlagsdata och mål. Resultat 
skall produceras på den detaljeringsnivå som motsvarande 
faktiska administrativa beslut har. För gymnasieskolan 
betyder kravet att: 
a. Varje klass i vaije utbildning skall lokaliseras. Det kan 

finnas upp till ca 400 klasser i en "studieväg" och det 
finns minst 100 studievägar som är så pass olika att de 
inte är helt utbytbara ur elev- eller arbetslivssynpunkt. 
Varje sådan utbildning skall således kunna erhålla ett 
unikt lokaliseringsmönster. 
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b. Den rumsliga upplösningen bör på samma sätt svara 
mot detaljeringsgraden i motsvarande faktiska beslut. 
Dessa beslut avsåg tidigare formellt primärkommuner. 
I praktiken fördelades resurserna på ca 130 "gymnasie
regioner". Sedan 1983 fördelas resurserna formellt på 
län för att därefter inom län fördelas vidare på kommu
ner. 
Det är inte möjligt att dagligen resa mellan alla hemor
ter och skolorter i alla län. Därför är det - oberoende av 
formell beslutshierarki - intressant att erhålla en redo
visning med en rumsupplösning till områden inom vilka 
dagliga resor i flertalet fall är möjliga. 
För att i modellen inte behöva ta hänsyn till lokala 
organisatoriska restriktioner och förutsättningar bör 
områdena inte heller vara för små. 
Om underlaget räcker till de vanligaste större linjerna 
och om dessa kan placeras i samma skolenhet är större 
delen av dessa förutsättningar tillgodosedda - dvs möj
ligheten att anordna samläsning, att fylla ämnesgrup
per från flera linjer etc. "På marginalen" kan nya stu
dievägar adderas utan hänsyn till exakt vilka som re
dan finns där när det gäller den interna effektiviteten 
- resursförbrukning per capita. 
En kompromiss mellan bl a dessa önskemål (Görans
son 1972) resulterade i en indelning i 65 "skolblock" 
(snarlika a-regioner), senare ändrat till 69. Modellen 
fördelar primärt klasser mellan dessa skolblock. 

c. Det måste finnas mätbara indikatorer för alla lokalise
ringsfaktorer som skall påverka resultatet samt en för
vald prioritering mellan deras relativa betydelse för ut
fallet. 

2. Det andra kravet medför att modellen skall kunna produ
cera lösningar när var och en av de olika lokaliseringsfak
torerna renodlas. Dessa lösningar skall systematiskt kun
na jämföras med varandra och med föreliggande fördel
ning. 

3. Det tredje kravet medför att varje lösning skall kunna ka
raktäriseras med ett mått på måluppfyllelse för varje mål. 
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Den föreliggande fördelningen skall kunna karaktäriseras 
med samma mått. 

- Lokaliseringsproblemet 
Lokaliserings-allokeringsmodellen skall ge ett svar på följan
de frågor för vaije nivå på totaldimensioneringen (totalantal 
klasser) i vaije utbildning: 

1. Till hur många orter (regioner) skall utbildningen loka
liseras? 

2. Vilka är dessa orter? 
3. Vilken kapacitet (antal platser eller klasser) skall vaije 

ort få? 
4. Hur skall lokaliseringsorternas upptagningsområden 

avgränsas? 

- Objektfunktionen 
Vid olika tillämpningar skall ett urval av följande mål påver
ka resultatet: 

1. Att utbildningsplatserna fördelas jämnt ("rättvist") re
lativt (elev)underlaget. 

2. Att eleverna får nära till utbildningen. 
3. Att elevernas utbildningsefterfrågan tillgodoses. 
4. Att arbetslivets rekryteringsbehov tillgodoses. 
5. Att befintliga utbildningsresurser utnyttjas. 

Valet av mål/lokaliseringsfaktorer och prioriteringen dem 
emellan är en ren policyfråga och bestäms av syftet med aktu
ell tillämpning. Objektfunktionen formuleras så att trans
portarbetet minimeras, dvs så att avståndet mellan utbild
ningen och ett sammanvägt underlag minimeras. Samman-
vägningen avbildar prioriteringen mellan mål 2-5. Mål 1 be
handlas som en restriktion. För vaije utbildning genomförs 
följande: 
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Min EjSj Ay Fi Ey 
under restriktionerna: 

Kj Fj • K/U + 0.5 

Kj > Fj • K/U - 0.5 (eller: Fj > Umin) 
SjKj= K 

ZPn = 1 
SjEjEy = M 

map Kj. 

där: 
Ay = Vägavståndet mellan hem"ort" (i) och skolkort" (j), 

där i, j är något av skolblocken 1-M. Avståndet mäts 
mellan centralorterna i de kommuner som namnger 
skolblocken (jfr karta 1). 

Fi = Ui ( 1+EÜ(D-1 ))U/(U+(D-1 ) EjUjEjj) = omfördelat och 
sammanvägt underlag i skolblock i. 

Etj = 1 när utbildningen finns i skolblock j och inget annat 
skolblock med utbildningen finns närmare i, annars 
= 0. 

D = Relation mellan efterfrågenivån i skolblock med rela
tivt skolblock utan utbildningen. 

Ui = kL-Bi SfR- = sammanvägt underlag i skolblock i; 
l,b,s,r är respektive underlagsfaktors relativa vikt 
(l+b+s+r=l.)1) 

Lj = arbetsmarknadsbehov (antal beräknat rekryterade) 
från utbildningen till arbete per år i skolblock i. 

Bi = i elevunderlag (antal 16-åringar) i skolblock i. 
Si = elevefterfrågan (antal förstahandssökande) i skol

block i. 
Ri = befintliga resurser (antal intagningsplatser) i skol

block i. 

1} Vid beräkning av beslutsunderlag ersätts uttrycket med följande linjär
kombination av relativa andelar där hänsyn även tas till beräknad syssel
sättningsgrad (y) efter utbildningen. För de som ej beräknas arbeta efter 
utbildningen ersätts arbetsmarknadsindikatorn med indikatorn på elev
efterfrågan: 

u ,  =  B i ( y , ( fa / ! )  +  b +  « . +  1 a-„( ! / | )  +  , ( |^ ) )  

91 



Uj = Si Ui Ey=sammanlagt sammanvägt underlag i sko-
lort (j)'s upptagningsområde. 

Fj = Ej Fj Ey=sammanlagt omfördelat och sammanvägt 
underlag i skolort (j)'s upptagningsområde. 

Kj = Antal (halva) klasser i utbildningen i skolort (j). 
K = Ej Kj =totalantal klasser i utbildningen i Sverige. 
U = EiUi=£jUj=EiFi=EjFj=sammanlagt underlag i 

Sverige. 
Umin = Empiriskt bestämt minimiunderlag för att etablera 

en första klass. 0.5 U/K < Umin < U/K. 
M = Antal noder och regioner (69 skolblock). 
N = EjEjj = antal noder (skolblock) med utbildning. 

Med denna formulering tas hänsyn till kapacitetsrestriktio
ner och till en explicit prioritering mellan olika delmål via det 
samman vägda underlaget i objektfunktionen. Vidare beaktas 
efterfrågans avståndskänslighet via en generell omfördel
ningsfaktor som expanderar underlaget i de skolblock som får 
utbildningen och reducerar det i övriga områden. 

- Restriktioner 
Mål 1. - jämn fördelning - har valts som huvudrestriktion. 
Detta innebär att kapaciteten i utbildningen skall fördelas så 
jämnt som möjligt efter någon indikator på underlaget. 
Av ekonomiska och organisatoriska skäl är kapaciteten i form 
av elevplatser grupperad i "odelbara klasser" med 8, 15, 16 
eller 30 platser per klass beroende på vilken utbildning det 
gäller. Eftersom underlaget, t ex i form av antalet 16-åringar, 
kan variera med en person i taget kan kapacitetsfördelningen, 
registrerad som antal platser per 16-åring, aldrig bli helt 
jämn. 
Problemet accentueras av att rekryteringen till gymnasiesko
lan, både formellt och reellt ofta är utpräglat lokal. Formellt 
är det inte tillåtet att välja utbildningsort, bara utbildning. 
Eleven tilldelas vanligen utbildningsplats i närmaste gymna
sieskola med den sökta utbildningen. Till skillnad från exem
pelvis högskoleutbildning är utbildningsplatserna "regionalt 
kvoterade". De sökande konkurrerar bara med andra sökande 
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från samma upptagningsområde. Som tidigare diskuterats är 
dessutom eleverna mycket avståndskänsliga. Flertalet reflek
terar bara över lokala utbildningar. 
Restriktionen formuleras så att varje område skall få det antal 
klasser som gör att relationen mellan antal platser och (antal 
personer i) underlaget avviker så litet som möjligt från ett 
riksgenomsnitt. 

Antag exempelvis att en viss utbildning i hela landet skall ha 
en kapacitet som motsvarar 10% av antalet 16-åringar och att 
utbildningen skall fördelas i 30-klasser. Ett område med 1000 
16-åringar borde då få 100 platser eller 3 och 1/3 klass. Med 
den införda restriktionen erhåller området precis 3 klasser 
motsvarande 9% av 16-åringarna. Figur 8 illustrerar att felet 
blir störst när elevunderlaget räcker till omkring en halv klass 
eller omkring 1.5 klasser. Ju fler klasser som ryms i underla
get ju längre blir det relativa felet. 
Figur 8 Antal elevplatser per ett hundra 16-åringar i 

humanistisk + samhällsvetenskaplig linje i g-regioner 
vid olika elevunderlag och antal klasser 1971-09-15. 

Platser per 100 
16-åringar \ (• = en g-region) 

Riks
genomsnitt 

Antal klasser (halva klasser) 

Elevunderlag 
(antal 16-åringar) 
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- Prioriteringsalternativ 
Objektfunktionen innebär att det sammanlagda transportar
betet för (det omfördelade) "fördelningsunderlaget" till skol-
orterna minimeras. Genom att definiera detta underlag på oli
ka sätt kan olika prioriteringar mellan målen avbildas. 
Enbart elevunderlag (b=l, l=s=r=o): 

Ett enkelt alternativ är att helt bortse från mål 3-5, dvs att 
bara ta hänsyn till avståndet mellan de potentiella elevernas 
(16-åringarnas) hemort och skolort samt till målet att kapaci
teten skall fördelas så jämt som möjligt relativt detta elev
underlag. Som resultat erhålles en kapacitetsfördelning som 
helt prioriterar närhet för åldersgruppen. 
Enbart elevefterfrågan (s=l, b=r=l=0): 

Ett annat enkelt alternativ är att enbart välja mål 1 och 3, 
dvs att helt prioritera elevernas utbildningsefterfrågan. I en
klaste alternativet får antalet sökande ersätta antalet 16-
åringar som indikator på fördelningsunderlaget. 
Som resultat erhålles en fördelning som i hög grad konserve
rar befintlig kapacitetsfördelning. Detta beror på den tidigare 
anförda samvariationen mellan lokal kapacitet och elevefter
frågan, dvs på elevernas avståndskänslighet. Om en viss ut
bildning inte finns lokalt är elevefterfrågan normalt mycket 
låg. Om bara denna låga manifesta efterfrågan skulle använ
das som fördelningsunderlag kommer ofta inte heller utbild
ningen att lokaliseras till orten. 
Bl a av detta skäl har i flertalet tillämpningar ett generellt 
hänsynstagande till efterfrågans avståndsberoende gjorts. 
Härigenom blir det snarare avståndet till eleverna än till elev
underlaget som minimeras. I flertalet tillämpningar förut
sätts att elevintresset för en utbildning generellt är dubbelt 
så stor om den finns lokalt jämfört med om eleven måste flytta 
för att få utbildningen (omfördelningsfaktor D=2). Detta är 
en underskattning av motsvarande iakttagna genomsnitts
skillnader. 
Underskattningen motiveras delvis av att när den observera
de elevefterfrågan får påverka fördelningsunderlaget erhålles 
en viss dubbelräkning. Om en viss utbildning saknas i ett skol-
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bloek är den registrerade efterfrågan oftast lägre där än i skol-
block med utbildningen. Härigenom erhåller skolblocket ett 
lägre beräknat underlag i skolblocket än annars. Effekten för
stärks av den generella omräkningen av underlaget som just 
har till syfte att avbilda den del av de rumsliga efterfrågeva-
riationerna som är avståndsberoende. En sådan oönskad för
stärkningseffekt uppstår dock mindre ofta eftersom elev-
efterfrågan i flertalet tillämpningar aggregeras till ett 25-tal 
linjeområden. De utbildningar som har så låg totalkapacitet 
att de inte finns i flertalet skolblock ingår då i en grupp av 
"likartade" utbildningar där oftast några av de övriga finns i 
flertalet skolblock. I dessa fall kan man säga att dimensione
ringen styrs av dels lokalt elevintresse för den grupp av utbild
ningar som den aktuella ingår i och dels av att den speciella 
utbildningen får lägre efterfrågan i områden där den inte kan 
nås dagligen. 
Enbart arbetsmarknadsefterfrågan (1=1, b=s=r=0): 

I detta alternativ ersätts elevunderlaget (i form av t ex 16-
åringar) med en bedömning av det lokala näringslivets fram
tida rekryteringsbehov. Resultatet blir en lokalisering och ka
pacitetsfördelning som minimerar avståndet till "arbetsmark
naden". 
Enbart befintliga resurser (r=l, b=l=s=o): 
Ett enskilt år kan bara en marginell del av utbildnings
kapaciteten omlokaliseras. I praktiken måste således "befint
liga resurser" alltid ha ett dominerande inflytande på resurs
fördelningen. Om hänsynen till dessa etablerade resurser 
prioriteras helt erhålles givetvis ingen förändring av fördel
ningen, resultatet blir i stort sett proportionellt mot existeran
de resursfördelning. 

Dessa fyra renodlade prioriteringar är mest användbara i 
analytiskt syfte, som underlag för det andra kravet som ställ
des på modellen. Dvs för att undersöka hur pass olikartade 
lösningar dessa "lokaliseringsfaktorer" skulle ge renodlade 
och vilken relativ betydelse de olika målen kan ha haft vid den 
faktiska organisationsutformningen. Analysen kan göras ge
nom att jämföra i vilken utsträckning de genererade lokalise
ringsmönstren överensstämmer med varandra och med den 
faktiska fördelningen. 
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Elevunderlag, elevefterfrågan och arbetsmarknadsbehov 
(l+b+s=l, r=o): 

När modellen skall användas som beslutsunderlag har oftast 
underlaget definierats som en hopvägd summa av de tre fak
torer som operationaliserar rubrikers delmål, nämligen 16-
åringar, sökande och beräknat lokalt rekryteringsbehov på 
arbetsmarknaden. 

- Lösningsmetod 
Av de skäl som anförts i kapitel 3 konstrueras en heuristisk 
lösningsmetod. Nodväxlingsmetoden generaliseras på två 
sätt: 
För det första varieras även antalet utbudspunkter eftersom 
problemformuleringen innebär att detta är en obekant varia
bel, dvs det är ett "plant location" problem. 
För det andra varieras både kapacitet och lokalisering simul
tant. I kapitel 3 diskuterades flera tillämpningar där en p-me-
dianmodell med successivt stigande antal noder användes 
även för att bestämma totalantalet noder, t ex Nordbeck 
(1975). I dessa fall avbryts processen när den nod som får lägst 
efterfrågan (underlag) i sitt upptagningsområde passerar un
der stipulerad miniminivå för att etablera ett första utbud. I 
denna tillämpning är en sådan metod inte tillämplig. Det kan 
inte uteslutas att den sist erhållna lösningen kan förbättras 
genom att ytterligare förtäta utbudsmönstret i befolkningstä
ta områden. 
Utfallet styrs av marginella förbättringar i totalt transport
arbete. Det kan inträffa att reduktionen i transportarbete som 
orsakas av noden med det lägsta underlaget är större (p.g.a. 
större minskning av avståndet i glesa områden) är den reduk
tion som skulle kunna erhållas genom att ytterligare dela upp 
tätare befolkade områden. 
I föreliggande procedur undersöks därför alltid om en lösning 
för en given kapacitet (antal klasser) kan förbättras genom 
att både utöka antalet och variera lokaliseringen av utbuds
noderna. 

Beräkningen utförs för ett stigande antal klasser och orter 
ända tills den stipulerade totalkapaciteten uppnås. En lösning 
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erhålles således också för varje antal klasser (1, 2, 3, ... K) 
som är lägre än det stipulerade maximiantalet. För varje antal 
klasser (K) utnyttjas lösningen för K-l klasser bara som en 
startlösning. Det resulterande lokaliseringsmönstret för 
K klasser kan alltså komma att avvika från den föregående 
lösningen med avseende på lokalisering av mer än en klass. 
Beräkningsgången kan sammanfattas i följande punkter: 
1. Den första klassen lokaliseras med hjälp av total genom

räkning. 
2. För varje antal klasser K erhålles nodurval, regionindel

ning och resursfördelning med hjälp av följande beräk
ningssteg: 

3. Den lösning som erhållits för K-l klasser används som 
startlösning. I denna lösning har klasserna fördelats på 
N noder. 

4. Denna lösning med N noder varieras genom att de i start
lösningen utvalda noderna en efter en byts ut mot var och 
en av de uteslutna. 

5. I varje sådant försök genomförs en regionindelning kring 
de utvalda noderna. Varje nod utan utbildning förs till 
närmaste nod med utbildning. 

6. För den aktuella lösningen beräknas vilken region som 
ger det lägsta omfördelade underlaget. Om detta under
lag är tillräckligt för en första klass med hänsyn tagen 
till att totalkapaciteten nu ökats till K klasser och om öv
riga regioner kan få kapacitet inom stipulerade gränser, 
beräknas även det totala transportarbetet för att "flytta" 
det aktuella omfördelade underlaget i varje region (som 
ändrats) till utbildningsnoderna. 

7. Om detta transportarbete inte är lägre än något som er
hållits tidigare fortsätter den pågående variationen med 
nästa nodväxling enligt punkt 4. 

8. Annars avbryts variationen och den aktuella lösningen 
används som startlösning för en ny variation med N noder 
och K klasser enligt punkt 4-6. 

