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SAMMANFATTNING 

Bibliotek och liknande arkiv har funnits i hundratals år och är en viktig del av ett lands kulturella arbete. 

De fungerar även som en mötesplats för alla; oavsett ålder, social eller ekonomisk bakgrund. Dessvärre 

visar färska rapporter att antalet utlåningar och besök minskar på biblioteken. Kulturförvaltningen i 

Stockholms Stad arbetar för närvarande med att ta fram en Strukturplan gällande biblioteken i staden 

för en kommande fyraårs period. Syftet med planen är att rekognosera hur läget ser ut idag för att 

sedan sätta upp mål för hur verksamheten ska utvecklas.  

För att ge stöd till framtagningen av strukturplanen kommer denna studie utvärdera hur väl 

lokaliseringsmodellen location-allocation är lämpad som beslutsunderlag för placering av bibliotek 

samt vilken inverkan olika typer av behovspunkter har på resultatet. Genom att applicera modellen i 

fallstudien Stockholms Stads bibliotek, kan modellen utvärderas för att se om den kan användas vid 

liknade frågeställningar i framtiden. Med hjälp av data över var folk bor, arbetar och rör sig utvärderas 

modellen i två steg. Först kommer varje behovstyp att analyseras var för sig och därefter testas tre 

metoder för att slå ihop de olika typerna för att skapa en mer enhetlig bild.  

Resultaten visar att modellen location-allocation har stor potential för att användas som beslutsstöd 

för bibliotekens verksamhet. Utifrån de olika behovspunkterna kan strategiska placeringar hittas och 

en bredare bild ges av var folk bor, arbetar och hur de rör sig. Varje enskilt resultat berättar mer om 

var människorna i staden befinner sig och det är också lätt att se skillnader på till exempel var folk bor 

och arbetar, samt var man bör finnas för att nå ut till den yngre befolkningen jämfört med befolkningen 

i sin helhet. De tre metoderna för att sammanslagning av resultaten visade sig alla vara effektiva och 

pålitliga. Att visa alla delresultat på en och samma karta, förslagsvis med hjälp av en interaktiv PDF, ger 

en tydlig bild över de olika behovstypernas betydelse och inverkan. Kluster av valda platser kan hittas 

och ringas in. De två andra metoderna, MCE-analys och linjarisering, ger en bra bild över vilka 

strategiska placeringar som finns, båda kan vara användbara för att på ett snabbt och enkelt sätt 

förmedla resultatet. 

En del begränsningar och osäkerheter finns dock med modellen som är viktiga att beakta. 

Lösningsalgoritmen sker heuristiskt vilket gör att det kan vara svårt att förstå exakt hur den räknar och 

vilken inverkan olika parametrar har. Därför är det viktigt att en omfattande genomgång görs för den 

verksamhet som ska undersökas, det vill säga, vilka behov finns, hur de ser på sin verksamhet och vilka 

parametrar tror de inverkar på besökarnas rörelsemönster. 

Slutligen ska det betonas att Kulturförvaltningen, som har varit en del av denna studie och som har 

gett sin input till analysen, har ansett att modellen och materialet är användbart. Då avsikten med 

analysen inte var att hitta exakta placeringar av bibliotek utan snarare att få en översiktlig bild av var 

de bör placeras för att bäst nå ut till kommunens invånare kan slutsatsen dras att resultaten från 

location-allocation modellen ger en värdefull input som beslutsunderlag. Det är dock viktigt att ha i 

åtanke att resultatet från modellen inte visar en exakt verklighet, utan att den endast ger ett förslag 

på hur man bäst når ut till befolkningen. Det ska också tilläggas att detta bara är en del av många när 

det kommer till biblioteksplanering. Till exempel spelar bibliotekens lånestatistik, utbud och inriktning 

en viktig roll när det kommer till att utvärdera verksamheten.   