9. När en fullständig variation (total enkel nodväxling) en
ligt punkt 4-6 av den senaste startlösningen med N noder 
och K klasser inte medför någon minskning av transport
arbetet utökas antalet noder med en till N + 1, dvs efter 
N (M-N) olika försök med N noder och K klasser. 
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(Ytterligare en variation med N noder och K klas ser skulle kunna ge
nomföras (dubbel nodväxling). Skälet skulle vara att reducera risken 
att hamna i ett lokalt minimum p.g.a. att det inte går att komma från 
en aktuell till en optimal lösning genom att byta ut en nod i taget. Två 
av de i senaste lösningen utvalda noderna byts systematiskt ut mot två 
av de uteslutna noderna. För vaije sådant försök beräknas underlag och 
transportarbete enligt punkt 5 och 6 och lösningen testas enligt punkt 
7 och 8. När en fullständig variation med dubbel nodväxling inte förbätt
rar resultatet utökas antalet noder med en till N+l.) 

10. Senaste lösning med N noder och K klasser utökas i tur 
och ordning någon av de uteslutna noderna. Aktuell lös
ning testas enligt punkt 5 till 8. Om någon av dessa lös
ningar är bättre än tidigare lösningar får denna fungera 
som utgångspunkt för en ny variation med N+2 noder och 
K klasser enligt punkt 4-8. 
(alternativt kan innan dess en kombinerad nodexpansion och nodväx
ling genomföras, dvs var och en av de utvalda noderna ersätts med två 
nya noder bland de ej utnyttjade). 

11. Den bästa av dessa lösningar fungerar som startlösning 
för N+3 noder enligt 10. osv. 

12. När inget försök med N+1 (N+2)... noder klarar restrik
tionen och ger lägre transportarbete väljs den sista lös
ningen med N, (N+l). . . noder för K klasser. 

13. Därefter fortsätter beräkningen med K+l klasser enligt 
punkt 2-12. 

I de tillämpningar som genomförts för att generera beslutsun
derlag för hela gymnasieskolan ett visst år används metoden 
minst 100 gånger - en gång för varje studieväg. I genomsnitt 
fördelas ca 100 klasser per utbildning regionalt. På margina
len erfordras vid exekvering på Umeå universitets Cyber-ma-
skin ca 3,6 CPU-sekunder för vaije ytterligare klass i en ut
bildning som fördelas. Detta innebär ca 6 CPU-minuter per 
utbildning och ca 10 CPU-timmar totalt. 

- Minimirestriktion på elevunderlag 
Fig. 9 visar några effekter av två olika värden på minimire-
striktionen för att etablera en första klass (Umin). Den övre 
grafen i vaije figur motsvarar ett minimiunderlag på 50% av 
genomsnittsunderlaget (antalet 16-åringar per klass i exemp
let). Den undre grafen motsvarar att restriktionen satts till 
75% av genomsnittsunderlaget. Av den övre figuren framgår 
att antalet orter (av de 65 möjliga), som får utbildning med 
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ett givet totalantal klasser att fördela kraftigt påverkas av 
vilken minimirestriktion som väljs. Ju lägre minimiunderlag 
som krävs desto fler orter får utbildningen och desto lägre blir 
i genomsnitt avståndet mellan hemort och skolort. Av den 
mellersta figuren framgår att andelen ungdomar som får till
gång till utbildningen i "hemorten" på motsvarande sätt ökar 
ju lägre minimirestriktion som väljs. 
Nackdelen med en låg (0,5) minimirestriktion framgår av den 
understa figuren. Andelen utbildningsplatser som inte blir 
strikt proportionellt fördelade efter elevunderlaget blir dub
belt så hög med den lägre restriktionen. Med den lägre under
lagsgränsen "räcker" inte totalkapaciteten för att klara kapa
citetsrestriktionerna i orter med högt elevunderlag när ingen 
minimirestriktion för deras kapacitet finns. Priset för "decen
traliseringen" är att de stora orterna får underkapacitet. En 
systematisk variation med minimiunderlag varierande från 
0,5 till 1,0 visar att andelen fellokaliserad kapacitet endast 
sjunker obetydligt om gränsen sätts högre än 0,75 samtidigt 
som då alla elevområden får en kapacitet inom stipulerade 
gränser. (Lösningar med en lägre minimirestriktion har er
hållits genom att som andra restriktionsolikhet använda al
ternativet inom parentes.) 
I alla här redovisade tillämpningar har minimirestriktionen 
inom parentes med detta värde använts. Omkring 5% felloka
liserad kapacitet är således en lägsta ofrånkomlig, konse
kvens av klassernas odelbarhet. 
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Figur 9 Tre effekter av olika minimirestriktioner för 
elevunderlaget 
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- Avståndsberoende kontra propotionell rekrytering 
Vid proportionell rekrytering erhålles den lokalisering som 
minimerar transportarbetet för (exempelvis) alla 16-åringar 
till skolorterna. Detta innebär en minimering av avståndet 
till eleverna bara under förutsättning att dessa rekryteras i 
samma proportioner från alla skolblock oberoende av var ut
bildningen hamnar. 
I tabell 2 redovisas en grov jämförelse mellan de lokaliseringar 
som erhålles när avstånden till 16-åringarna respektive av
stånden till den beräknade avståndsberoende efterfrågan mi-
nimeras. 
Av tabellen framgår att skillnaderna genomgående är ganska 
stora. I intervallet 1-20 klasser får ofta 40% av klasserna olika 
lokalisering. Med avståndsberoende rekrytering "fastnar" 
modellen betydligt oftare för en lokalisering till storstäderna 
Stockholm, Malmö och Göteborg. Andelen avtar med ökat an
tal klasser och blir noll vid 160 klasser eftersom alla skolblock 
då får utbildning. 

Tabell 2 Skillnad i resursfördelning med proportionell - jäm
fört med avståndsberoende rekrytering 

Antal klasser totalt i ut
bildningen i Sverige 

Andel av klasserna som får en 
annan lokalisering med 

avståndsberoende kontra 
proportionell rekrytering 

1 - 2 0  = 40% 
20- 40 — 25% 
40- 60 = 15% 
60- 80 = 10 % 
80 -120 = 7 % 

120 -160 = 2% 
160- = -

Tydligast blir skillnaden vid lokalisering av en enda klass. 
Utan hänsyn till efterfrågans avståndsberoende hamnar klas
sen i Örebro. Med hänsyn till att det lokala underlaget genere
rar högre efterfrågan hamnar klassen i Stockholm. 
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Det lokala elevunderlaget får en relativt sett större vikt när 
man tar hänsyn till att efterfrågan avtar med avståndet. När 
modellen får arbeta efter dessa förutsättningar väljs i större 
utsträckning skolorter med stort lokalt elevunderlag och i 
mindre utsträckning små "mellanorter". Utbildningen lokali
seras så att de elever som rekryteras får mindre avstånd. Vi
dare undertrycks sådana lösningar som är speciellt "insta
lla". 

4.3 Analys av lokaliseringsfaktorer 
I följande avsnitt ges några exempel på hur modellen kan an
vändas som analysinstrument för att utvärdera den faktiska 
fördelningen av utbildningskapacitet. 

- Arbetsmarknad, elevunderlag och befintliga 
resurser 

Flertalet av gymnasieskolans utbildningar är klart yrkesin
riktade. Är den faktiska lokaliseringen anpassad efter de oli
ka utbildningarnas arbetsmarknad eller efter elevunderlaget 
eller efter något annat? Frågeställningen kan belysas genom 
att med hjälp av modellen jämföra en "optimal" regional för
delning av totalkapaciteten för varje utbildning med den 
existerande fördelningen. 
I denna beräkning tas således den nationella kapacitetsfördel
ningen för given. Oavsett om en utbildning totalt sett är över-
eller underdimensionerad relativt arbetsmarknaden, kan den 
regionala fördelningen inom denna ram vara mer eller mindre 
felanpassad. 
Den första beräkningen fördelar platserna så att avstånden 
minimeras till arbetsmarknaden, indikerad av antalet syssel
satta i de yrken som utbildningen i första hand syftar till. Den 
andra beräkningen fördelar platserna så att avstånden mini
meras till elevunderlaget, indikerat av antalet 16-åringar. 
Först redovisas som exempel utfallet för en av de 150 studievä
garna i gymnasieskolan 1975/76, grenen för serveringstek
nik. Figur 10 och karta 1 redovisar vilka skolblock som hade 
utbildningen det året, vilka skolblock som skulle ha fått ut
bildningen vid lokalisering efter elevunderlag (16-åringar 
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1975) och vilka skolblock som skulle ha fått utbildningen vid 
lokalisering efter "arbetsmarknad" (serveringsarbete 1970). 
Av kartan framgår exempelvis att de åtta klasserna i utbild
ningen var något mer koncentrerade till Syd- och Västsverige 
än vad en lokalisering efter elevunderlag eller arbetsmarknad 
motiverade. De två beräknade fördelningarna skiljer sig inte 
lika påtagligt från varandra, eftersom arbetsmarknaden för 
ett servicearbete som serveringsteknik inte avviker mycket 
från befolkningens och åldersklassens fördelning. 
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Karta 1. Faktisk lokalisering 1975/76 av grenen för serve
ringsteknik jämfört med lokalisering efter elevun
derlag respektive arbetsmarknad. 

SKOLBLOCK 
1 Norr-tilj» 
2 Stookholffl/Söd.rtMlj« 
3 Enköping 
4 Uppsala/Tierp 
5 Eskllstuna/Stringnäa 
6 Katrlnaholm 
7 Nyköping 
8 Linköping 
9 M jölby/Motala 

10 NorrkBplng/FInapftng 
11 EkaJB/NtaaJO/ 

Vetlanda/Tranla 
12 Jönköping 
13 VVrnaaio/G I slaved 
1* Ljungby 
15 V*xjö/Älmhult 
16 Kalmar/Nybro 
17 Oskarahamn 
18 Vistarv i k/Hultafrad 
19 Gotland 
20 Karlshamn 
21 Karlakrona/Ronneby 
22 HMsalaholm 
23 K istad 
2* Ängelholm/Klippan 
25 Eslöv 
26 Helsingborg/Landskrona 
27 Malmö/Lund/Trelleborg 
28 Ys tad 
29 F 

I Faktisk lokal i sai np; 
; T,ok fl 1 i ser i riß efter • e ievunder lap; 
; Lokal i serinp, e fter rbetsmarkuad 

30 Halmstad 
31 Göteborg/Mölndal/ 

Kungsbacka/Kungälv/ 
Alingsås 

32 Uddavalla/Lysekil 
33 Boris/Ulricehamn 
34 Trollhättan/Vänersborg 
35 Amll 
36 Falköping 
37 LI dkttp I ng/Skara 
38 Mariestad 
39 Skövde 
40 Karlstad/Arv ika/Hagfors/ 

Torsby 
41 Kr i s t inehamn/Fi 1ipstad 
42 Hallsberg 
43 Karlskoga 
44 Örebro/Lindesberg 
45 Köping 
46 Västeris/Hallstahammar/ 

Fagersta/Sala 
47 Avesta/Hedemora 
46 Borlänge/Falun 
49 Ludvika 
50 Mora 
51 Bollnäs/Söderhamn 
52 Gävle 
53 Hudiksvall/Ljusdal 
54 Sandviken 
55 Härnösand/Kramfors/ 

Sollefteå 
56 Sundsvall/Ange 
57 Örnsköldsvik 
58 Östersund/Strömsund 
59 Lycksele/Vilhelmina 
60 Skellefteå 
61 Umeå 
62 Haparanda/Kalix 
63 Kiruna/Gällivare 
64 Lulaå/Boden 
65 Pi tel 
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Figur 10 Faktisk lokalisering 1975/76 av grenen för serve
ringsteknik jämfört med lokalisering efter elevun
derlag respektive arbetsmarknad. Antal klasser per 
skolblock, procent av totalkapacitet. 

Lokalisering efter 
elevunderlag 

Lokalisering efter 
arbetsmarknad 

Piteå 0,5 
Norrköping 0,5 
Yäxjö0,5 
Ängelholm 0,5 
Kristinehamn 0,5 
Västerås 0,5 
Sundsvall 0,5 

Mjölby 0,5 
Skövde 0,5 

Trollhättan 0,5 
Borlänge 0,5 

Stockholm 1,5 
Malmö 0,5 
Göteborg 1,0 6% 

Sandviken 0,5^^ 38 ^ Stockholm0,5 

Linköping 0,5 
Helsingborg 1,0 
Malmö 0,5 
Halmstad 0,5 
Örebro 1,0 
Sandviken 0,5 

Faktisk lokalisering 

Den faktiska lokaliseringen skiljer sig således avsevärt från 
de beräknade. Skillnaden motsvarar drygt hälften av totalka
paciteten. Om objektfunktionen vore mycket flack, skulle det
ta emellertid inte ha någon betydelse. De helt annorlunda be
räknade fördelningarna skulle bara vara obetydligt bättre än 
den existerande fördelningen. 

105 



I detta exempel skulle man genom att flytta 56% av kapacite
ten (4,5 klasser) minska medelavståndet för 16-åringarna till 
utbildningen från 12,4 till 5,2 mil. Den andel av kapaciteten 
som inte är fördelad strikt proportionellt mot elevunderlaget 
sjunker från 14% till 6%. S amtidigt stiger andelen av 16-
åringarna som kan få utbildningen i hemregionen från 37% 
till 43%. 
Alternativt kan man genom att flytta 56% av kapaciteten 
minska medelavståndet till arbetsmarknaden från 10,0 till 
4,2 mil och snedfördelningen (relativt sysselsättningen) från 
14% till 6%, samtidigt som lokalandelen (av sysselsättningen) 
stiger från 49% till 54%. I exemplet får således omfördelning
en påtaglig effekt. 
I tabell 3 redovisas motsvarande uppgifter för alla studievägar 
i gymnasieskolan med uppdelning på fyra utbildningsgrup
per. 
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År 1975/76 återfanns 80% av totalkapaciteten i samma skol-
block som erhålles vid lokalisering efter elevunderlag eller ef
ter arbetsmarknad. En femtedel av kapaciteten får delvis skil-
jaktliga lokaliseringar i de tre alternativen. Exempelvis låg 
16% av kapaciteten "fel" relativt både elevunderlag och ar
betsmarknad. Samtidigt ger en lokalisering efter elevunder
lag och efter arbetsmarknad samma alternativa lokalise
ringsförslag för 12% av kapaciteten. Dessa 12% av kapacite
ten i gymnasieskolan, dvs 11 500 utbildningsplatser skulle 
kunnat ges en lokalisering som var bättre än den faktiska med 
avseende på både elevunderlag och arbetsmarknad. 
I figur 11 illustreras resultatet för samtliga utbildningar. Var
je intagningsplats representeras av en lika stor skrafferad 
yta. Genom att ytorna delvis täcker över varandra illustreras 
hur de tre mönstren överensstämmer. Den inre cirkelytan re
presenterar den andel av klasserna som har samma lokalise
ring i alla tre alternativ. För gymnasieskolan som helhet åter
finns alltså 80% av totalkapaciteten i samma skolblock. 
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Figur 11 Faktisk lokalisering 1975/76 av hela gymnasie
skolan jämfört med lokalisering efter elevunderlag 
resp. arbetsmarknad 

lokalisering efter 
elevunderlag 

elevunderlag + 
arbetsmarknad 

lokalisering efter 
arbetsmarknad 

elevunderlag 

elevunderlag 
-(-faktisk 

lokalisering 

faktisk 
lokalisering 

arbetsmarknad 

faktisk lokalisering 
+ lokalisering efter 

arbetsmarknad 

Faktisk lokalisering 75/76 

Hur stora är då dessa fel, dvs hur mycket bättre skulle loka
liseringen bli om t ex dessa 11 500 platser omlokaliserades? 
- År 1975/76 var klasserna fördelade så att 13,1% av platserna 
låg i fel elevområde jämfört med en "idealt" strikt proportio
nell fördelning relativt 16-åringarna. Relativt arbetsmarkna
den låg 13,6% av platserna fel. För att få bästa möjliga fördel
ning efter elevunderlag eller arbetsmarknad skulle i båda fal
len cirka 18 procent av platserna (i form av klasser) behöva 
lokaliseras om. 
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Vid lokalisering efter elevunderlag sjunker andelarna till 
3,4% respektive 6,8%. Vid lokalisering efter arbetsmarknad 
sjunker andelarna till 6,7% respektive 3,3%.. Snedfördelning
en relativt arbetsmarknaden minskar alltså till hälften vid lo
kalisering efter elevunderlag. Även vid en "optimal" fördel
ning ligger således en viss del av platserna fel p g a att de för
delas i hela eller halva klasser. 

I tabell 4 redovisas även medelavståndet mellan utbildningar
na och elevunderlaget respektive arbetsmarknaden samt an
delen av elevunderlaget respektive arbetsmarknaden som 
återfinns i skolblock med motsvarande utbildning för de tre 
alternativa lokaliseringsmönstren. 

Tabell 4 Medelavstånd, snedfördelning och lokalandel för 
samtliga studievägar 1975/76 vid faktisk lokalise
ring jämfört med lokalisering efter elevunderlag res
pektive arbetsmarknad. 

Vid Medelavstånd^ Snedfördelning Lokalandel2) av: (%) 
lokalisering till: (mil) relativt: (%) 
efter elev arbets elev arbets elev arbets

under mark under mark under mark
lag nad lag nad lag nad 

faktisk plats-
fördelning 1,9 1,6 13,1 13,6 89,0 89,7 
elev
underlag 1,1 1,0 3,4 6,8 91,8 91,7 
arbets
marknad 1,3 0,9 6,7 3,3 91,1 92,7 

1) Exklusive avstånd inom skolblock 
2) Inom skolblock med utbildningen 

Av tabellen framgår att både medelavståndet och lokalande
len förändras på samma sätt som - men något mindre än -
snedfördelningen vid lokalisering efter elevunderlag respekti
ve arbetsmarknad. 
- För mindre än en tiondel av den kapacitet som var "felloka-
liserad" relativt eleverna kunde placeringen motiveras med 
en motsvarande snedlokalisering av arbetsmarknaden. 
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- I samtliga utbildningsgrupper i tabell 3 var felen relativt 
arbetsmarknaden praktiskt taget lika stora som felen relativt 
elevunderlaget. Vidare var detta fel i stor utsträckning ge
mensamt, dvs om en klass låg "fel" relativt elevunderlaget låg 
den ofta också fel relativt arbetsmarknaden. På specialkur
serna kunde dock bara drygt hälften av de "fellokaliserade" 
klasserna ges en alternativ lokalisering som var gemensam 
för både elevunderlag och arbetsmarknad. Eftersom andelen 
fellokaliserade klasser var stor för dessa utbildningar mot
svarade dock den gemensamma hälften många platser som 
kunde "rättas till". 

- Totalantal platser per 16-åring 
I figur 12 belyses hur totalkapaciteten per elevområde förde
las regionalt - oavsett den interna fördelningen på olika ut
bildningar - med de tre alternativen. 

Figur 12 Variationer i totala antal platser per 16-åring och 
elevområde 1975/76 vid tre alternativa lokalise
ringsmönster. 

K u m  %  
1 0 - å r  

9 0  

80-
L o k  « f t .  

7 0  
F a k t i s k  l o k a H s e r i n g  8 5 / 8 6  
1 6 - å r l n g a r  
A r b e t s m a r k n a d  

60. 

5 0  

4 0  

2 0-

% plats per 
16-år i 
elevområde 7 0  60 80 9 0  1 0 0  1  1 0  1 2 0  

Om resurserna fördelas så strikt som möjligt efter 16-åringar-
na dvs efter lokaliseringsmodellernas förslag för varje utbild-
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ning blir den sammanlagda frekvensen väsentligt jämnare 
fördelad mellan områdena än motsvarande faktiska fördel
ning. Variationsvidden reduceras till 10 procentenheter jäm
fört med 60 procentenheter. Kvartilavståndet reduceras till 1 
procentenhet jämfört med 11 procentenheter. Spridningen re
lativt 16-åringar blir avsevärt lägre även vid lokalisering efter 
arbetsmarknad. 
Sammantaget tyder uppgifterna på att flera av de angivna 
målen för gymnasieskolans regionala fördelning skulle kunna 
ha uppnåtts i högre grad med samma resursinsats. 

4.4 Beslutsunderlag 
Den huvudsakliga administrativa användningen av den pre
senterade lokaliseringsmodellen är som underlag för resurs
fördelningsbeslut. Med hjälp av modellen har sådana under
lag producerats löpande varje år 1980-84. En planerad natio
nell totalkapacitet per studieväg på ett, två och fem års sikt 
har då fördelats på skolblock och län samt på linjer och utbild
ningssektorer. 

- Mål och lokaliseringsfaktorer 
Beslutsunderlagen har oftast baserats på en prioritering som 
gett de tre lokaliseringsfaktorerna elevunderlag, elevefterfrå
gan och arbetsmarknadsefterfrågan lika vikt vardera. Där
emot har avsiktligt ingen hänsyn tagits till befintlig resursför
delning. Det har visat sig vara enklare att tolka och använda 
beslutsunderlaget om det baseras på ett begränsat antal väl-
definierade faktorer. 
Indikatorn på regional arbetsmarknadsefterfrågan har suc
cessivt förbättrats. I de presenterade analysexemplen använ
des total sysselsättning per yrke som indikator. I beslutsun
derlagen för 1980-talet har industridepartementets s k regio
nala yrkesprognoser använts. Dessa flödesprognoser som ba
seras på folkräkningar och länsplaneringens prognoser har 
med hjälp av uppgifter om observerad relativ övergång mellan 
utbildning och yrke översatts till ett beräknat årligt rekryte
ringsbehov av ungdomar per utbildning och kommun. 
Ett exempel på utformningen av ett beslutsunderlag för ett 
län redovisas i tabell 5. 
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- Decentralisering och modellutformning 
De krav på utformning av beslutsunderlaget som genereras 
av de administrativa behoven har förändrats. Den detaljerade 
fördelningen av linjer på skolblock har successivt ersatts av 
en grövre fördelning på län- och utbildningssektorer. 
Förändringen sammanfaller med en förändrad ansvarsfördel
ning mellan centrala och regionala myndigheter - mellan 
skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna. De senare har nu
mera ansvar för fördelningen av utbildningsplatser på studie
vägar och kommuner inom de sektorsramar som skolöversty
relsen fördelar till länen. 
Ett av skälen för att låta modellen i detalj fördela utbildnings
resurserna även om resultat summeras är att många utbild
ningar bör få upptagningsområden som skär länsgränser eller 
omfattar flera län. Länen bör få olika utbildningskapacitet 
per capita bl a av det skälet att nettorekryteringen från andra 
län varierar om utbildningen skall lokaliseras så att efterfrå-
ge-, tillgänglighets- och fördelningsmålen uppnås. För att 
konsekvent kunna ta sådana hänsyn måste utbildningarna 
lokaliseras var och en för sig. Både observerad och beräknad 
nettorekrytering över länsgräns kan - för enstaka län - mot
svara mer än en tiondel av totalkapaciteten. 
Den förändrade ansvarsfördelningen innebär att värdet av ett 
regionalt ansvar och inflytande över resursfördelningen prio
riterats framför värdet av att framför allt mer ovanliga utbild
ningar får en rationell fördelning över landet. 
Förändringen har påtagliga implikationer för resursfördel
ningsmodellens utformning. Om huvudsakligen sådana mål 
skall beaktas som inte påverkas av var utbildningarna place
ras erfordras inte någon p-medianmodell. 
Ett alternativ som närmare motsvarar aktuella planerings
ambitioner har därför utvecklats. Med hjälp av "informations-
förlustminimeringsteknik", jfr Wilson (1974), Snickars & 
Weibull (1977), fördelas utbildningsresurserna på sektorer 
och län utan hänsyn till avståndsrelationer men i övrigt så att 
maximal anpassning erhålles till den regionala fördelningen 
av elevunderlag och efterfrågan från elever i olika åldrar res
pektive efterfrågan från arbetsmarknaden. 
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5 LOKALISERING AV STÖDSYSSEL
SÄTTNING 

5.1 Syfte 115, 5.2 Modellens u tformning och k alibrering 116, 5.3 Fyra 
modellalternativ 131, 5.4 Tolkning av modellutfall 139. 

5.1 Syfte 
I kapitlet redovisas en sysselsättningsplaneringsmodell som 
utvecklats inom ramen för projektet "Regionala konsekvenser 
av kontraktion inom vissa näringar (REKO)". Modellen bely
ser följande frågeställningar: 
Vilken omfattning och fördelning på näringsgren, område och 
år bör sysselsättningen i en kommun ha för att specificerade 
mål skall uppnås? Hur stora resurser måste tillföras utifrån i 
form av sysselsättningsstöd och servicestöd? Vilken omfatt
ning och fördelning av stödet över tiden och till olika kommun
delar medför lägsta kostnad? 
Målen för utvecklingen kan t ex formuleras i termer av lägsta 
tillåten yrkesverksamhetsgrad för män resp kvinnor i hela-
och/eller i delar av kommunen vid olika tidpunkter. 
I den tillämpning i Lycksele kommun som presenteras i fort
sättningen undersöks bl a följande: 
o Vad betyder olika flyttningsantaganden för befolknings-

och sysselsättningsutvecklingen i olika delar av kommu
nen? 

o Vad betyder tillfälligheter jämfört med den osäkerhet som 
finns i bedömningen av hundratals olika beteende- och 
strukturantaganden sammantaget för befolknings- och 
sysselsättningsprognosen? 

o Vad betyder olika ambitionsnivåer rörande målen för an
delen sysselsatta av olika kategorier boende i olika delom
råden för stödkostnad, stödfördelning, sysselsättnings- och 
befolkningsutveckling? 
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5.2 Modellens utformning och kalibrering 
Modellen innehåller en formaliserad systembeskrivning och 
en algoritm för att fördela stödsysselsättning. Av data- och 
integritetsskäl måste systembeskrivningen baseras på data 
för grupper av individer. Inom denna ram har modellen for
mulerats som en interdependent, dynamisk differensekva-
tionsmodell. Förändringen i en variabels värde mellan två tid
punkter uttrycks som en funktion av stock och förändring i 
samma och i andra variabler vid samma och tidigare tidpunk
ter. 
Den felmarginal i de olika prognos- och planalternativen som 
beror på tillfälligheter kan undersökas genom att välja mellan 
en stokastisk och en deterministisk formulering av de olika 
beteendeantagandena i modellen. I det förra fallet betraktas 
t ex en dödsrisk på 1% som en sannolikhet och via en slump
talsgenerator utsätts varje period varje individ i den aktuella 
åldersgruppen för denna risk att dö. Totalandelen döda av ål
dersgruppen kan alltså komma att avvika från 1% p g a tillfäl
ligheter. I det senare fallet antas att om åldersgruppen inne
håller 500 personer dör varken mer eller mindre än 5 av dessa 
under perioden. 
Programmet för modellen har skrivits i Basic och utformats 
för interaktiv användning via terminal. 
Programsystemet består av datafiler, parameterfiler, en mo
dell av sysselsättnings- och befolkningssystemet, en optime
ringsalgoritm samt subrutiner för att hantera data, paramet
rar, beräkningar och utskrift. Befolkning och sysselsättning 
1975 enligt folk- och bostadsräkningen utgör de viktigaste 
basuppgifterna. Lycksele kommun har delats in i 9 delområ
den (se karta 2). Sysselsättningen redovisas fördelad på åtta 
sektorer, vardera uppdelade i fyra köns/ålders-grupper. Yr
kesverksamhetsgraderna beräknas per område och år för 
dessa fyra grupper med och utan pendling. Befolkningen delas 
upp i kön och 5-årsklasser per område och år. 
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Karta 2 Delområdesindelning i Lycksele kommun 

Vindelgransele 142v 

Kristineberg 903 \ 
I 

Biörksele 196 >> 

vormträsk 51^ 
Norrbyberg 161 

/• Pausele 50 vormsele 97 

' Rusele 202 

Blåvikssjön 30 # Ruskträsk 63 Rusksele 302 / 

Falträsk 56 Forsholm / 
57 / 

Kattisavan 126 Husbondliden 106 

Umgransele 201 

• 
Betsele 140 

Vinliden 62 

^Lycksele 7783 / 
Furuvik 629 ! 

> • %Berglunda—Nydala— 
Tuvträsk 59 •Hälsingfors-Hedlunda N 

Br^ftTfen 154 

\ Kroksjö 72 Vägsele 76 

Knaften 193 

Gäddträsk 61 * 
Vanjaurbäck 90 

N Vänjaurträsk 45 • \ 
Långsele 90 \ 

\ örträsk 553 

• Ort med mindre än 50 inv. 
• Ort med 50—99 inv, 
• Ort med över 99 inv. 
Rusele 202 = folkmängd 
jan 1975 

10 20 km 
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- Modellens kausalstruktur och variabeluppsättning 
I figur 13 skisseras huvuddragen av modellen. Beroende på 
hur befolkningen vid varje tidpunkt är fördelad i förhållande 
till de tillgängliga arbetena och vilka arbetsresor som accepte
ras uppstår en morfologi av yrkesverksamhetsgrader. Nivån 
på dessa antas vara en av drivkrafterna bakom ett flyttnings
beslut som när det realiseras återverkar på befolkningens 
sammansättning. 

Figur 13 Modellens struktur och variabeluppsättning. 

Arbeten 
sektor 
område 
kön 
ålder 
tidpunkt 

Flyttningar 
ålder 
kön 
område 
tidpunkt 

Befolkning 
ålder 
kön 
område 
tidpunkt 

Arbetsresor 

sektor 
ålder 
område, 
tidpunkt 

Allokering 
tid, område och 

"kostnad' för 
att klara målen) 

Yrkesverksam
hetsgrad 
ålder 
kön 
område 
tidpunkt 

Mål 
hela kommunen 
och delområden 

lägsta yrkes
verksamhetsgrad 
för 
män 
kvinnor 
samtliga 
olika år 

Medel 
a) nya arbeten: 
sektor 
område 
tidpunkt 
b) fördröjd 
(subv) av
veckling: 
sektor 
område 
tidpunkt 

De fem komponenterna befolkning, arbeten, yrkesverksam
hetsgrader, flyttningar och arbetsresor samt relationerna 
inom och mellan dem utgör en avbildning av en för sysselsätt
ningsplaneringen viktig del av kommunen. Till detta kommer 
ett styrsystem med mål, medel och en allokeringsmekanism. 

Modellens variabeluppsättning är således snarlik den som 
återfinns i den svenska länsplaneringsmodellen liksom i fler
talet liknande modeller i andra länder (Issaev m.fl. 1983, 
Snickars 1984). 
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För sådana modeller gäller ofta att om "efterfrågan" (syssel
sättningen) bestäms exogent blir yrkesverksamhetsgrad och 
nettoflyttning definitionsmässigt beroende av varandra. Om 
en av dem bestäms exogent, eller endogent via ett beteende
antagande, får den andra sitt värde via definitionssambandet. 
I länsplaneringsmodellen har hittills yrkesverksamhetsgra
den bestämts utanför modellen och flyttningen blivit en defini
tionsbestämd residual. 
Föreliggande lokala arbetsmarknadsmodell ansluter mer till 
Ledents (1981) rekommendation. En av variablerna måste de
finieras av de övriga, frågan är vilken. Ledent undersöker sa
ken genom att pröva alla alternativ i en i övrigt likadan modell 
på data från Tucson i Arizona. 
Bästa prognosresultat erhölls när yrkesverksamhetsgraden 
bestämdes via övriga variabler. Detta betyder inte att i stället 
nettoflyttningen måste bestämmas exogent - utan att valet 
är fritt: exogent, eller som en funktion av övriga variabler i 
modellen. 

Här prövas fyra olika endogena formuleringar av en netto-
flyttningsfunktion. 
När modellen används för att optimera insatsen av stödsyssel
sättning utnyttjas yrkesverksamhetsgraden som målkrite
rium via restriktioner på miniminivån. Kausalsystemet - och 
yrkesverksamhetsgradens egenskap att vara definitionsbe
stämd - påverkas inte härav. I stället varieras den exogena 
variabeln stödsysselsättning så att målsätt yrkesverksam
hetsgrad uppnås — givet det stipulerade kausalsystemet med 
sin endogent bestämda nettoflyttning och definitionsmässigt 
bestämda yrkesverksamhetsgrad. 
I figur 14 redovisas modellens huvudsakliga dynamiska 
struktur. 
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Figur 14 Modellens huvudsakliga tidsstruktur 

T-1 T-1 

T-1 
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YV 
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T+1 
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Alloke
ring 

Arbeten 

T, T-1 

Flyttning 

Pendling 

Befolkningens och sysselsättningens fördelning över kommu
nen vid tidpunkterna T-1 och T bestämmer tillsammans med 
pendlingsbeteendet hur stora andelar av nattbefolkningen i 
de olika delområdena som får arbete vid samma tidpunkter. 
Flyttningarna mellan tidpunkterna T och T+1 bestäms i hu
vudalternativet bl a av förändringen i andelen sysselsatta i 
området en period tidigare (mellan T-1 och T). Dessa flyttning
ar bestämmer tillsammans med en intern demografisk fram-
skrivning av födda och döda befolkningens storlek och sam
mansättning år T+1. Antalet sysselsatta och deras fördelning 
på område och sektor år T beror förutom på interna interde-
pendenser i produktionssystemet delvis på efterfrågan från 
den lokala befolkningen en period tidigare (T-1). Dessa flöden 
utgör stommen till modellens prognosdel. 
När modellen används för att fördela subventionerad syssel
sättning jämförs yrkesverksamhetsgraden för olika grupper 
år T med målen för motsvarande grupper samma år. Om må
len inte uppnås år T beräknas hur många och vilka ytterligare 
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stödjobb som skulle ha behövt skapas under perioden T-l, T 
för att nå målen på billigaste sätt. Modellen backar en period 
och tillför dessa arbeten så att en ny fördelning av arbeten för 
år T erhålles. Detta ger en ny fördelning av yrkesverksam
hetsgrader för år T som i sin tur medför en ny (lägre) nettout
flyttning under perioden T, T+l och en ny befolkningssam
mansättning år T+l. Därefter fortsätter beräkningarna ana
logt för nästa period. 

- Befolkning 
En rent demografisk framskrivning av befolkningen per 5-
årsklass, kön och område genomförs över 5-årsperioder. Ak
tuella medelvärden för dödsrisker och fruktsamhet i ettårs
klasser för riket har räknats om till 5-årsklasser och 5-års-pe-
rioder. För de högsta åldersgrupperna har riksantagandet 
modifierats. 

- Sysselsättning 
Utvecklingen av sysselsättningen i de åtta olika sektorerna 
har delvis antagits vara exogen relativt det övriga näringsli
vet i kommunen. Sektorerna jord- och skogsbruk påverkas 
inte alls internt i modellen utan prognoser från andra under
sökningar inom ramen för det tidigare nämnda REKO-projek-
tet samt länsstyrelsens bedömning har använts. Industrisek
torn, liksom sektorn regional service antas vara delvis exogen. 
Den exogena delen av utvecklingen har bedömts med hjälp av 
länsstyrelsernas näringslivsprognoser och långtidsutredning
en. Den endogena delens storlek och orsaker inom kommunen 
har bedömts med hjälp av bl a input-outputstudier av närings
livet i Lycksele (Rabinowicz, 1977). 
Sysselsättningen i bygg- och anläggningsverksamhet samt 
inom den offentliga och privata lokala servicen har antagits 
vara bestämd av efterfrågan inom kommunen. Serviceefter
frågan har relaterats till befolkningsutvecklingen i respektive 
delområde. Omfattningen per capita har bedömts utifrån 
långtidsutredningen. Omfattningen av bygg- och anlägg
ningsverksamhet har relaterats till befolkningens storlek och 
(positiva) förändring (för att avbilda behovet av nyinveste
ringar) i delområden och totalt. 
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Den totala sysselsättningen per sektor och område (efterfrå
gan på arbetskraft från näringslivet) beräknas således via en 
ytterst enkel beskrivning av produktionssystemet. Eftersom 
det endast är sysselsättningsvolymen som är av primärt in
tresse och eftersom de antaganden om konsumtions- och pro
duktionsförändring som kan införas skulle bli ganska grova 
uttrycks "produktionsfunktionerna" direkt i sysselsättnings
termer. 
För fem av de åtta sektorerna baseras bedömningen helt eller 
delvis på en exogen prognos, dvs bedömningen har gjorts 
utanför modellen i en separat sektorsprognos. Denna del av 
sysselsättningen påverkas inte internt i modellen av utveck
lingen i övriga delar av näringslivet eller av befolkningsut
vecklingen. För övrigt har sysselsättningen i sektorerna i hög
re eller lägre grad antagits vara beroende av efterfrågan (-s 
förändring) inom kommunen indikerat av antalet personer i 
olika åldrar och delområden och av befolkningens förändring. 
Förändringen i efterfrågan (räknat i sysselsättning) per capi
ta införs via tids- och områdesspecifika parametrar som skat
tats från långtidsutredningen, länsplaneringen samt egna be
räkningar baserade på situationen i kommunen 1975. 