 

Nyckelord: GIS, lokaliseringsanalys, location-allocation, bibliotek, beslutsunderlag 
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ABSTRACT 

Libraries and similar archives have existed for hundreds of years and are an important part of a 

country's cultural work. It also serves as meeting place for all, regardless of age, social and economic 

background. However, recent studies state that the physical loaning of literature and the number of 

visitors at libraries are decreasing. Kulturförvaltningen (The Department of Art and Culture), a part of 

the municipality of Stockholm, is currently producing a structure plan for the development of the 

libraries in the coming four years. The purpose of the plan is to evaluate the current circumstances and 

thereafter set targets on how their business should develop. 

To support the work with the structure plan this study will evaluate the model location-allocation and 

examine if it is suitable as a decision basis for locating libraries and what impact different types of 

demand points have on the result. By applying the model in a case study, consisting of the libraries in 

Stockholm, the model can be evaluated in terms of usefulness in similar problems in the future. With 

the help of data of where people live, work and how they move, the model will be evaluated in two 

stages. In the first stage, different demand points will be examined separately and thereafter three 

methods will be tested to combine the different types to create a more uniform picture.  

The results show that the location-allocation model has a large potential to be used as a decision basis 

for library planning. With the help of different demand points, strategic locations can be found and a 

wider picture is given of where people live, work and how they move. Each individual result tells more 

about where the citizens are and it is also easy to see distinctions between the different types of 

demand, for example where people live and work and where the libraries should be located to reach 

the younger population in comparison to the population as a whole. The three methods for merging 

the results all ended up to be both effective and trustworthy. To show all the sub-results in the same 

map, preferably with the help of an interactive PDF, highlights the importance and impact different 

demands have as well as allowing patterns or clusters to be found and marked. The two other methods 

tested, a MCE-analysis and linearization, are both useful to show strategic locations and to quickly and 

simply communicate results. 

However, there are some limitations and uncertainties with the model that are important to take into 

consideration. The algorithm used to solve the problem is heuristic, making it hard to understand 

exactly how it calculates and what impact different parameters have. Consequently, it is important to 

make an extensive review of the business that will be examined, more specific, what are their 

demands, how do they look at their business and what parameters do they believe impact the 

movement pattern of visitors. 

Finally, it should be emphasized that Kulturförvaltningen has been a part of this study from the 

beginning and they have given their support and input into the analysis throughout the process. In the 

end, they considered the model and the results from it to be useful in the decision-making process. It 

is important to keep in mind that the results of the model do not show an exact reality, the intention 

of the analysis was to develop an overview of where libraries should be approximately located, rather 

than to find exact locations. The end result being libraries located to better reach their citizens. 

However, the above is only looking at one part of many when it comes to library site planning and 

many other issues such as the libraries lending rate, supply and overall focus play an important role 

when it comes to evaluating their business. 

Key words: GIS, location analysis, location-allocation, libraries, decision basis  
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Bibliotek och liknande arkiv har funnits i hundratals år. Till en början var de flesta samlingarna privata 

och få var tillgängliga för allmänheten. Först på 1700-talet började biblioteken bli populära och under 

1800-talet blev allt fler bibliotek öppna för allmänheten samtidigt som lånesystemen infördes (Harris, 

1999). Idag är biblioteken en viktig del av ett lands kulturella arbete och fungerar även som en 

mötesplats för alla; oavsett ålder, social eller ekonomisk bakgrund. Dessvärre visar färska rapporter att 

de fysiska utlåningarna av böcker minskar (Kungliga biblioteket, 2015). I en artikel publicerad i Dagens 

Nyheter kan man läsa att både den totala utlåningen och de fysiska besöken minskar (DN, 2013). 

Anledningen sägs bero på att antalet bemannade folkbibliotek har minskat vilket resulterar i att 

besökarna har ett längre avstånd till sitt närmaste bibliotek. Även om biblioteken idag erbjuder lån 

över internet, så kallade e-lån, där låntagare kan ladda hem böcker till sin dator eller läsplatta så har 

biblioteken fortfarande en viktig roll i samhället. Ramarna har utvidgats och biblioteken erbjuder idag 

mer än bara utlåning av böcker (Kulturförvaltningens kulturstrategiska stab, 2015). Exempel på detta 

är filmvisningar, läsecirklar och olika typer av författarprogram. 