- Arbetsresor och yrkesverksamhetsgrad 
Med utgångspunkt från volymen av faktiska arbetsresor mel
lan delområden 1975 i relation till antalet lokalt sysselsatta 
har för varje område bedömts hur stor andel av befolkningen 
som har möjlighet att pendla ut med uppdelning på fyra köns-/ 
åldersgrupper. Detta maximivärde (som varierar mellan 
0-30%) utnyttjas i modellen till den del som erfordras för att 
höja den lokala sysselsättningsandelen till kommungenom
snittet. Om den lokala andelen är alltför låg uppnås inte kom
mungenomsnittet även om hela pendlingspotentialen utnytt
jas. På detta sätt1} omfördelas varje period nattbefolkningen 
mellan tillgängliga arbeten i kommunen. På kommunnivå är 
den externa pendlingen i stort sett balanserad varför hänsyn 
inte tagits till denna. 

1} I modellen allokeras tillgängliga arbeten på befolkningen med föl
jande procedur: 
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- Flyttningar 
Vid sidan om sysselsättningsutvecklingen i näringslivet och 
befolkningens pendlingsbeteende är det flyttningarnas om-

1. Beräkningen genomförs separat för vaije köns-åldersgrupp. 
2. Först beräknas den lokala yrkesverksamhetsgraden (YV-grad), dvs kvo

ten mellan den del av de lokala arbetena som beräknas innehas av perso
ner i en viss köns/åldersgrupp och samtliga boende i delområde i samma 
grupp. Detta ger en beräknad yrkesverksamhetsgrad utan pendling. 

3. För att beräkna nattbefolkninge ns yrkesverksamhetsgrad med hänsyn 
till pendling ges ytterligare en person i ett område med låg lokal YV-grad 
arbete i et t område med hög YV -grad så länge som villkore n i följande 
procedur uppfylls: 
Beräkningarna genomförs för en person i taget. 
Området med högst resterande YV-grad identifieras, dvs lokal YV -grad 
minus inpendlingsandel. Till detta område förs ytterligare en inpendlare 
om: 

4. Den totala YV-graden i området därigenom inte sjunker under kommun
genomsnittet plus 2 procent. 
Om detta villkor inte uppfylls avbryts proceduren. Ytterligare utjämning 
av sysselsättningsandelarna är då inte möjlig med de restriktioner somin-
förts. 
Om villkoren uppfylls undersöks vilka områden som: 

5. Med ett tillskott av ytterligare en utpendlare får en resterande total YV-
grad som ändå ligger minst 2% under kommungenomsnittet, 

6. och att nettopendlingsandelen genom ett tillskott av ytterligare en ut
pendlare inte blir högre än den stipulerade kvoten för området. Om inget 
område klarar 5 eller 6 avbryts proceduren. Om villkoren klaras beräknas 
vilket av dessa områden som: 

7. Med ett tillskott av en ytterligare utpendlare fortfarande får den lägsta 
totala sysselsättningsandelen i kommunen. Efter detta minskas syssel
sättningen (för nattbefolkningen) i det område som personen pendlar till 
med en person och ökas med en person i det område som personen pendlar 
från. Därefter fortsätter beräkningen vid punkt 3 med en ny person tills 
ingen ytterligare person kan omfördelas. Hela sekvensen upprepas för var
je kön^åldersgrupp vaije år. 

Det bör observeras att proceduren inte syftar till att ge en realistisk avbild
ning av pendlingsströmmarna utan bara en realistisk avbildning av nettore
sultatet för vaije delområde. Det är naturligtvis inte troligt att den "s ista" 
utpendlaren från det om råde som har den lägsta YV-grad en alltid pendlar 
till det område som har den högsta totala YV-graden. Även om han pendlar 
någon annanstans ökar då try cket på detta områ de och därifrån eller från 
något annat område kommer dock en pendlare till det högsta området. 
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fattning som avgör vilka möjligheter de kvarvarande och in
flyttade har att få arbete i olika delar av kommunen. Den re
sulterande befolkningsutvecklingen påverkar också i sin tur 
till en del via hushållens efterfrågan sysselsättningsutveck
lingen. 
Via ålders- och könsspecifika uppgifter om bruttoflyttningar 
1970-75 i Västerbottens kommuner och församlingar beräk
nas en ålders- och könsspecifik "basmobilitet" (in och ut). Den
na överlagras sedan med en nettoflyttningsterm som skattas 
enligt fyra olika alternativ. 
1. Trendflyttning. Nettoflyttningar per delområde 1970-79 

utnyttjas. 
2. Nettoflyttning som funktion av ålder och avstånd från 

Lycksele. 
3. Nettoflyttning som funktion av nivån 1970-79 och diffe

rens mellan delområdets och kommunens yrkesverksam
hetsgrad. 

4. Nettoflyttning som funktion av nivån 1970-79 och diffe
rens mellan delområdets och Sveriges yrkesverksamhets
grad (huvudalternativ). 

Vad är det som avgör om en viss person flyttar in, ut eller 
stannar kvar? I de flesta prognosmodeller brukar man före
ställa sig att den avgörande faktorn för längre flyttningar är 
utvecklingen av efterfrågan på arbetskraft på den lokala ar
betsmarknaden medan bostadsstockens utveckling till stor 
del förmodas styra de korta flyttningarna inom en lokal ar
betsmarknad. 
I denna modells tillämpning i Lycksele kommun bortses från 
bruttoomflyttning och från effekter från bostadsstocken. 
Kommunens stora yta gör att "delområdena" ur avståndssyn
punkt är jämförbara med hela kommuner i södra Sverige. 
Vidare bortses från att flertalet individuella flyttningar har 
andra orsaker än arbetsmarknadssituationen. Syftet här är 
inte att förklara bruttoflyttningar utan att erhålla en prognos 
över nettoflyttningen. I alternativ 3 och 4 utnyttjas endast ett 
antaget partiellt samband mellan nettoflyttning och ar
betsmarknadsförändring. 
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Flyttningsalternativ 1 ger troligen en god kortsiktig prognos. 
Även i flyttningsalternativ 3 och 4 dominerar effekten av den
na "trend". Flyttningsalternativ 2 har skattats utifrån tvär
snittsdata från Lycksele. Samvariationen är obetydlig. 
Flyttningsalternativ 3 innebär att anspråken på att få ett ar
bete bara påverkas av relationen till den kommungenoms
nittliga sysselsättningsnivån. Länsstyrelsens prognos, liksom 
approximativt modellprognosen (utan stöd) innebär en oför
ändrad distans till riksgenomsnittet. Med alternativ 3 skulle 
flyttningarna således inte påverkas jämfört med utgångslä
get. Frågan är om kommunens befolkning (åtminstone den 
yngre delen) har och kommer att ha en informationshorisont 
som inte sträcker sig längre än till kommungränsen resten av 
seklet när det gäller kraven på att få arbete för att bo kvar. 
En stor och ökande del av den informationspåverkan som når 
befolkningen ger uttryck för nationella (TV, utbildning) sna
rare än lokala värderingar av utbildning, arbete och hus
hållsgemenskap. I detta perspektiv blir det snarare utveck
lingen av sysselsättningen (och utbildningen och hushållsför
ändringarna) i Sverige som bör sättas som norm än de genom
snittliga förhållandena i Lycksele kommun. I flyttningsalter
nativ 4 modifieras därför nettoflyttningsandelen med föränd
ringen i skillnaden mellan delområdets och hela landets yr
kesverksamhetsgrad. För denna senare har länsplaneringens 
riksprognos tagits som utgångspunkt (maj 1979). Denna ål
dersspecifika bedömning har sedan räknats om med hjälp av 
länsplaneringsmodellen för att passa mot vaije års åldersför
delning i Lycksele. 
Som utgångspunkt för modellberäkningarna har alternativ 4 
valts. 

- Mål och medel 

Hittills har prognosdelen av modellen beskrivits. Huvudsyftet 
med modellarbetet är dock inte att producera prognoser utan 
att producera "planer". Hur skall prognoserna förändrats för 
att vrida utvecklingen dit man vill? För att kunna göra detta 
måste man veta vad man vill, dvs vilka mål som skall införas 
och vilka medel som är tillgängliga, dvs vilka variabler i syste
met som kan påverkas för att uppnå målen. 
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Mål: 
Sysselsättningsmålen införs i form av restriktioner, dvs som 
en lägsta tillåten yrkesverksamhetsgrad för män respektive 
kvinnor i hela kommunen och vaije delområde år 1985 och 
2000. 

För dessa restriktioner har följande alternativa uppsättning
ar av värden valts: 
A. Yrkesverksamhetsgrader motsvarande länsstyrelsens se

naste prognos för Lycksele (maj 1979). 
B. Yrkesverksamhetsgrader som successivt närmar sig mot

svarande andelar i hela Sverige år 2000. 
C. Yrkesverksamhetsgrader som ökar till Sveriges nivå re

dan 1985 och därefter utvecklas som i hela landet. 
Yrkesverksamhetsgraderna för män, kvinnor och samtliga 
för hela kommunen har erhållits genom att köra länsplane-
ringsmodellen för Lycksele och Sverige. 

Tabell 6 Mål för sysselsättningsnivån 
Mål A Mål C 

Lägsta YV-grad (%) År 1985 År2000 År 1985 År2000 
Tot. syss hela kommunen 65 65 70 74 
Kvinnor, hela kommunen 55 58 63 69 
Tot syss, delområde 55 55 60 64 
Kvinnor, delområde 45 48 53 59 

För delområdesrestriktionerna finns givetvis inget mot
svarande underlag. Dessa har genomgående åsatts ett värde 
som ligger 10 procentenheter lägre än kommungenomsnittet. 
Innebörden av dessa restriktioner i modellkörningarna blir: 

För det första skall den totala yrkesverksamhetsgraden upp
nås. För det andra får inte fördelningen över områden och kön 
av yrkesverksamhetsgraderna förändras fritt inom denna 
ram. För att kvinno- och delområdessysselsättningen skall bli 
lägst den stipulerade enligt målsättningen kan det inträffa att 
den totala yrkesverksamhetsgraden måste få bli högre än en
ligt målet. 
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Medel: 
I denna tillämpning av modellen har förutsatts att medlen en
bart består av olika typer av subventionerad sysselsättning. 
Som utgångspunkt har tagits några av de stödformer som 
existerar samt vissa som inte existerar. Dessa "stödjobb" 
åsätts ett "pris". Modellen fördelar sedan dessa över sektorer, 
områden och tidsperioder så att den sammanlagda kostnaden 
för att nå sysselsättningsmålen - med dessa priser - blir så 
låg som möjligt. 
Beroende på sektor varierar stödinsatsernas varaktighet och 
fördelning på sysselsättningskategorier. För industrin antas 
att det gäller nya bestående arbetstillfällen som etableras med 
hjälp av lokaliseringsstöd etc. För jord- och skogsbrukssek
torn antas att stödet riktas mot redan sysselsatta i dessa sek
torer och medför att mottagarna kan stanna i näringen ytter
ligare några år (sådant stöd finns ej nu i denna form). För öv
riga sektorer antas att det gäller ett tillfälligt sysselsättnings
stöd i en form motsvarande beredskapsarbeten. 
Dessa olika stödinsatser skall jämföras sinsemellan med hjälp 
av en gemensam prissättning som i någon mån bör ta hänsyn 
till stödresultatets varaktighet. 
Man kan ha åtminstone två olika utgångspunkter för att be
döma kostnaden för subventionerad sysselsättning i olika sek
torer: 
• En samhällsekonomisk bedömning 
• En statsfinansiell bedömning 
En statsfinansiell bedömning tar sikte på de omedelbara stat
liga utgifterna för de olika stödinsatserna. Detta är det enklas
te sättet att registrera priserna eftersom uppgifterna oftast 
förekommer just i denna form. En annan fördel är att besluts
fattare i olika myndigheter och i kommunen direkt kan "kän
na igen sig" eftersom dessa utgifter återfinns i samma form i 
den årliga statliga budgeten. 
Nackdelen - jämfört med en samhällsekonomisk bedömning 
- är att hänsyn till sekundära vinster som minskad arbetslös
hetsersättning inte påverkar priset. Naturligtvis inte heller 
sådant som dåligt utnyttjande av existerande privat (byggna-
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der) och offentligt (infrastruktur) realkapital eller flyttnings
kostnader etc. Inte heller beaktas att stöd till vissa sektorer 
kan ha en mer strategisk betydelse för kommunens utveck
ling på lång sikt än stöd till övriga sektorer oavsett storleken 
på den omedelbara sysselsättningseffekten. 
De priser som används i modellen svarar närmast mot en så
dan statsfinansiell bedömning. Något försök att ta hänsyn till 
prisutvecklingen eller att via en internränta diskontera fram
tida stödkostnader till ett lägre nuvärde har inte gjorts. Stöd
sysselsättningen "kostar" lika mycket då som nu och priset 
uttrycks i ungefär 1975-80 års prisnivå. 
I tabell 7 presenteras de subventionskostnader per årsarbete 
i respektive sektor som används i de presenterade fördelnings
exemplen. 

Tabell 7 Uppskattade statsfinansiella utgifter för stödsyssel
sättning 

Sektor Subvention per årsarbete (kr) 

Jordbruk 
Skogsbruk 
Jord + Skog 
Industri 
Bygg. + Anläggning 
Privat lokal service 
Offentlig lokal service 
Offentlig regional service 

10 000 
30 000 
10 000 
34 000(170 000 på 5 år) 

115 000 
20 000 
55 000 
55 000 

Detaljerade förutsättningar och kalkyler finns i SOU 1980:47. 

För jordbrukssektorn förutsätts ett nu inte existerande 
marginellt stöd till befintliga brukare. Dessutom införs en an
talsbegränsning: Varje period får antalet stödmottagare inte 
överstiga minskningen av antalet sysselsatta under fem år 
utan stöd (dvs enligt prognosen). Om stödet skulle utnyttjas 
fullt ut förskjuts alltså den prognosticerade sysselsättnings
minskningen i jordbruk (och jord 4- skog) fem år framåt i ti
den. 
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För skogsbrukssektorn skulle nettokostnaden för ett bered
skapsarbete i skogsbruk kunna användas som pris. Enligt en 
studie skulle tillfälliga stödjobb kunna skapas till ett lägre pris 
(Grahn, 1979). Genom att bromsa mekaniseringstakten i 
skogsbruket skulle kostnaderna per dag öka motsvarande en 
subvention på 30 000 kr per år och heltidssysselsatt utöver 
den "rationella" nivån. I modellen förutsätts att denna billiga
re men ej existerande stödform används, dock med samma typ 
av antalsbegränsning som för jordbrukssektorn. 
För industrisektorn har de regler för lokaliseringsstöd i stöd
områdesklass 5 som Lycksele tillhörde vid undersökningstill
fället använts. Eftersom sysselsättningen i de flesta fall varar 
längre är detta en överskattning av den "egentliga" kostna
den per år. Däremot tas i modellen hänsyn till att det i allmän
het föreligger en skillnad mellan uppgiven och faktiskt inträf
fad sysselsättningsökning. En överslagsberäkning har base
rats på tillgängliga data från några stödföretag vid Lycksele 
och Strömsunds industricentra samt från samtliga stödföre
tag från och med år 1965 i Västernorrlands län. Beräkningar
na har tolkats så att "dödsrisken" för ett subventionerat arbe
te inom industrin är 25% per 5-årsperiod. 

För bygg- och anläggningsverksamhet samt för två av ser
vicesektorerna baseras prissättningen på länsarbetsnämn
dens genomsnittliga "nettokostnad" budgetåret 1976/77 i 
Lycksele (Västerbotten) för ett beredskapsarbete i mot
svarande sektor. Nettokostnaden är det belopp som arbets
marknadsstyrelsen står för. Resterande del av totalkostnaden 
betalar beställaren (Vägverket etc.) och den får alltså anses 
motsvara "värdet" på "marknaden" av den produkt som be
redskapsarbetet resulterar i. Detta värde plus nettokostna
den - subventionen - ger då täckning för den totala kostnaden 
för produkten. 
Stödet till den privata lokala servicen avser driftstöd till en 
butik som sysselsätter 2 personer om befolkningen i delområ
det understiger 400 invånare (jfr Wiberg 1983). 
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- Fördelning av stödsysselsättning 
Nästa steg blir att introducera en mekanism som väljer ut den 
fördelning av stödsysselsättning som uppfyller sysselsätt
ningsmålen till lägsta kostnad. 
Av de skäl som anförts i kapitel 3 har en heuristisk procedur 
valts - en variant av samma "nodväxlingsmetod" som an
vänds för lokaliseringsmodellen i kapitel 4, nämligen följande: 
1. För varje period beräknas hur många jobb som saknas för 

olika köns- och åldersgrupper i varje delområde för att nå 
målen. 
Detta jämförs med en "maximilösning" som erhålles genom 
att tilldela vaije sektor och oiyiråde ett maximiantal nya 
stödjobb per sektor och område som kan tänkas tillskapas. 
Maximivärden ges via parametrar, t ex högst 125 nya stöd
jobb i industri per 5-årsperiod. Om inte ens maximilösning-
en klarar alla restriktioner (=sysselsättningsmål) måste 
förutsättningarna ändras. (Detta inträffade ett flertal 
gånger vid körning av det mest ambitiösa modellalternati
vet). Om maximilösningen klarar restriktionerna blir näs
ta steg att se om det går på något billigare sätt. 