I strukturplanen för Stockholms stadsbibliotek 2012-2015 kan man läsa att biblioteken i Stockholm ska 

tillfredsställa befolkningens behov genom dess tillgänglighet (Stockholms stadsbibliotek, 2012). Planen 

syftar till att förtydliga bibliotekens framtida struktur i staden. Bibliotekens placering är av största vikt 

och borde placeras där stockholmarna rör sig i sin vardag, till exempel nära tunnelbana och 

köpcentrum. En strategisk placering av dagens bibliotek tros kunna leda till mer besökare och fler 

aktiva lån. Utöver detta borde antalet besökare per timme för varje enskilt bibliotek motsvara 

omgivningen i form av hur stor befolkning som bor, arbetar och rör sig i där. 

Då den nuvarande strukturplanen har gått ut behöver en ny tas fram. Arbetet med att ta fram en ny 

strukturplan är planerat till våren 2016 och görs av Kulturförvaltningen i Stockholms Stad. Planen är en 

viktig del för både utvecklingen av deras egen verksamhet men också för att kunna påverka politikerna 

i Stockholm. För att kunna komma fram till denna plan behöver Kulturförvaltningen veta hur 

situationen ser ut idag. Detta kan bland annat baseras på befintlig statistik, så som antal besök och 

antal aktiva lån. En annan aspekt är att analysera om placeringen av de befintliga biblioteken motsvarar 

stockholmarnas levnads- och rörelsemönster, till exempel var de bor, arbetar och gör sina inköp. 

Utifrån dessa, och andra intressanta parametrar, kan man se om biblioteken faktiskt är strategiskt 

placerade och om det motsvarar de siffror man får ut av statistiken.  

Det finns ett antal geografiska modeller och analyser att tillgå för att utvärdera en frågeställning som 

behandlar lokaliseringsproblem (Church & Murray, 2008a). Ett alternativ är att göra en suitability 

analysis (lämplighetsanalys) där olika lager slås ihop för att hitta en lämplig plats. Analyser likt denna 

tar dock inte hänsyn till hur människor kan röra sig i staden vilket kan vara en fördel om tillgängligheten 

ska utvärderas. I denna studie kommer istället en lokaliseringsmodell som använder sig av ett nätverk 

att utvärderas, nämligen location-allocation. Modellen lokaliserar ett antal platser för en given service 

samtidigt som den fördelar kundbasen. Detta görs genom att minimera summan av den viktade 

distansen till varje behovspunkt. På så sätt tar den hänsyn till hur befolkningen kan röra sig i staden 

samtidigt som den lokaliserar platser. Denna studie ska även undersöka hur man på olika sätt kan 

representera befolkningen och hur väl detta slår ut med hjälp av den givna modellen.  
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1.2 SYFTE 

Syftet med detta arbete är att utvärdera hur väl lokaliseringsmodellen location-allocation är lämpad 

som beslutsunderlag för placering av bibliotek och vilken inverkan olika typer av behovspunkter, det 

vill säga var folk bor, arbetar och rör sig, har på resultatet. Genom att applicera modellen i fallstudien 

Stockholms Stads bibliotek, kan modellen evalueras för att se om den kan användas vid liknade 

frågeställningar i framtiden.  

För att utvärdera hur väl location-allocation modellen fungerar kommer analysen utföras i två steg. 