2. En reducerad maximilösning beräknas genom att stödsek
torerna rangordnas efter "kostnad" per tillfört personår 
och för varje område/sektor undersöks om ytterligare ett 
sådant subventionerat arbete i maximilösningen kan tas 
bort utan att restriktionerna faller ut. Denna procedur ger 
oftast men inte alltid en "optimal" lösning eftersom alla 
kombinationer av stödjobb med olika priser som får olika 
effekter på målen inte genomsökts. 

3. Den reducerade maximilösningen får därför bilda utgångs
punkt för en systematisk variation av lösningen. Varje sek
tor/område tilldelas ytterligare ett (eller flera) stödjobb. 
För varje sådant alternativ undersöks om ett eller flera 
jobb kan tas bort i andra sektorer/områden under villkoret 
att kostnaden skall bli lägre och villkoren klaras. Proces
sen startar på nytt så snart en sådan omfördelning funge
rar. När en fullständig genomgång av alternativen inte ger 
något sådant alternativ antas att den bästa kombinationen 
erhållits. 
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Av samma skäl som diskuterats i kapitel 3 är det inte uteslutet 
att lösningen fastnar i ett lokalt optimum. Detta skulle kunna 
inträffa om arbeten i flera sektorer samtidigt skulle behöva 
byta plats vid övergång från ett lokalt till ett globalt optimum. 
Det visar sig dock att i nästan samtliga körningar (ett hundra
tal) gav steg 3 ingen ytterligare förbättring av resultatet. I de 
fall en skillnad uppstod var den marginell. Vidare erhölls all
tid samma slutresultat vid omstart av körningen utifrån alter
nativa provisoriska lösningar. Som diskuterats i kapitel 3 an
tas därför att optimeringsproceduren är "tillräckligt" bra jäm
fört med betydelsen av validitets- och reliabilitetsfel i modell
specifikationen, i jämförelse med rena slumpmässiga skillna
der och fr. a. i jämförelse med variationsvidden i utfall mellan 
de olika modellalternativen. 

5.3 Fyra modellalternativ 
I det följande presenteras en jämförelse mellan utfallen av 
fyra olika modellalternativ. Då har ett par undersökta modell
alternativ uteslutits eftersom det visade sig att vissa alterna
tiv resulterade i ungefär samma kostnad, sysselsättnings- och 
befolkningsfördelning. Införandet av en restriktion enbart på 
delområdenas totala yrkesverksamhetsgrad påverkar inte 
nämnvärt lösningens utseende vad avser kostnad och stödför
delning. Även när bara en målsättning för den totala yrkes
verksamhetsgraden i hela kommunen införs erhålles en lös
ning som i stort sett också skulle ha klarat restriktionerna för 
delområdena när dessa får ligga högst 10 procentenheter un
der kommungenomsnittet. Den snabba befolkningsminsk
ningen i flertalet delområden i kombination med en inte lika 
snabb sysselsättningsminskning och en omfattande intern
pendling (enligt basprognosen) ger ett utgångsläge där hu
vudproblemet blir sysselsättningen i hela kommunen (fr a för 
kvinnor). Om målen för dessa uppnås, nås alltså i allmänhet 
"automatiskt" målen för delområdenas sysselsättningsnivå. 
I basprognosen och i de fyra olika modellalternativen med 
stödsysselsättning har det flyttningsalternativ valts där net
toutflyttningen bestäms av dels de observerade flyttningarna 
under perioden 1970-1979 och dels av hur yrkesverksamhets
graden i delområdet utvecklas i förhållande till motsvarande 
utveckling i hela landet (det fjärde flyttningsantagandet). 
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I modellalternativen kompletteras sysselsättningen enligt 
basprognosen med den stödsysselsättning som erfordras för 
att uppnå fyra olika kombinationer av sysselsättningsmål: 
1. Vad erfordras för att uppnå den totala yrkesverksamhets

grad resten av seklet som förutsätts i länsplaneringen för 
Lycksele? (Enbart tot YV, LP). 

2. Vad erfordras om man dessutom kräver att befolkningens 
sysselsättningsmöjligheter skall vara någorlunda jämnt 
fördelade över kommunens delområden samt att länspla
neringens antaganden om yrkesverksamhetsgrad för både 
män och kvinnor uppnås? (Tot YV, kvinnor, delområden, 
Lp). 

3. Vad erfordras om dessa sysselsättningsmål (ca 10 pro
centenheter lägre än i Sverige) utökas med det mer ambi
tiösa målet att andelen sysselsatta successivt skall närma 
sig den beräknade andelen i hela landet år 2000? (Mot Sve
rige år 2000) 

4. Vad erfordras för att uppnå det än mer ambitiösa målet att 
andelen sysselsatta redan år 1985 skall komma upp till den 
beräknade yrkesverksamhetsgraden i Sverige år 1985 och 
sedan utvecklas som i landet som helhet resten av seklet? 
(Mot Sverige år 1985) 

- Sysselsättningsbehov och stödkostnad 
I tabell 8 redovisas några centrala uppgifter för basprognosen 
och de fyra modellalternativen. 
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Tabell 8 Exempel på utvecklingsalternativ i Lycksele kom
mun perioden 1976-2000. Befolkning, sysselsätt
ning och stödbehov. 

Variabel 
Bas
prognos Modellalternativ 

(Utan (1) 
stöd- Enbart 
syssels.) totYV, 

LP 

(2) (3) (4) 
TotYV, Mot Mot 
kvinnor, Sverige Sverige 
delom- år 2000 år 1985 
råden, 
LP 

Genomsnittligt 
ofÄn rvQi* CJTlfQi 

år 1976-2000 personer 98 62 287 610 
" kostnad (mkr) 3,6 4,0 17,5 35,2 
Kostnad per in
vånare o. år i 
kommunen kr 251 277 1206 2300 
Kostnad per 
subventionerat 
årsarbete tkr 37 65 61 58 

varav till 
industri 

antal 
kostn (mkr) 

8 
1,4 

12 
2,0 

25 
4,2 

25 
4,2 

varav utanför 
centralorten 
(%) 

andel av antal 
personer 
andel av stöd
kostnad 

60 

39 

37 

17 

20 

13 

27 

23 

varav kvinnor 
(%) 

andel av antal 
personer 
andel av stöd
kostnad 

10 

22 

61 

65 

64 

63 

73 

72 

Totalbefolkning 
år2000 

(index 1975 
= 100) 89 95 96 98 110 

Befolkning i cen
tralorten år 2000 

(index 1975 
= 100) 102 109 111 116 131 

Totalsysselsätt
ning år 2000 

(index 1975 
= 100) 95 99 101 122 137 

Varav utanför 
centralorten 
+ Kristine-
berg{%) (1975 = 15%) 11 11 11 10 10 

Y rkesverksam-
hetsgradår2000 
15-65 år % 

% 
% 

samtliga 67 
kvinnor 59 
samtl, lägsta omr. 56 

66 
58 
58 

66 
59 
58 

77 
69 
62 

77 
69 
63 
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År 1975 anordnades omkring 150 stödjobb i kommunen. Med 
de priser som använts i modellen skulle dessa ha kostat ca 
11,4 mkr. i sammanlagd statlig subventionskostnad. 
Modellalternativ 1 kräver att nästan 100 subventionerade ar
beten anordnas varje år (1976-2000) till en kostnad av i ge
nomsnitt 3,6 mkr./år. Merparten av stödsysselsättningen går 
till skogsbrukssektorn. Detta innebär också att över hälften 
av alla tillskapade arbeten förläggs utanför centralorten. Ba
ra en tiondel av den tillförda sysselsättningen ger kvinnor ar
bete. 
Med modellalternativ 2, där hänsyn tas till sysselsättnings
möjligheterna i varje delområde och för kvinnor ökar stöd
kostnaden något, till i genomsnitt 4 mkr./år. En helt annor
lunda fördelning på områden och sektorer erhålles. Stödet går 
framför allt till servicesektorn och industrisektorn i kommu
nens centralort. Av stödsysselsättningen går nu drygt 60 pro
cent till kvinnor. 
Skillnaden mellan modellalternativ 1 och 2 orsakas fr. a. av 
kravet på viss kvinnlig yrkesverksamhetsgrad i hela kommu
nen. Kravet på någorlunda jämn fördelning över delområden 
av sysselsättningen påverkar inte lösningen i någon större ut
sträckning. 
I modellalternativ 3 (mot Sverige år 2000) kostar stödjobben 
i genomsnitt 17,5 mkr./år. I alternativ 4 (mot Sverige 1985) 
stiger årskostnaden till 35 milj. kr. 

- Stödets fördelning över tiden 
I tabell 9 redovisas årsgenomsnitten av antalet subventione
rade arbeten för varje femårsperiod enligt de fyra modellalter
nativen. 
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Tabell 9 Stödbehovets årliga fördelning under vaije femårs
period enligt fyra olika modellalternativ. Antal sys
selsatta (1975 = 149 personer). 

1976 1981 1986 1991 1996 
Modell- År: — — — — — 

alternativ 1980 1985 1990 1995 2000 

1. (Enbart tot YV, 
LP 159 171 98 57 3 

2. (Tot YV, kvin
nor, delområden, 
LP 145 117 37 5 8 

3. (Mot Sverige 
år2000) 153 96 163 283 739 

4. (Mot Sverige 
år 1985) 353 578 556 640 923 

I de två första modellalternativen erfordras ett betydligt stör
re stöd under åttiotalet än under resten av seklet. I de två 
senare modellalternativen stiger behov och kostnad hela pe
rioden. 

- Stödets fördelning över sektorer och år 
I utgångsläget 1975 fanns 51 beredskapsarbeten i skogsbruk, 
27 i bygg- och anläggningsverksamhet, samt 17 respektive 29 
i offentlig lokal, respektive regional service. Dessutom anges 
att ca 25 nya stödjobb etablerats inom industrin (genomsnitt 
för åren 1970-75). 
Bygg- och anläggningssektorn tilldelas inte något stöd i något 
av de fyra modellalternativen. Anledningen är att sektorn har 
den i särklass högsta stödkostnaden per årsarbete samtidigt 
som den rekryterar få kvinnor. 
Bortfallet av stöd till bygg- och anläggningssektorn samt ök
ningen i det billigare stödet till skogsbruk i modellalternativ 
1 respektive till service i övriga modellalternativ är den främs
ta anledningen till att kostnaden för ungefär samma antal 
stödjobb blir så mycket lägre i de två första modellalternativen 
jämfört med kostnaden i utgångsläget 1975. 
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Att den i och för sig billiga subventionsform av marginalkost
nadskaraktär som förutsatts för skogsbruket bara utnyttjas i 
modellalternativ 1 beror bl a på att stödet förutsätts ge redan 
tidigare sysselsatta i sektorn förlängd sysselsättning. Bland 
dessa finns få kvinnor. Eftersom den hårdaste restriktionen 
för stödfördelningen är kvinnosysselsättningen blir detta me
del i stort sett obrukbart när mål för kvinnornas sysselsätt
ning införs. 
- Befolkningsutveckling 
I tabell 10 redovisas utvecklingen av totalbefolkningen per 
område till år 2000 enligt basprognosen och modellalternativ 
2. 

I både basprognosen och modellalternativ 2 minskar befolk
ningen i alla delområden utom Lycksele, även om minskning
arna är påtagligt mindre i modellalternativ två. 

Tabell 10 Befolkning och befolkningsutveckling enligt bas
prognos och modellalternativ 2 

bas modell

Delområde År: 
prognos alternativ 2 

Delområde År: 1975 2000 2000 

Kristineberg 1486 1179 1209 
Rusksele 500 351 359 
Ruskträsk 255 109 116 
Rusele 611 410 438 
Umgransele 408 235 276 
Vinliden-Brattfors 616 458 488 
Knaften 524 372 395 
Örträsk 735 419 429 
Lycksele 9419 9623 10459 
Summa 14706 13156 14169 

Enligt basprognosen (alltså exklusive någon stödsysselsätt
ning) minskar kommunens totalbefolkning till 89 procent av 
nivån år 1975 fram till sekelskiftet. Modellalternativ 1 till 4 
ger en befolkningsutveckling som vid sekelskiftet motsvarar 
från 95 procent till 110 procent av 1975 års nivå. 
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Befolkningen i centralorten blir enligt basprognosen ungefär 
oförändrad och ökar i modellalternativ 1 till 4 med 10-30 pro
cent. Samtidigt minskar befolkningen utanför centralorten 
och Kristineberg med omkring en tredjedel. 
Av kommunens nio delområden får bara centralortsområdet 
Lycksele ett flyttningsöverskott fram till sekelskiftet. Enligt 
alla modellalternativ blir nettoutflyttningen omfattande från 
övriga områden; i vissa halveras befolkningsantalet fram till 
sekelskiftet. 
I såväl prognosalternativet som samtliga modellalternativ 
minskar antalet barn under 15 år i hela kommunen under pe
rioden med 20-30 procent. Samtidigt ökar antalet pensionä
rer med ca 20 procent. Hela ökningen av antalet pensionärer 
i kommunen inträffar i centralorten och Kristineberg. I cent
ralorten ökar antalet pensionärer med över 50 procent. Utan
för centralorten och Kristineberg ökar andelen pensionärer 
samtidigt som antalet minskar med en femtedel. 

- Sysselsättningsutveckling 
I tabell 11 redovisas sysselsättningens fördelning på område 
år 1975 samt år 2000 enligt basprognosen respektive model
lalternativ 2. 
Skillnaden i totalsysselsättning år 2000 på 372 personer har 
åstadkommits med hjälp av i genomsnitt 62 subventionerade 
arbeten per år. Av dessa har industrijobben ackumulerats. 
Resterande ökning utöver antalet stödjobb beror på indirekta 
spridningseffekter via den relativt sett större befolkningens 
högre efterfrågan. 
Antalet sysselsatta i kommunen minskar enligt basprognosen 
med 5 procent under resten av seklet. Enligt modellalternativ 
1 och 2 blir totalsysselsättningen ungefär oförändrad, medan 
alternativ tre och fyra medför (kräver) en ökning på 22 resp. 
37 procent. Samtidigt minskar andelen sysselsatta utanför 
centralorten och Kristineberg från 15 procent till 10-11 pro
cent i alla alternativ. 
Sysselsättningsstrukturen förändras kraftigt i kommunen 
fram till sekelskiftet. De traditionella basnäringarna (jord o. 
skog) minskar sin andel av sysselsättningen från 15 procent 
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1975 till ca 6 procent år 2000 samtidigt som servicesektorerna 
ökar från 51 procent till 65 procent. Industrinsektorn ger un
gefär en fjärdedel av de sysselsatta arbete under hela perio
den. 
Tabell 11 Totalsysselsättning 1975 samt år 2000 enligt bas

prognos och modellalternativ 2. 

Delområde År: 1975 

bas
prognos 

2000 

modell
alternativ 2 

2000 

Kristineberg 739 718 731 
Rusksele 154 70 78 
Ruskträsk 53 39 39 
Rusele 164 107 112 
Umgransele 84 63 71 
Vinliden-Brattfors 151 131 137 
Knaften 102 84 85 
Örträsk 161 138 141 
Lycksele 4219 4173 5896 
Summa 5827 5524 5896 

- Yrkesverksamhetsgrader 
Andelen sysselsatta av befolkningen mellan 15-64 år ökar 
från 62 procent till mellan 66 och 77 procent år 2000 i de olika 
prognos- och modellalternativen. 
Skillnaden mellan basprognosen och modellalternativ 2 be
står fr a i att den totala yrkesverksamhetsgraden 1980-1990 
blir några procentenheter högre i modellalternativet. Orsa
ken är att målvärdet (65%) skall gälla redan från år 1985 och 
fram till sekelskiftet i detta alternativ. Stödsysselsättningen 
erfordras alltså dessa år och inte mot slutet av seklet då även 
prognosens yrkesverksamhetsgrad når över målvärdet. Vid 
sekelskiftet blir yrkesverksamhetsgraden faktiskt något läg
re än enligt prognosen p g a att stödsysselsättningen medför 
en lägre utflyttningstakt. 
I modellalternativ 3 (mot riket år 2000) skall yrkesverksam
hetsgraden successivt öka till minst 74 procent mot sekelskif
tet. Nivån detta år överskrider målsättningen med tre pro
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centenheter. Detta beror, enligt modellantagandena (bl a be
träffande rekryteringens könsfördelning), på att tillräckligt 
antal kvinnojobb inte kan skapas utan att samtidigt antalet 
jobb som rekryterar män ökar "för mycket". 
Den stora skillnaden mellan modellalternativ 2 och 3 ligger i 
utvecklingen efter 1990. Skillnaden i yrkesverksamhetsgrad 
stiger från 2 till 11 procentenheter. Av redovisningen över 
stödfördelningen framgår också att det stora behovet av stöd
sysselsättning enligt detta alternativ uppkommer just efter 
1990. 

- Felkällor 
Simuleringsexperimenten tyder på att prognoserna för kom
munens totalbefolkning och totalsysselsättning år 2000 kan 
variera omkring 1% p g a tillfälligheter. Detta innebär att 
slumpfelet är betydligt lägre än de skillnader som uppstår 
p g a olika prognosantaganden (och fr.a. mer eller mindre am
bitiösa modellalternativ). För mindre delgrupper/delområden 
blir slumpfelet ibland betydligt större, dock fortfarande oftast 
lägre än skillnaden mellan olika prognos- och modellalterna
tiv. 
Tidigare visades att några mer betydelsefulla fel orsakade av 
intern suboptimering knappast finns. De stora felkällorna 
finns i modellspecifikationen och i införda beteendeantagan
den. 

5.4 Tolkning av modellutfall 
Mål-medeldiskussionen i föregående avsnitt förs här något 
längre än till en ren resultatpresentation. Diskussionen cent
reras kring frågan om det observerade och avbildade händel
seförloppets påverkbarhet och välfärdsbetydelse. 