Först kommer varje behovstyp att analyseras var för sig och därefter görs ett försök till att slå ihop de 

olika typerna för att skapa en mer enhetlig bild. Vidare analyseras resultaten genom att jämföra dem 

med varandra och med andra kända lokaliseringsmetoder. Input tas även av Kulturförvaltningen som 

får säga sitt om resultatet och metodens för- och nackdelar.  
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2 LITTERATURSTUDIE                                                                                                                              

2.1 TIDIGARE STUDIER 

Att placera ett bibliotek, sjukhus eller annan offentlig verksamhet kan te sig som en enkel uppgift. Men 

en samhällsplanerare måste ta hänsyn till både ekonomiska och demografiska faktorer, samtidigt som 

det politiska läget spelar in (Church & Murray, 2008a). Då de offentliga bibliotekens placering i staden, 

samt lokalisering av deras kundbas, är viktiga delar för dess verksamhet kan ett flertal artiklar och 

studier som behandlar ämnet hittas (Adkins & Sturges, 2004; Beguin et al., 1992; Donnelly, 2014; 

Hertel & Sprague, 2007; Ottensmann, 1997; Park, 2011; Vodeb & Vodeb, 2015).  

En hel handbok behandlar ämnet om var man bäst placerar bibliotek (Koontz, 1997). Förutom att 

beskriva ett flertal modeller som kan användas vid placering av olika verksamheter presenteras också 

en specifik modell för just bibliotek. Denna modell använder sig av nuvarande placering av bibliotek 

och estimerar sedan hur nya etableringar kan tänkas användas. Koontz (1997) poängterar vilket 

kraftfullt verktyg GIS kan vara i dessa sammanhang. Adkins och Sturges (2004) beskriver bättre hur GIS 

kan användas inom biblioteksplanering. Ett första, enkelt steg är att lokalisera biblioteken och dess 

kunder genom att placera ut biblioteken på en karta och sedan identifiera deras serviceområde. Detta 

kan till exempel göras genom att placera en cirkel runt biblioteket som får representera 

serviceområdet. Därefter kan man koppla respektive serviceområde till dess demografiska information 

för att se vilka som bor där. En liknande metod användes i en studie gjord av Hertel och Sprague (2007). 

I studien användes GIS för att koppla variabler så som ålder, bakgrund, inkomst och utbildning till två 

biblioteks serviceområden och fann att GIS är ett användbart verktyg för att analysera och jämföra 

demografier för potentiella användare.  

Forskning med mer fokus på lokalisering, tillgänglighet och användning finns också att hitta. 

Ottensmann (1997) publicerade en studie där han lokaliserar användare, undersöker hur de utnyttjar 

biblioteken samt analyserar var nya bibliotek kan tänkas placeras. Han drar sedan slutsatsen att GIS 

tillför en viktig aspekt vid planering av nya bibliotek. En större studie undersöker bibliotekens 

distribution i USA (Donnelly, 2014). I denna studie kombineras två olika metoder för att studera 

variationer i tillgänglighet till biblioteken, både utifrån de statliga gränserna men även genom att kolla 

på socio-ekonomiska grupper. I ett första steg användes buffertzoner av varierande storlek för att 

fastställa bibliotekens serviceområde. Därefter används befolknings-centroider för att kartlägga var 

folk bor och vidare undersöka hur dessa ytor faller samman. Vlasta och Gorazd Vodeb (2015)  gjorde 

en omfattande rumslig analys av biblioteken i Slovenien. Målet var bland annat att hitta potentiella 

användare av specifika bibliotek med hjälp av socio-demografiska egenskaper för att sedan mäta 

reslängden för dessa till närmaste bibliotek. Här mättes tillgängligheten i form av medeldistansen till 

det närmaste biblioteket. Analysen bekräftade att GIS är ett användbart verktyg för att analysera 

tillgängligheten av offentliga bibliotek. Detta konstateras även av Hawkins (1994) i en tidigare studie 

där han även beskriver hur GIS kan användas som ett beslutsverktyg genom att visa var användarna 

bor. Park (2011) fastslår att ett flertal analyser har gjorts för att mäta biblioteks tillgänglighet men 

påstår att dessa enbart mäter sträckan från användarnas hem till biblioteken via fågelvägen. Park vill 

därför mäta tillgängligheten mer realistiskt genom att använda ett vägnätverk. Som slutsats betonas 

att geografiska analyser bidrar till en bättre förståelse för hur användarna reser till biblioteken. 