- Sysselsättning 
De basnäringar som ursprungligen motiverade en bosättning 
i Lycksele kommer enligt beräkningarna att endast ge var tju
gonde arbetande i kommunen sysselsättning vid sekelskiftet. 
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I kommunens glesbygdsområden skulle dock fortfarande mer 
än vart tredje arbete finnas i basnäringarna. 
Samtidigt arbetar då minst två tredjedelar inom servicesek
torn, dvs i verksamheter som inte är beroende av andra speci
fika förutsättningar i kommunen än att det bor människor 
där. En del av denna service-/tjänsteproduktion måste finan
sieras via transfereringar utifrån. 
Kan de arbetstillfällen som går förlorade under den fortsatta 
strukturomvandlingen av fr. a. basnäringarna ersättas av 
nya, lämpliga jobb i tillräcklig omfattning? För att besvara 
denna fråga krävs först en uppfattning om hur många det är 
som vill ha ett arbete. Storleken på utbudet av arbetskraft är 
svår att mäta. En normativ minimiskattning kan erhållas ge
nom att utgå från länsplaneringens prognos. Enligt denna är 
"utbudet" av arbetskraft i Lycksele kommun ungefär 10 pro
centenheter lägre än motsvarande utbud i hela landet. 
Enligt modellberäkningarna kan en sysselsättningsnivå i en
lighet med länsplaneringens prognos uppnås med måttliga 
stödinsatser - förutsatt att vissa nu ej existerande stödformer 
av marginalkostnadskaraktär tillämpas. De avser att dämpa 
rationaliseringstakten och därmed uppskjuta avgången av re
dan sysselsatta och är alltså specialdestinerade till sysselsatta 
i dessa sektorer. Ett sådant stöd ger antagligen för samma 
kostnad större sysselsättningseffekt än motsvarande bered
skapsarbeten. För övrigt förutsätts i detta modellalternativ 
att de friställda och nya arbetssökande kan ta de jobb som er
bjuds. Hänsyn tas inte till att den nya sysselsättningen skall 
passa mot de arbetssökandes utbildning och önskemål utan 
bara till att totalantalet blir tillräckligt stort. 
Om man höjer kravet på behovstillfredsställelse något och me
nar att en viss nivå skall uppnås även för sysselsättningen i 
olika delområden och för olika delgrupper, som t ex män och 
kvinnor är detta fortfarande fullt möjligt till rimliga kostna
der ur statsfinansiell synvinkel. Modellalternativ 2 innebär 
dock en omläggning av stödets inriktning från stöd till bygg-
och anläggningsarbete och annan bassysselsättning utanför 
Lycksele tätort till förmån för fr. a. stöd till servicesektorn och 
i viss utsträckning industrisektorn i centralorten beroende på 
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att kvinnosysselsättningen blir den delarbetsmarknad som 
kräver mest stödinsatser för att uppnå målsätt nivå. 
I modellalternativ 2 tas alltså hänsyn till rekrytering och av
gång på arbetsmarknaden uppdelad på män och kvinnor och 
på delområden. Däremot förutsätts fortfarande att t ex alla 
"kvinnojobb" i ett delområde kan tas av alla kvinnliga arbets
sökande som bor där eller som kan pendla dit, dvs oberoende 
av utbildning och yrkesönskemål. 
Redan en sådan indelning i 18 delarbetsmarknader (9 delom
råden för vaije kön) visar att av de två nya subventionsformer 
som prövats, nämligen det till jord- respektive skogsbruket, 
faller sysselsättningsstödet till skogsbruket bort när hänsyn 
tas till att arbetsmarknaden är starkt könssegregerad. 
I första modellalternativet fördelas ett stort antal arbeten till 
skogsbrukssektorn medan dessa jobb i de övriga alternativen 
framför allt går till den lokala offentliga servicesektorn. Sub
ventionskostnaden för ett stödjobb i skogen, antas visserligen 
vara betydligt lägre än subventionskostnaden för ett bered
skapsarbete i den offentliga sektorn. Skogsbrukssektorn do
mineras av män och eftersom stödet förutsätts gälla inom ra
men för tidigare sysselsättning i sektorn utan stöd kan inte 
heller rekryteringen till stödjobben förutsättas bestå av kvin
nor. Ett sådant medel blir alltså i stort sett obrukbart när mål
sättningar för kvinnosysselsättningen införs. Flest kvinno
jobb för given stödkostnad erhålls just i den lokala offentliga 
servicen där 95 procent av rekryteringen hittills bestått av 
kvinnor. 
Förutom uppdelningen på delområden har alltså en uppdel
ning i en mans- och en kvinnoarbetsmarknad genomförts som 
en första höjning av ambitionsnivån för sysselsättningsplane
ringen. Det är orealistiskt att genomföra en sysselsättnings
politiken som inte tar hänsyn till att både män och kvinnor i 
framtiden kommer att kräva arbete för att kunna stanna 
kvar. 
Några ytterligare resultat från modellkörningarna kan note
ras. Bygg- och anläggningssektorn tilldelades t ex inte någon 
stödsysselsättning under någon period i något av de undersök
ta modellalternativen. Anledningen är att denna sektor har 
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den i särklass högsta stödkostnaden samtidigt som den rekry
terar få kvinnor. 
Om man höjer ambitionsnivån ytterligare så att sysselsätt
ningsnivån uppnår riksgenomsnittet vid sekelskiftet krävs 
betydligt kraftigare insatser. Enligt beräkningarna erfordras 
nästan dubbelt så stora subventioner per år som år 1975 och 
helt annorlunda fördelade på näringsgrenar. Att omedelbart 
uppnå rikets nivå skulle sannolikt kräva minst tre gånger så 
hög stödinsats som år 1975 resten av seklet. 
Exemplen pekar på några möjligheter att uppnå olika syssel
sättningsmål på arbetsmarknaden för den kvarvarande 
befolkningen. Ett genomförande förutsätter bl a ett mer flexi
belt stödfördelningssystem än för närvarande. Någon hänsyn 
till om den sysselsättningsstruktur som då erhålles också är 
den mest ändamålsenliga för att uppnå en långsiktigt konkur
renskraftig och välfungerande struktur ur produktionssyn
vinkel har däremot inte tagits. 

- Måluppfyllelse i ett vidare perspektiv 
Det finns andra mål än sysselsättningsnivån som påverkas av 
sysselsättningsutvecklingen. Exempelvis bör inte befolk
ningsomflyttningen ske så snabbt och i sådan form att den för 
stora grupper blir ofrivillig (1), att privat och offentlig real-
kapital blir outnyttjat (2), att följdeffekter i den yttre miljön 
för kvarvarande befolkning blir negativa (3) och att åldersför
delningen inte blir alltför sned (4). 

- Flyttningar 
Omflyttningen får olika konsekvenser för en yngre rörlig 
grupp och för den äldre mer lokalt bundna befolkningen. De 
yngre får ofta (via utbildning) krav på sin kommande verk
samhet som inte kan tillfredsställas i den egna kommunen ens 
med det mest ambitiösa av de undersökta sysselsättningspro
grammen. Att helt undvika sådana flyttningar ligger utom 
räckhåll med de åtgärder som har diskuterats - både i Lyckse
le och i flertalet övriga kommuner i Sverige. 
För mer lokalt bundna ungdomar och äldre räcker de stödåt
gärder som prövats i de mer ambitiösa modellalternativen tro
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ligen for att eliminera större delen av de ofrivilliga flyttningar
na. Ett mål som förefaller uppnåeligt blir då: de som hellre 
stannar kvar - även om de då får nöja sig med ett annat arbe
te/yrke än det de helst velat ha och skulle kunna få om de 
flyttat - skall slippa flytta. 

- Kapitalförstöring 

Utanför centralorten Lycksele och gruvorten Kristineberg, 
minskar totalbefolkningen i alla undersökta prognos- och mo
dellalternativ med omkring en tredjedel under perioden från 
1975 till sekelskiftet motsvarande en befolkningsminskning 
på mellan 1,5 och 1,9 procent per år. 
Större delen av det privata och offentliga realkapitalet, som 
bostäder, vägar, ledningsnät, etc., åldras i ännu snabbare 
takt. Någon större obalans i form av outnyttjat realkapital vid 
periodens slut behöver inte uppstå såvida inga större nyinves
teringar sker under perioden. En förutsättning för att de kvar-
boende inte skall drabbas av uteblivna nyinvesteringar är att 
den bästa delen av det återstående realkapitalet successivt 
överförs till de kvarboende. I praktiken är detta ofta svårt att 
åstadkomma. Exempelvis är det vanligt att fullgoda bostäder 
får stå tomma på grund av att de ägs av sterbhus som inte 
kan komma överens om försäljningen eller att de bara utnytt
jas några veckor om året som fritidsbostad. 

- Servicetillgång 
Det tredje av de uppräknade välfärdskriterierna kan exem
plifieras med tillgången på dagligvaruservice. Det är viktigt 
att åtminstone en fast servicepunkt finns kvar inom räckhåll 
även för den som inte har bil. En befolkningsminskning i ett 
område som medför att den sista butiken får för lågt underlag 
för att existera ger således upphov till en påtaglig välfärds
minskning om en stor del av den kvarvarande befolkningen 
härigenom får "alltför" lång väg till närmaste alternativ. 
Resultat från en analys av förutsättningarna för fortsatt dag
ligvaruservice (Wiberg 1983) kan jämföras med befolknings
utvecklingen fram mot sekelskiftet enligt de olika prognos-
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och modellalternativen. Jämförelsen visar - oavsett vilket al
ternativ som väljs - att i åtminstone fem av de åtta delområ
dena utanför centralorten blir befolkningsunderlaget betyd
ligt lägre än vad som krävs för rimlig lönsamhet i en butik. 
Indelningen i delområden baserats just på bedömningar av 
rimliga maximiavstånd till dagligvaruservice. Faller den sista 
butiken i ett delområde bort, finns normalt inget alternativ 
inom räckhåll för de kvarboende. I dessa fem områden bor vid 
sekelskiftet omkring 1 500 människor. Befolkningsutveck
lingen utanför centralorten påverkas inte heller i någon högre 
grad av de olika sysselsättningspolitiskt motiverade stödpro
gram som redovisats. 
Beräkningar har gjorts av subventionsbehovet (Wiberg, a.a.) 
för att trots det minskade underlaget ändå behålla en viss ser
vicestandard. Eftersom subventionen, förutom att den ger den 
kvarvarande befolkningen en väsentligt bättre "yttre miljö", 
medför ett behövligt och förhållandevis billigt sysselsättnings
tillskott bör den kunna ges mycket generöst. 
Om befolkningsutvecklingen leder till en nivå som väsentligt 
understiger den nivå som år 1975 erfordrades för rimlig lön
samhet är det tveksamt om subventionen räcker för att bibe
hålla butiken. För tre av de fem "kritiska" delområdena blir 
underlaget vid sekelskiftet bara omkring hälften av vad som 
erfordras för lönsamhet. Utan ett mer utökat stöd än det som 
förutsattes kan alltså utvecklingen leda till en påtaglig miljö
försämring för de ca 800 människor som vid sekelskiftet bor i 
dessa områden. 

- Deformerad åldersstruktur 
Om befolkningens åldersfördelning i ett delområde eller i hela 
kommunen avviker kraftigt från det normala ger detta upp
hov till ständiga påfrestningar - balansrubbningar - i dimen
sioneringsbehovet vad gäller exempelvis utbildning, vård och 
arbetsliv. Ett allvarligt långsiktigt balansproblem uppstår vi
dare när nettoflyttningen systematiskt är förskjuten mot de 
yngre åldersgrupperna. Förutom det omfattande extra vård
behov som denna förgubbning medför försvinner så småning
om basen för en fortsatt utveckling av arbetslivet. 
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I hela kommunen var 21 procent av befolkningen yngre än 15 
år vid undersökningsperiodens böljan år 1975. Denna andel 
beräknas minska till ca 16 procent vid sekelskiftet. Utanför 
centralorten var andelen redan 1975 nere på denna nivå och 
fortsätter där att minska ytterligare fram till sekelskiftet. Vid 
denna tidpunkt är nästan var tredje kvarboende i dessa områ
den enligt kalkylen i pensionsåldern. 
För glesbygdsområdena innebär detta bl a att underlaget för 
skolan minskar ännu snabbare än vad den negativa utveck
lingen av totalbefolkningen indikerar. Den ökade andelen 
pensionärer motsvaras inte av ett ökat antal. Samtidigt som 
andelen pensionärer ökar minskar alltså den sysselsättning 
som deras behov av vård ger upphov till. För centralorten ökar 
däremot behovet av sysselsättning för att vårda de äldre kraf
tigt. 

- Effekter och kostnader 
En förändring av befolkning, sysselsättning och miljöresurser 
som uppfyller modesta krav på vad som skall anses vara en 
väl fungerande arbetsmarknad och miljö k an enligt bedöm
ningen uppnås med insatser som ligger inom samma storleks
ordning som nuvarande stödinsatser. Dessutom förutsätts att 
resurserna används på ett annat sätt än för närvarande. Det 
stora problemet inom den mer modesta ramen är sysselsätt
ningsutvecklingen i kommunen som helhet, framför allt kvin
nosysselsättningen och den tilltagande "förgubbningen" av 
befolkningen. Skärper man kraven på utvecklingen något, 
t ex om man tänker sig att anspråken på sysselsättning när
mar sig de som i genomsnitt kan tillgodoses i övriga Sverige 
stiger de statsfinansiella kostnaderna för erforderligt syssel
sättningsstöd till det två eller tredubbla beloppet. 
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6 LOKALISERING AV BOSTÄDER 

6.1 Metoden 147, 6.2 Bostadsbyten i bostadsmarknadsmodeller 148, 
6.3 Frågeställningar i modellen 154, 6.4 Modellens struktur och inne
håll 156. 

Den modellskiss som presenteras har följande syften: 
• Att avbilda en lokal bostadsmarknad (en kommun). 
• Att möjliggöra en känslighetsanalys av olika påverkbara 

och ej påverkbara faktorers betydelse för bostadsefterfrå
gans och bostadsbeståndets omfattning, fördelning och väl-
färdseffekter. 

• Att ange hur bostadsbyggandet bör fördelas i tid och rum 
och på bostadstyper för att bäst tillgodose olika individuella 
och samhälleliga mål. 

6.1 Metoden 
Varje individ, hushåll och bostad avbildas, lagras, bearbetas 
och förändras individuellt och kvasiparallellt över tiden. Be
roende på egna aktuella egenskaper och omgivningens egen
skaper formas dynamiskt sannolikheten för de olika individ
handlingar (hushållsförändringar och bostadsbyten) som ak
tualiseras under simuleringen. 
Modellskissen baseras på en gammal och näraliggande, kan
ske humanistisk idé, nämligen att samhället formas av indivi
ders medvetna handlingar och att dessa mänskliga intentio
ner och beslut är mindre varierande och lättare att förklara, 
förstå, avbilda och konstruera teorier om än resultatet av 
handlingarna på högre aggregationsnivåer (jfr Andersson 
1979, Olsson 1978). 
Metoden anknyter även till tre samhällsvetenskapliga teori
bildningar: den klassiska ekonomiska mikroteorin, den tids
geografiska idétraditionen och systemanalysen. 
Likheten med ekonomisk mikroteori består i att utgångs
punkten tas i individuella beslut - valhandlingar - och att re
sultaten på "samhällsnivå" ses som en konsekvens bl a av 
dessa beslut samt att besluten manifesteras inom ramen för 
någon form av marknad där det är meningsfullt att analytiskt 
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skilja mellan utbud och efterfrågan - tillgång och behov, re
striktioner och önskemål. En skillnad ligger bl a i att de indi
viduella beslutsfattarna normativt tillskrivs speciella motiv 
och egenskaper. 
Anknytningen till tidsgeografin ligger bl a i tanken om indivi
dens odelbarhet och att en individs olika handlingar under da
gen, veckan, året, livet betingar och förklarar varandra (jfr 
Hägerstrand 1975, Lenntorp 1976). När i stället resultaten av 
en speciell valhandling studeras isolerat för ett aggregat går 
denna möjlighet till närliggande förståelse och teoretisk för
klaring förlorad. Att direkt avbilda motsvarande mängd olika 
handlingar med samma detaljeringsgrad på den aggregerade 
nivån blir dessutom väsentligt mer komplicerat rent tekniskt 
(jfr Holm & Öberg 1984a, Caldwell 1984, Orcutt m fl 1968, 
Sundgren 1976). 
Anknytningen till systemanalysen består bl a i att modellens 
huvuddel formuleras som en interdependent mikrosimule-
ringsmodell. Kausalrelationer stipuleras inom och mellan en 
rad delsystem. De mest interdependenta delsystemen är cent
rerade kring modellens kärna - bostadsmarknaden - medan 
delsystem med mindre direkt betydelse, på större "avstånd" 
från denna, delvis är exogena. 
Metoden har fr a inspirerats av det synsätt och den rörlighets
teori som utvecklats inom projektet "Rörlighet och anpass
ning" (Holm, Mäkilä, Öberg 1979, 1984). Inom nämnda pro
jekt har dock bl a den individuella beslutsteorin utvecklats be
tydligt längre än vad som utnyttjas i föreliggande tillämpning. 
Avbildningen har här det praktiska syftet att ge underlag för 
kollektiva beslut om bostadsbyggandets omfattning och för
delning i tid och rum och på bostadstyp. Det förutsätts i model
len att kollektivet fattar "rationella" beslut relativt exogent 
givna mål och att kollektivet har makt över allt bostadsbygg
ande. Modellen ger då svar på frågan hur den "bästa" utbygg
nadsplanen ser ut givet dessa mål, resursrestriktioner och in
dividuella beteendeantaganden. 

6.2 Bostadsbyten i bostadsmarknadsmodeller 
En vanlig alternativ tradition inom vilken bostadsmarknads
modeller konstrueras baseras dels på den i kapitel 3 diskutera
de interaktionsteorin och dels på en speciell kalibreringsme-
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tod — informationsfbrlustminimering (jfr Wilson 1974, Bea-
mont 1980, Weibull och Snickars 1977). 
En bostadsmarknadsmodell i denna tradition och med delvis 
samma syfte som den som skisseras här har utvecklats av 
Gustavson, Hårsman och Snickars (Hårsman 1981). I deras 
modell framskrivs befolkningen med en exogen prognos. Där
efter transformeras befolkningen till hushåll med hjälp av 
övergångsmatriser. Bostadsefterfrågan beräknas därpå för 
vaije hushålls/inkomstkategori och matchas mot ett exogent 
givet utbud av bostäder. Som resultat erhålles en fördelning 
av hushåll på bostäder och indikatorer på obalanser i denna 
allokering. 
Andra modeller avbildar i stället, liksom här, delar av hus
hållsförändringarna, sök- och beslutsprocesserna eller själva 
bostadsbytet med simuleringsteknik, t ex: Chapin och Weiss 
(1968) och Azcarate (1970) (sökprocessen), Kain et. al. (1976) 
och Clarke et. al. (1979) (hushållsbildningen) samt Wegener 
(1983) (sökbeteende, "market clearing" och omflyttning). 
Den sistnämndes bostadsmarknadsmodell (Wegener a.a.) har 
konstruerats för och tillämpats i Dortmund. I modellen har 
just transaktionerna på bostadsmarknaden avbildats med si
muleringsteknik medan både hushåll och bostäder represen
teras av disaggregerade matriser där förändringen avbildas 
som en semi-Markov-process med dynamiska övergångssan
nolikheter. Det är hushållen som helheter som agerar på 
marknaden. Däremot avbildas även utbudets aktörer (vär
darna) endogent. Ett problem med en sådan ansats är att det 
ömsesidiga beroendet mellan hushållsförändring och bo
stadsbyte inte kan avbildas inom modellen. 