Gemensamt för samtliga av ovan nämnda studier är att analysen begränsas till var användarna bor. Att 
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ta hänsyn till var folk arbetar, hur de tar sig till och från jobbet samt var de gör sina inköp kan addera 

en dimension på analyserna. 

Ett antal studier har funnits som använder sig av modellen location-allocation, främst kopplat till att 

hitta den bästa placeringen för sjukhus och andra viktiga samhällsfunktioner. Mestre et al. (2015) 

testade två olika location-allocation modeller för att hantera osäkerheter vid placering av sjukhus. 

Studien visar vilken information som kan fås via modellerna och hur de kan hjälpa stadsplaneraren att 

hitta den bästa platsen för ett sjukhus. I en artikel publicerad 2015 kan man läsa om en liknande studie 

där en modifikation av den klassiska location-allocation modellen testas för att placera ut rötkammare 

i England (Comber et al., 2015). En viktig del av modellen är att bestämma, vikta och placera ut 

behovspunkter (engelskans demand points), det vill säga var efterfrågan finns. Beguin et al. (1992) 

studerade viktvariationer för behovspunkter genom att testa dem på bibliotek i en fallstudie. Genom 

att använda samma data för att visa efterfrågan, men med olika upplösningar, testades viktvalets 

inverkan på resultatet. Studien visade att skillnader i val av vikt möjligtvis inte har särskilt stor inverkan. 

Däremot påpekar författarna att fler studier behöver göras som berör effekterna av variationer i 

behovspunkter när det kommer till viktning och typ av behov. Det finns även studier som undersöker 

de fel och osäkerheter som tillkommer vid användning av aggregerad data, det vill säga hur behovet 

representeras (Cromley & Mrozinski, 2002; Current & Schilling, 1987). Hodgson och Hewko (2003) 

undersökte detta närmre genom att titta på hur location-allocation modellen hanterar aggregerad 

data och föreslår sedan en metod för att kombinera högupplöst data med aggregerad data. 

Få vetenskapliga publikationer har hittats som berör lokalisering av bibliotek i Sverige. De flesta studier 

som kombinerar uttrycken tillgänglighet och bibliotek tittar endast på aspekter så som bibliotekens 

tillgänglighet för funktionshindrade samt hur tillgängligt bibliotekens utbud är (Johansson & Ängsved, 

2008). Dessutom finns en hel del statistik som berör de offentliga biblioteken (Kungliga biblioteket, 

2015). Att använda sig av GIS i dessa sammanhang kan ge en ny och intressant vinkel på problemet 

med att analysera hur tillgängliga biblioteken är samt vart det finns ett hålrum. Så sent som i februari 

2016 skedde ett samarbete mellan Sweco Position och Göteborgs Stad där man har gjort en 

lokaliseringsanalys för biblioteken i Göteborg (Spensieri et al., 2016). Detta samarbete resulterade i en 

multikriterieanalys där man använde sig av olika lager som viktades samman. Genom att anordna en 

workshop med berörda parter kunde man ta fram sju parametrar som ansågs vara betydelsefulla för 

analysen och sedan ta fram en viktning mellan dem. Resultatet är ett antal lämplighetskartor som visar 

hur lämpligt det är att lokalisera bibliotek på olika platser i Göteborg. Rekommendationer ges kring val 

av parametrar och värt att nämnas är att inga begränsade parametrar togs med i analysen vilket kan 

tillföra en dimension. I denna analys tas heller ingen hänsyn till hur folk kan röra sig vilket location-

allocation modellen gör. 

Trots att mycket är gjort inom området så finns det stor potential för vidare studier. För det första har 

ingen av de funna studierna använt sig av en variation av behovspunkter. Att folk endast besöker 

bibliotek med hemmet som utgångspunkt kan ses som en aningen snäv vinkling av problemet. I en 

storstad lever, bor och arbetar människor på olika ställen vilket gör att uppgiften borde vidgas och 

hänsyn bör tas även till dessa parametrar. Vidare är det få studier som har använt sig av modellen 

location-allocation för att lokalisera bibliotek. Det intressanta med denna modell är att den kan 

lokalisera ett behov av nya bibliotek samtidigt som den tar hänsyn till de befintliga. Dessutom kan 

behovspunkterna viktas och det är möjligt att lägga till begränsande parametrar vilket gör analysen 

mer omfattande än MCE-analyserna. 
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2.2 LOKALISERINGSANALYS 

Redan under 1600-talet kan exempel på lokaliseringsproblem hittas. Då försökte Pierre de Fermet 

finna en fjärde punkt i planet, givet tre punkter, så att avståndet till de tre punkterna minimerades. 