"Other changes are in reality decision-based, such as 
changes of household status through births, marriage, or 
divorce, but cannot be modeled causally at the chosen level 
of aggregation" (Wegener, a.a. sid. 14). 

Vidare: 
". .. This procedure implies that all households of type h in 
zone i have the same transition rates, no matter in which 
dwelling they live, and vice versa" (Wegener, a.a. sid. 16). 
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En av skillnaderna mellan de refererade och föreliggande mo
dell består i att även återkopplingen från bostadsmarknad till 
hushållsförändring här behandlas explicit inom modellen. 
Detta baseras bl a på en tanke som utvecklats närmare i 
"Rörlighet och anpassning", nämligen att en mycket stor del 
av bostadsbytena aktualiseras av just förändringar i hus
hållssammansättningen. Det är själva förändringen mer än 
det faktum att olika (statiska) typer av hushåll har olika spe
cifika bostadsönskemål som indikerar ett behov av att också 
byta bostad. 
I föreliggande modellskiss ges fra bostadsefterfrågan och 
matchningsprocessen en annorlunda formulering. Däremot 
är detaljeringsgrad i rummet och över bostadstyper, optime
ringsmetod, kostnader, intäkter och priser ytterst summa
riskt behandlade jämfört med flera av ovan refererade model
ler liksom även jämfört med t ex M Holms bostadsplanerings
modeller (Holm M, 1983). 

- Tre sorters bostadsbyten 
Följande tre olika situationer kan förekomma vid de bostads
byten som avbildas i modellen: 
(I) En tonåring som vill flytta hemifrån kan inte göra det utan 
att också erhålla en ny bostad. Ett samboende par som vill 
skiljas kan inte flytta isär förrän åtminstone ena parten er
hållit en ny bostad. Man kan inte flytta ihop utan att åtmins
tone en person lämnar sin tidigare bostad eller utan att erhål
la en ny bostad, om ingendera parten tidigare hade egen bo
stad. En person som erbjudits nytt arbete på en annan ort kan 
inte flytta till den nya orten och det nya arbetet utan att sam
tidigt erhålla en ny bostad där. Nästan alla barn och några 
vuxna måste byta bostad om en vuxen i familjen (vill) gör(a) 
det, oberoende av egna bostadsönskemål. När en person åld
ras och blir långvarigt sjuk och i vaije fall när han dör måste 
han "lämna" sin bostad. 
(II). Dessa exempel kan särskiljas från den situation som in
träffar när en hushållsmedlem drabbas av att andra medlem
mar flyttar till eller från hushållet, att storleken på ett befint
ligt hushåll ändras. 
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(III). Detta kan i sin tur särskiljas från en tredje situation, då 
ett visst hushåll med oförändrad medlemsuppsättning ändrar 
andra egenskaper, exempelvis lokal sysselsättning, familje
inkomst eller ålder. Sådana förändringar kan medföra föränd
rade bostadsönskemål. 
Starkt ekonomiskt orienterade modeller tenderar att betrak
ta den tredje situationen som huvudfall. Bostadsefterfrågan 
beror på familjeinkomsten och mäts med inkomstelastisitet. 
Bostadsbyten genomförs som led i en bostadskarriär (jfr Rom
barti 1980). 
Mer demografiskt orienterade modeller tenderar att betrakta 
den andra situationen som huvudfall (jfr Rossi 1955 samt 
Clark 1981, sid 13-15). Bostadsefterfrågan beror på ett ut
rymmesbehov som i sin tur indikeras av antalet hushållsmed
lemmar. Känner man fördelningen på hushållsstorlek kan ef
terfrågans fördelning på bostadstyper förutses. 
11 ex Gustavsons, Hårsmans och Snickars, liksom i Wegeners 
modell kombineras båda dessa senare perspektiv. 
Den första gruppen av exempel belyser situationer där huvud
motivet till flyttningen inte primärt har med bostädernas 
egenskaper att göra men där bostadsbytet är en ofrånkomlig 
konsekvens av eller förutsättning för genomförandet av and
ra önskade eller påtvingade handlingar. Om dessa bostadsby
ten utgör mer än en obetydlig del av alla bostadsbyten bör 
alltså även dessa andra utlösande handlingar förklaras och 
beskrivas inom modellen. 
I artikeln "Perspektiv på levnadsöden" (Öberg 1981) redovi
sas en överslagsberäkning som bl a belyser flyttningsorsaker
nas fördelning på dessa tre kategorier. 
De ca 10 bostadsbyten som en genomsnittsindivid i Sverige 
genomför "under livet" (enligt tvärsnittsdata 1975-80) kan 
fördelas på följande sätt: 
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Typ av flyttning Antal Summa Situation 

Medflyttning 
Flytta från föräldrarna 
Samboendeflyttning 
(ihop, isär) 
Utbildning + arbete 

2 
1 

3 
1 7 I 

Ändrad familjestorlek 2 2 II 

Bostadskarriär 
(inkomst/standard) 1 1 III 

Samtliga 10 10 

Av dessa 10 bostadsbyten genomförs 8 inom samma lokala 
bostadsmarknad. 

Givetvis redovisar tabellen en hårddragen tolkning. Flera av 
de angivna "orsakerna" kan ligga bakom samma flyttning. 
Om man flyttar ihop med sin partner som bor på annan ort 
byter man troligen samtidigt arbete. Om ett barn eller en 
maka följer med mannen som flyttar för att börja ett nytt jobb 
i en annan ort är arbetsmarknaden orsak till hushållsflytt
ningen även om den inte utgör den direkta anledningen till 
individens flyttning. Den som flyttar från sina föräldrar kan 
ibland samtidigt flytta ihop med sin partner. Om familjen by
ter till en större bostad för att anpassa utrymmet till ett nytill
kommet barn passar man nog samtidigt på att välja en bostad 
som också passar ekonomin och övriga speciella önskemål. 
Sorteringen av flyttningar liksom modellkonstruktionen ba
seras på den "närhetsprincip" som formulerats inom "Rör
lighet och anpassning", vilken i sin tur delvis inspirerats av 
tanken att det finns olika viktiga behovsområden som inte 
utan vidare kan substitueras mot varandra (jfr Maslov 1943, 
Allardt 1975). Av principen följer att: 

De "demografiska" och "sysselsättningsmässiga" motiven 
i situation I är normalt viktigare än storleksmotiven i si
tuation II som i sin tur normalt är viktigare än inkomstmo
tiven i situation III. 
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När flera olika motiv finns för bostadsbytet har det förts till 
den kategori som enligt denna princip är "viktigast". Enligt 
bedömningen skulle då flertalet (sju av tio) individuella bo
stadsbyten höra till situation I. Detta kan exempelvis jämför
as med Simmons påstående att livs-cykel-stadier "account for 
at least five of the eight or nine moves that might be expected 
in a life-time, as an individual grows up, leaves home, marries, 
has children, and ages" (Simmons 1968). 
Bylund har redovisat en liknande iakttagelse beträffande be
byggelsespridningens fluktationer i tid och rum. Den påtagli
ga periodiciteten i kolonisationsförloppet kan inte förklaras 
via konjunkturlägen och ekonomisk utveckling. "Kolonise
ringen av Pite lappmark (var) endast till en mindre del resul
tatet av en inflyttning till området." Empirin kunde däremot 
reproduceras relativt väl med en enkel modell om fluktatio-
nerna i bebyggelsespridning sågs som "demografiska genera
tionseffekter". "Och det finns all anledning att studera denna 
enkla demografiska faktor innan man ger sig in på andra mer 
vidlyftiga" (Bylund 1968). 
För bostadsbyten i situation I är det alltså inte bostadsönske
målen i sig som i första hand orsakar bostadsbytet utan detta 
är "bara" en ofrånkomlig konsekvens av eller förutsättning 
för genomförandet av andra, viktigare individuella livshand
lingar. 
I tabellen redovisas individers bostadsbyten. Eftersom indivi
derna ofta hör till ett hushåll där alla medlemmar samtidigt 
byter bostad kan motsvarande fördelning efter hushållens bo
stadsbyten få ett något annorlunda utseende. Antalet sådana 
bostadsbyten är färre än antalet individer som byter bostad. 
En sådan omräkning skulle dock framför allt beröra fördel
ningen mellan flyttningstyper inom situation I (t ex färre 
medflyttningar, fler arbetsflyttningar). I allt väsentligt kvar
står slutsatsen att en mycket stor del av alla bostadsbyten är 
"konsekvenshandlingar" som inte i första hand utlöses av 
ändrad storlek på ett givet hushåll, ändrade familjeinkomster 
eller bostadspreferenser. 
Detta bör således inarbetas i modellen. En konsekvens blir att 
en rad "familjehandlingar" måste specificeras inom modellen, 
t ex ihopflyttning, isärflyttning, att flytta hemifrån, att flytta 

153 



in i och ut ur kommunen. Vidare måste en åtskillnad göras 
mellan handlingar som kan genomföras oberoende av bostads
marknaden och sådana handlingar som inte kan genomföras 
utan att ett bostadsbyte genomförs samtidigt. 
Många bostadsbyten beslutas och genomförs således mot bak
grund av önskemål och restriktioner rörande både en "famil
jehandling" och ett bostadsbyte. För åtminstone dessa situa
tioner är det alltså lämpligt att analytiskt skilja mellan önske
mål, beslut och genomförande för respektive handling. 
En modell som avbildar individers sökbeteende, beslut och bo
stadsval separat med hjälp av successiva, betingade sannolik
heter har formulerats av André de Palma och Moshe Ben-Aki-
va (1981), dock utan att närmare relatera de betingade över
gångssannolikheterna i markowprocessen till andra orsaker 
inom modellen. Liknande ansatser har tidigare presenterats 
bl a av Chapin & Weiss (a.a.) och Azcarate (a.a). 
Ett par som vill flytta ihop kan inte göra det om de inte har 
en bostad att flytta till. Däremot kan de besluta sig för att 
flytta ihop även om beslutet inte kan realiseras omedelbart. 
De kan också ha specifika önskemål beträffande själva bosta
den som gör att de skjuter på genomförandet och inte tar för
sta bästa lediga bostad. De bostadsoberoende handlingarna 
skapar nya situationer som bl a kan medföra ändrad bostads
önskemål. De bostadsberoende handlingarna kan inte genom
föras utan ett bostadsbyte. Dessförinnan finns avsikter som 
direkt styr både familje- och bostadshandlingen. 

6.3 Frågeställningar i modellen 
De mer speciella frågeställningar som skall kunna undersö
kas med modellen svarar mot ett antal styrparametrar. Käns
lighetsanalyser kan utföras genom att dessa varieras: 

Styrparameter 
1 Sysselsättningsnivå 

Frågeställning 
Hur påverkas bostadsmarknaden 
av den "extra" in- eller utflyttning 
som orsakas av att sysselsätt
ningsnivån i kommunen avviker 
från den genomsnittliga i Sverige? 
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2 Personalomsättning 

3 Inkomstnivå 

4 Inkomstfördelning 

5 Hemifrån 

6 Reproduktion 

7 Samboende 

8 Tröghet 

9 Avstånd 

10 Livslängd 

Hur påverkas kommunens bo
stadsmarknad av att "omsätt
ningsnivån" på arbetsmarknaden 
(och därmed bruttoflyttningsni-
vån och takten i inkomstomfördel
ningen) avviker från det "norma
la" i Sverige? 
Hur påverkas bostadsmarknaden 
om inkomstnivån (eller bostads
kostnaderna) i kommunen avvi
ker från genomsnittet i Sverige? 
Hur påverkas bostadsefterfrågan 
och bostadsmarknad om inkomst
fördelningen är mer jämn eller 
mer ojämn än i hela landet? 
Hur påverkas bostadsmarknaden 
av förskjutningar i den ålder vid 
vilken ungdomar normalt vill flyt
ta från föräldrahemmet? 
Hur påverkas bostadsmarknad 
och befolkning av variationer i an
talet födda barn per kvinna? 
Hur påverkas bostadsmarknaden 
av förändringar i antalet sambo-
endeförhållanden som individerna 
har under livet? 
Hur påverkas bostadsmarknaden 
av styrkan i institutionella och in
dividuella hinder mot att anpassa 
faktisk bostad efter önskad? 
Hur påverkas bostadsmarknaden 
av ändringar i den andel av hus
hållen som prioriterar en större 
bostad längre från centrum fram
för en mindre, mer centralt belä
gen vid samma boendekostnad? 
Hur påverkas bostadsmarknaden 
av variationer i bostädernas livs
längd? 
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11 Restriktioner Hur påverkas bostadsmarknaden 
av juridiska och fysiska restriktio
ner på antalet nya bostäder av oli
ka typer som ka n byggas i olika 
delområden olika år? 

12 Planhorisont Hur påverkas nyproduktionens 
omfattning och inriktning olika 
tidsperioder av planperiodens 
längd? 

13 Planeringsmål Hur påverkas bostadsmarknaden 
av principerna för allokeringen? 
Vad händer exempelvis med ny
produktionens omfattning och in
riktning i tid och rum, antal och 
kostnad för tomma, ej utnyttjade 
bostäder samt hushållens väl
färdsförlust p g a att de ej kan rea
lisera önskad bostadskonsumtion? 