Tidigt på 1900-talet presenterade Weber ett lokaliseringsproblem där han ville hitta den bästa 

placeringen för en fabrik där råvarorna kom från olika platser och slutprodukten sedan skulle fraktas 

till en ytterligare plats (Weber, 1929). Ungefär samtidigt började detta tankesätt att appliceras hos 

beslutstagare inom biblioteksvärlden. Man började förstå att bibliotekens placering var viktig för att 

nå ut till befolkningen (Koontz, 1997). 

I boken Business site selection, location analysis and GIS beskrivs tre lagar inom lokaliseringsvetenskap 

(Church & Murray, 2008a). Den första lagen kan ses som relativt självklar, men fyller ändå en viktig 

funktion; Vissa platser är bättre än andra för ett givet ändamål. Den andra lagen, Ett rumsligt 

sammanhang kan förändra ett läges effektivitet, fångar in det faktum att vissa tjänster når ut till sin 

målgrupp bättre om dess placering har närhet till andra likande serviceställen. Till sist presenteras den 

tredje lagen som behandlar problem med flera serviceställen samtidigt; Den optimala placeringen av 

flera affärer måste väljas samtidigt snarare än oberoende av varandra, en i taget. Denna lag är kanske 

den med störst inverkan eftersom komplexiteten för lokaliseringsmodellerna ökar med antal enheter 

som ska placeras.  

Ett sätt att beskriva ett serviceställes placering är via dess tillgänglighet (engelskans accessibility). 

Tillgänglighet kan definieras som ”ett mått på hur väl två platser (eller punkter) inom samma yta är 

sammankopplade” (Park, 2011). Detta är ett av de mest välanvända sätt att redogöra för värdet av en 

plats för en officiell verksamhet.  Ett flertal metoder förekommer för att mäta tillgängligheten för en 

plats. Ett exempel är att analysera reseavståndet för användarna till en viss service (Park, 2011). Ett 

mer avancerat sätt, som framförallt kan koppas till den tredje lagen som nämnts ovan, är att ta hänsyn 

till vem som blir ”tjänad” av vilken facilitet samtidigt som man lokaliserar nya faciliteter (Church & 

Murray, 2008b). Denna modell kallas ”location-allocation” (på svenska lokalisering-tilldelning). Idén är 

att lokalisera ett antal platser på så sätt att summan av den viktade distansen till varje behovspunkt 

minimeras. Detta är det vanligaste sättet att lösa problemet och kallas för p-median, vilket 

matematiskt kan beskrivas enligt nedan: 

Låt, 

𝑖 = index för behovspunkter (1, 2, . . . , 𝑛) 

𝑗 = index för potentiella servicepunkter (1, 2, . . . , 𝑚) 

𝑑𝑖𝑗 = kortaste distansen mellan behovspunkt 𝑖 till potentiell servicepunkt 𝑗 

𝑎𝑖 = storlek av behov i punkt 𝑖 

𝑝 = antal servicepunkter att lokalisera 

𝑌𝑗 = 1 om servicepunkt 𝑗 blir lokaliserad, 0 annars  

𝑋𝑖𝑗 = 1 om behovspunkt 𝑖 är tilldelad servicepunkt 𝑗, 0 annars  
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Därefter kan problemet formuleras enligt följande: 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 ∑ ∑ 𝑎𝑖𝑑𝑖𝑗𝑋𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

                                                                                                                      (1) 

Så att varje behovspunkt blir tilldelad en servicepunkt: 