6.4 Modellens struktur och innehåll 
I modellen återfinns tre centrala datastrukturer, nämligen 
enskilda individer, hushåll och bostäder. Dessa har vardera 
en rad attribut inklusive pekare på varandra. Mer "perifera" 
attribut ändras varje år medan mer centrala attribut (relativt 
bostadsmarknaden) uppdateras momentant via olika händel
ser och handlingar. 
Familjehandlingar och bostadsbyten föregås alltid av en sepa
rat "viljeakt" och ett "beslut" av berörda individer medan en 
del av individhändelserna direkt tillskrivs individerna som ett 
beteende. Handlingarna formas alltid endogent i modellen 
medan en del av händelserna är exogena (dvs de antas inte i 
sin tur påverkas av modellförloppet). Handlingarna är vidare 
ofta ofrånkomligt relaterade till ett simultant bostadsbyte. 
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Figur 15 Relationer mellan modellens större delsystem 
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I fig 15 redovisas en grov sammanfattning av modellens kau-
salstruktur mellan delsystem på den högsta hierkinivån. Var
je ruta motsvarar procedurer och underprocedurer av en om
fattning som varierar mellan några rader och några sidor pro
gramkod. 
- Individens "situation" (1) vid en viss tidpunkt beskrivs 
med attribut som ålder, kön, familjetillhörighet, bostad och 
inkomst. Familjen (hushållet) består i sin tur huvudsakligen 
av en aktuell "medlemsförteckning" och en notering om det 
har bostad (potentiella inflyttare har ej bostad i kommunen) 
och i så fall vilken. Situationen förändras en gång per år av 
individhändelser (2) och momentant av olika familjehandling
ar (3) när dessa inträffar (oftare eller mer sällan). 
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- Individhändelserna (2) u tgörs av födelse, åldrande, död 
och inkomstförändring. Sannolikheten för att en viss kvinna 
i fruktsam ålder ett visst år skall föda ett barn bestäms av 
kvinnans ålder, om hon är samboende eller ej samt antalet 
barn hon redan fött. Dessutom justeras sannolikheten så att 
väntevärdet över alla kvinnors alla åldrar stämmer med det 
förutsatta reproduktionstalet. Varje individ åldras ett år varje 
kalenderår. Dödsrisken beräknas via en enkel exponential-
funktion som anpassats efter aktuella ettåriga dödsrisker i 
Sverige för män resp. kvinnor. (Härigenom underskattas 
spädbarnsdödligheten och överskattas dödligheten i höga åld
rar något). Sysselsättningsnivån som kalibreras med en styr
parameter, bestämmer hur stor andel av män respektive 
kvinnor som har inkomst. Genomsnittsnivån bland dem som 
har inkomst - liksom fördelningen - kalibreras med separata 
parametrar. En annan styrparameter avgör slutligen sanno
likheten för att sysselsatta respektive ej sysselsatta ett visst 
år skall få sin inkomst ändrad (samt böija eller sluta arbeta). 
- Familjehandlingarna (3) utgörs av ihopflyttning, isär
flyttning, flyttning från föräldrahem samt in- respektive ut
flyttning i (ur) kommunen. Ihopflyttning och utflyttning be
stäms av berörda individers "familjeönskemål" (4) beträffan
de dessa handlingar. Isärflyttning, flyttning från föräldrahem 
samt inflyttning till kommunen förutsätter dessutom att be
rörda individer erhållit bostad (5). 
- Familjeönskemålen (4) består av intentioner och i vissa 
fall beslut beträffande familjehandlingarna. Familjeönskemå
len formas mot bakgrund av den aktuella individsituationen 
för de berörda familjemedlemmarna. 
Sannolikheten för att två personer av motsatt kön som ej re
dan är samboende vill flytta ihop ett visst år beror på om de 
flyttat hemifrån eller ej, deras ålder, samt på åldersdifferen
sen. Sannolikheten för att ett samboende par vill separera ett 
visst år beror på parternas ålder, åldersdifferensen samt om 
de har barn hemma eller ej. Dessutom justeras dessa två san
nolikheter endogent så att väntevärdet över livet av antalet 
realiserade samboförhållanden överensstämmer med sin styr
parameter. Sannolikheten för att ett hemmavarande barn vill 
flytta hemifrån ett visst år har anpassats efter motsvarande 
empiriska åldersfördelning vid flyttningen hemifrån i Sveri
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ge. Stocken av potentiella inflyttarfamiljer ökas varje år med 
ett antal som utgör en viss andel av totalantalet hushåll i kom
munen. Dessas hushållssammansättning kan kopieras efter 
den delmängd av hushållen som flyttar ut eller bestämmas 
exogent. Andelen hushåll som flyttar ut ett visst år bestäms 
av sysselsättningsnivån. Sannolikheten för att ett visst hus
håll flyttar beror på om hushållet består av en eller flera per
soner, en ensam vuxen med barn eller ej, vilka som har arbete, 
familjeinkomsten, samt hushållsmedlemmarnas ålder. 
- Bostadsönskemålen (6) avser hur det aktuella hushållet 
prioriterar olika storlekar och lägen på bostäder oberoende av 
värderingen av den man nu har och oberoende av vilka even
tuella familjeönskemål som kan föranleda att man vill byta 
bostad. Dessa önskemål formas av aktuell individ- och famil
jesituation. 
Bostäderna beskrivs i två dimensioner, dels storlek: från villa 
till liten lägenhet, dels läge: från centrum till periferi. Vaije 
kombination ger en viss typ av bostad. Det är dessa kombina
tioner som prioriteras sinsemellan. 
En viss parameterstyrd andel av hushållen prioriterar perife-
ra lägen jämfört med centrala. I övrigt bestäms prioriteringen 
för de som vill flytta hemifrån eller flytta isär av inkomsten. 
För övriga oförändrade hushåll bestäms bostadsönskemålen 
dessutom av hushållets storlek, sammansättning samt hus
hållsmedlemmarnas ålder. 
- Bostadsönskemålen och familjeönskemålen bestämmer till
sammans ett aktuellt alternativvärde (7) för varje bostads
typ som för det högst prioriterade alternativet motsvarar fak
tisk kostnad för denna bostadstyp. 
- Detta alternativvärde ställs mot en aktuell värdering av den 
bostad man nu har, ett nuvärde (8). För hushåll utan "famil-
jeönskemål" tillämpas precis samma värdering på den nuvar
ande bostaden som på de alternativa. För dessa hushåll upp
står en differens bara om den bostad man nu har av någon 
anledning inte är av den typ man prioriterar först. För övriga 
hushåll, t ex om man enligt familjeönskemålen vill flytta till 
egen bostad eller flytta isär reduceras nuvärdet av aktuell 
bostad ytterligare. Det är inte bara från bostaden som sådan 
man vill flytta utan från en viss familjesituation. 
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Hushåll som vill flytta in i kommunen tilldelas ett "nu
värde" som är avsevärt lägre än värdet av högst prioriterat 
önskat alternativ i kommunen. 
För alla dessa hushåll uppstår alltså en differens även om den 
bostad man helst vill ha är av samma typ som den man har. 
- Nuvärdet och alternativvärdet beräknas en gång per år. För 
varje typ av bostad där alternativvärdet minskat med ett 
tröskelbelopp (9) är större än aktuellt nuvärde beslutar (10) 
hushållet att försöka byta bostad genom att placera sig i en 
artificiell kö. Om hushållet redan står i kön för denna bostads
typ bibehålls rangnumret i kön. Annars placeras hushållet 
sist. Storleken på tröskelbeloppet är parameterstyrd och av
speglar individernas och marknadens tröghet, dvs att man 
inte vill försöka byta bostad om förbättringen är marginell. 
- Så snart en ledig bostad (11) uppstår tilldelas denna (5) det 
hushåll som står överst i kön för motsvarande bostadstyp. 
Ofta har hushållet redan en annan bostad som då går till 
stocken av lediga bostäder. 
- Vidare uppdateras kön och förändringen i bostadssituatio
nen (12) för hushållet noteras. 
- Antalet lediga bostäder påverkas dessutom av att hushåll 
dör ut (2), nyproduktion (13) och rivning (14). Antalet bo
städer som rivs är parameterstyrt via antaganden om bosta
ders livslängd men rivning utförs enbart bland lediga bostä
der. 
- Nyproduktionen är det centrala kollektiva handlingsinstru
mentet i modellen. Valet av omfattning, inriktning och lokali
sering av nyproduktionen begränsas av olika parameterstyr-
da (planmässiga och fysiska restriktioner (15), fr a tillgäng
ligt utrymme i kommunens centrala delar. Däremot förut
sätts inga ekonomiska restriktioner. Syftet är ju att visa vil
ket utbyggnadsprogram som bäst svarar mot hushållens kom
mande manifesta efterfrågan som förutsätts formas bl a mot 
bakgrund av hushållens budgetrestriktion och preferenser rö
rande alternativ konsumtion. Det förutsätts således att denna 
efterfrågan formas mot bakgrund av realistiska kalkyler be
träffande nettohyra (efter subventioner) för olika bostadsty
per. Att problem med finansiering och tillgång på reala pro
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duktionsresurser, ibland utgör ett hinder för att förverkliga 
ett önskat bostadsbyggande är just ett skäl att försöka förutse 
bostadsbyggnadsbehovet så detaljerat och i så långt i förväg 
som möjligt. 
- Allokeringen (16) av nyproduktionen genomförs enligt tre 
olika principer. Den första (a) innebär att marknaden varje år 
tillförs den nyproduktion som erfordras för att tillgodose all 
kvarvarande manifest efterfrågan (eliminera köerna). Detta 
medför troligen en hög andel "tomma", ej utnyttjade bostäder 
vissa år, i vissa delområden och för vissa bostadstyper. I det 
andra alternativet (b) reduceras nyproduktionen med alla bo
städer som någon gång under hela planperioden varit tomma. 
Detta alternativ medför å andra sidan antagligen betydande 
välfärdsförluster genom att många individer långa perioder 
ej kan realisera sina bostads- och familjeönskemål. I det tredje 
alternativet (c) införs en "trade off" mellan kostnaden för tom
ma bostäder och en ekonomisk uppskattning av individernas 
välfärdsförlust p g a ej realiserad men önskad bostadskon
sumtion. Alla alternativ levererar resultat i form av ett pro
gram för nyproduktionen av bostäder i kommunen under 
planperioden med fördelning på år, delområde och bostadstyp. 

- Modellomgivning och användning 
Kring modellens "kärna", marknadsavbildningen och alloke
ringsmekanismen som beskrivits ovan anordnas ett hante
ringssystem så att indata och utdata kan skapas, lagras, mo
difieras och beskrivas relativt smärtfritt. Resultatet av varje 
körning inklusive aktuella styrparametrar och indata lagras 
under ett specifikt försöksnamn i obearbetad form. Med ett 
särskilt program bearbetas sådana utdata till olika tabeller. 
Indata består, förutom av styrparametrar m m av antingen 
en faktisk eller en artificiell kommunbefolkning. En artificiell 
befolkning kan skapas med hjälp av startparametrar och agg-
regerade data. 
Med en artificiell befolkning kan modellen användas för att 
belysa mer allmänna frågeställningar av den typ som exemp
lifierats (Frågeställning 1-13). Med t ex urvalsuppgifter om 
en speciell kommuns befolkning och bostadsstock som indata 
samt med speciella värden på parameterstyrda restriktioner 
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skulle modellen även kunna användas som hjälpmedel vid bo
stadsplaneringen i en kommun. Modellen implementeras i 
Pascal. 
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7 SAMMANFATTNING OCH 
SLUTSATS 

Utvecklingen av lokaliseringsmodeller har de senaste decen
nierna i första hand skett utanför geografiämnet. Tonvikten 
har allt mer kommit att ligga på modellteknik och mindre på 
modellernas systembeskrivning eller deras tillämpningar. I 
denna studie utvecklas tre modelltyper efter en genomgång 
av litteraturen om lokaliseringsteknik och mer speciellt om 
s k P-medianmodeller. 
Den första modellen fördelar utbildningsplatser i gymnasie
skolan på 69 regioner. Som metod används en plant-location-
modell. Den anger för vardera av mer än ett hundratal studie
vägar antalet orter som skall kunna erbjuda dessa studievä
gar, vilka dessa orter är, hur stor kapaciteten skall vara på 
vaije lokaliseringsort samt deras geografiska upptagnings
områden. Utbildningsresurserna fördelas enligt ett kriterium 
som väger samman och minimerar geografiska avstånd mel
lan å ena sidan skolorna och å andra sidan deras elevunderlag, 
deras elevefterfrågan och deras efterfrågan från arbetsgivare. 
Modellen ti llhör en tradition som genererat flera förebilder. 
Målfunktionen är dock mer preciserad än vad som är brukligt. 
Modellen kombinerar också detaljerade lokaliseringsval från 
s k p-medianmodeller med interaktionsmodellernas beteen
deantagande om en utbuds- och avståndsberoende efterfrå
gan. 
En erfarenhet från arbetet med att konstruera modellen är 
att existerande modellteknik är tillräckligt utvecklad för 
praktiska ändamål. Däremot är det svårt att göra verklighets
nära systemavbildningar. De beräkningsfel som kan bero på 
att en heuristisk lösningsmetod används är små jämfört med 
de felaktiga förenklingar som måste göras i systembeskriv
ningen. 
Bland resultat som framkommit i samband med tillämpning
en av modellen kan nämnas att samspelet mellan elevernas 
efterfrågan på en viss utbildning och det faktiska utbudet av 
samma utbildning har ett dominerande inflytande på den fak
tiska lokaliseringen. Befintliga utbildningar på en ort ändras 
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endast långsamt och i stort oavsett efterfrågan från arbetsgi
vare på den lokala arbetsmarknaden. När det finns opropor
tionerligt många utbildningsplatser på en viss linje på en be
stämd ort tror man kanske att den utbildningen efterfrågas 
lokalt av arbetsgivarna. Detta är således fel - det är åtmins
tone fel i nio fall av tio. 

En annan erfarenhet av just denna modells användning är att 
en implementering i stor skala tar tid. Inlärningstiden är lång 
hos den organisation som skall använda modellen. Ofta krävs 
att tjänstemän, som är vana med komplicerade beräkningar, 
får positioner inom förvaltningen där de kan använda beräk
ningarna. Omskolning av beslutsfattare är knappast möjlig 
när det gäller att byta arbetsredskap så pass radikalt som att 
gå från konventionella beslutsfattarberoende ad-hoc-lösning-
ar till mer öppna systematiska modellberäkningar. Tidsut-
dräkten gör att ett modellverktyg lätt kan bli obsolet innan 
det accepteras. Exempelvis har regering och riksdag beslutat 
ändra ansvarsnivån från skolöverstyrelsen till länsskol-
nämnd när det gäller den detaljerade lokaliseringen och di
mensioneringen av gymnasieutbildningen. Studiens modell -
som använts som beslutsunderlag i fyra år - behöver därmed 
förändras påtagligt för att svara mot det nya regelsystemet. 

I den andra modellen fördelas sysselsättningstillfällen med 
statligt stöd på näringsgrenar och delsområden inom en kom
mun. Syftet är att uppnå en målsätt sysselsättningsnivå med 
lägsta möjliga statsfinansiella utgifter - oavsett vilka stödsek
torer som vid undersökningstillfället råkade förfoga över re
surser. Givna frekvenser sysselsatta eftersträvas för skilda 
befolkningsgrupper, t ex män, kvinnor, centralt eller perifert 
boende i kommunen. 

Ett generellt resultat - när bara sysselsättningen och dess 
kostnader beaktas - är att den existerande resursfördelning
en på sektorer ger mindre än hälften så många arbetstillfällen 
som skulle kunna erhållas med samma resursinsats fördelad 
på annorlunda sätt. Även med en mer effektiv resursfördel
ning skulle stödinsatserna behövas mer än fördubblas för att 
på sikt skapa riksgenomsnittlig sysselsättningsnivå i den stu
derade kommunen. Modellen visar sig lågprioritera stöd till 
beredskapsarbeten inom bygg- och anläggningssektorn på 
grund av att de ger få arbetstillfällen per stödkrona. Stöd till 
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fler arbetstillfällen inom servicesektorn ger till en lägre kost
nad både fler jobb per stödkrona och fler jobb till kvinnor -
som uppvisar största skillnaden mellan verklig och målsätt 
sysselsättningsnivå. 

En erfarenhet från den andra modellen är att en liten kom
mun inte har resurser att klara av att använda analysverktyg 
av detta slag. Steget från en fungerande provmodell till ett 
lättanvänt planeringsverktyg är för stort för att det skall kun
na tas av små kommuner. Kommunen är inte heller motive
rad att skapa många sysselsättningstillfällen på ett ekon
omiskt effektivt sätt eftersom makten över stödpengarna 
finns hos statliga sektororgan. Inte heller torde de statliga 
sektororganen alltid vara intresserade av en övergripande 
analys av sina utgifter eftersom risken är att de förlorar resur
ser. 

Den tredje modellen avbildar en lokal bostadsmarknad med 
en föränderlig bostadsstock och befolkning. Hushållens bo
stadsbyten beskrivs individuellt med angivande av önskemål 
och restriktioner. En stor andel av bostadsbytena beror på 
hushållsförändringar som förklaras internt inom modellen. 
Modellen anger hur nyproduktionen av bostäder bör fördelas 
på bostadstyper i olika geografiskt avgränsade områden över 
tiden. Individernas välfärdsförluster vid väntan på bostad och 
kostnaden för tomma bostäder vägs mot varandra i modellens 
allokeringsalgoritm. 

Eftersom den tredje modellen är mer skissartad i sin utform
ning och eftersom den varken är testad eller konfronterad 
med beslutsfattare är erfarenheterna av modellen begränsade 
till konstruktionsarbetet. Modellen är kvalitativt annorlunda 
än traditionella modeller som arbetar med aggregerade data. 
Modeller med individdata, individuella beslutsprocesser och 
samspel mellan olika aktörer, torde dock kunna utvecklas till 
användbara beslutsunderlag. 
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SUMMARY 

In recent decades the development of location-allocation 
models has taken place primarily outside geography. The em
phasis has increasingly concentrated on model techniques and 
less on system description or applications of the models. In this 
study, after an appraisal of the literature on location techni
ques and in particular on so-called P-median models, three 
types of model are developed. 

The first model allocates places in upper secondary school 
(Am. High School) among 69 regions. The tool used here is a 
plant-location model. For each of a over hundred lines of study 
it sets down the number of locations that could offer such cour
ses, their physical location, their capacities and their geo
graphical catchment areas. The educational resources are al
located according to a criteria that minimizes a weighted sum 
of geographical distances between the schools and their poten
tial pupils, their applicants and the labour market. 

The goal function and restrictions are somewhat 
more elaborately defined than is usually done in traditional 
location-allocation models. It also combines the detailed loca-
tional choices of p-median models with some of the behavio
ural assumptions of interaction models concerning supply-
and distancedependent demand. One experience is that the 
model technique is sufficiently developed for practical purpo
ses. Errors in calculation that can arise from use of a heuristic 
method of solution are also small in comparison with faulty 
simplifications that have to be made in the system description. 

Among the results that have emerged in connection with the 
application of this model, it can be mentioned that the inter
play between the pupils' demand for a given education and the 
actual supply of the same has a dominating influence on its 
location. Existing lines of study in a community are only 
changed slowly with little influence from the local labour mar
ket. When there are disproportionately many places on a cer
tain line of study in a given municipality, one might perhaps 
suppose that this particular education is demanded locally by 
employers. This, however, is not the case in nine cases out of 
ten. 
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Another experience from the use of this model is that large-
scale implementation takes time. The learning-time is long for 
the organization that is going to use the model. It is often ne
cessary for employees with experience of complicated calcula
tions to be given positions within the administration where 
they can apply the results. Retraining of decision-makers is 
scarcely possible when it is a question of changing working 
tools so radically as to go from conventional ad hoc solutions, 
highly dependent on decision-makers, to more conscious and 
systematic use of models. The time loss means that a model 
tool can easily become obsolete before it is adopted. In this case 
the government has decided to transfer the responsibility for 
detailed location and dimensioning of upper secondary educa
tion from national to county level .The study model - used 
as one basis for decision for the past four yeras - needs to be 
considerably altered in order to be commensurate with the 
new system of regulations. 

In the second model, government employment programs are 
allocated among sectors of the economy and sub-districts 
within a municipality. The aim is to offer a sufficient number 
of employment opportunities for the lowest possible level of 
public expenditure - irrespective of which support sectors 
happened to have resources at their disposal at the time of 
investigation. Given frequencies of persons employed are 
sought for various groups of people, e.g. men, women, or perip
heral residents in the municipality. 

One general result - when employment and its costs are alone 
considered - is that the existing allocation of support resources 
on sectors only yields less than half as many employment 
opportunities as could be provided with the same resource in
put allocated in a different way. Even with a more efficient 
resource allocation, the amount of support has to be at least 
doubled in order to produce national average levels of em
ployment over the long term within the studied municipality. 
It turns out that the model gives low priority support to relief 
work in the building and construction sector, on the grounds 
that it gives few job opportunities per unit of subsidy. More 
subsidized jobs within the service sector give, at a lower cost, 
both more jobs per unit of subsidy and more employment for 
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women - who have the greatest difference between actual and 
target levels of employment. 
One experience from the second model is that a small munici
pality does not have sufficient resources to cope with and utili
ze analytical tools of this type. The step from a working pilot 
model to an easily used instrument of planning is very great. 
In addition the local authority is not motivated to create job 
opportunities in an economically effective way, as the financial 
aid is controlled by government agencies. Nor are the govern
ment agencies interested in a comprehensive analysis of their 
expenses, as they risk losing resources. 

The third model represents a local housing market with a 
changeable housing stock and population. The changes of ac
commodation are described for the individual households, 
on the basis of their preferences and restrictions. A large pro
portion of home moves are due to changes in the household 
composition, which are explained internally within the model. 
The model shows how the new production of housing should 
be distributed by types of dwelling in different geographically-
delimited areas over time. The individual's welfare losses du
ring the wait for a new Dwelling and the costs of empty accom
modation are weighed against each other in the allocation al
gorithm of the model. 

As the third model has been neither tested nor confronted by 
decision-makers, the experiences of the model are limited to 
the work of its construction. This model is qualitatively diffe
rent from traditional models using aggregated data. However, 
models with data on individuals, individual decision processes, 
and interplay between different actors can probably be develo
ped into usable bases for decision. 
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