∑ 𝑋𝑖𝑗 = 1

𝑚

𝑗=1

                                                                                                                                                    (2) 

Givet att p servicepunkter ska lokaliseras: 

∑ 𝑌𝑗 = 𝑝

𝑚

𝑗=1

                                                                                                                                                      (3) 

Samtidigt som ingen tilldelning får ske så länge en servicepunkt inte är lokaliserad: 

𝑋𝑖𝑗 ≤ 𝑌𝑗                                                                                                                                                            (4)    

Denna lösningstyp för location-allocation modellen anses vara lämplig för problem som behandlar 

placering av bibliotek (Beguin et al., 1992; Esri, 2012b). Anledningen till detta är att p-median reducerar 

den totala distansen mellan varje service och dess behov vilket kan liknas vid verkligheten. Man vill 

helt enkelt hitta platser för biblioteken så att det summerade avståndet till varje användare minimeras 

och på så sätt maximera tillgängligheten. 
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3 STUDIEOMRÅDE & DATA 

3.1 OMRÅDE 

Analysen för denna studie är begränsad till Stockholms Stad. Kommunen är folkrikast i landet med sina 

cirka 900’000 invånare och räknas till en av de fem snabbast växande regionerna i Europa (Stockholms 

Stad, 2015b). Stockholm är beläget vid östkusten i Sverige (Figur 1) och till ytan är kommunen 188 

kvadratkilometer stor. 

 

Figur 1. Stockholms Stads placering i Sverige (Wikipedia, 2016) 

Sedan 2008 har folkmängden ökat med drygt 100’000 personer vilket kan räknas om till 46 personer 

per dag (Stockholms Stad, 2015a). Ökningen beror både på att folk väljer att flytta till staden, att fler 

barn föds och invandring. Fram till 2023 beräknas folkmängden ha nått en miljon vilket ställer krav på 

nya bostäder, ny kollektivtrafik och mer service. I en rapport om Stockholms samlingslokaler och 

mötesplatser kan man läsa att utbyggnaden av staden samt befolkningsökningen kommer ge ett behov 

av upp till sex nya bibliotek (Spacescape, 2015). 

3.2 OMFATTNING/BEGRÄNSNING 

I nuläget finns det runt 50 bibliotek i staden varav 39 är folkbibliotek som är öppna för alla åldrar och 

kommer omfattas av analysen (Figur 2). I nuläget finns det mycket osäkerhet kring biblioteken i södra 

Stockholm och Kulturförvaltningen är fundersam på om biblioteken ligger rätt till. Kulturförvaltningen 

pekar ut tre så kallade nod-bibliotek som anses vara fasta; Skärholmen, Högdalen och Farsta bibliotek 

(inringade i Figur 2).  

”Högdalen, Skärholmen och Farsta bedöms som viktiga platser framöver gällande bibliotekens 

infrastruktur och placering på södra sidan av staden. Idag ligger tre av de största biblioteken, sett 

till besök, publik yta och utlån, lokaliserade på dessa platser. Dessa bibliotek, som per bibliotek 

har cirka 200’000 besök per år, prognostiseras ha en fortsatt viktig betydelse. Vi bedömer det som 

föga troligt utifrån befolkningstillväxt, stadens bostadsmål och utvecklingsplaner att dessa platser 

kommer att tappa som strategiska platser för kultur och bibliotek. ”  
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Dessa tre bibliotek vill man alltså ha kvar och intresset ligger i att undersöka hur väl de andra 

biblioteken i södra Stockholm är placerade. Således kommer analysens fokus riktas mot södra 

Stockholm och på att hitta den bästa placeringen för resterande bibliotek i södra Stockholm. 

 

Figur 2. Karta över biblioteken i Stockholms Stad, totalt 39 stycken. Nodbiblioteken Skärholmen, Högdalen och Farsta är markerade med 

en blå ring. 

Analysen utförs i två steg. Först görs en analys för respektive behovstyp. Detta ger en bild av var varje 

bibliotek bör finnas beroende på vilken parameter som tas hänsyn till. För att sedan ta fram en mer 

enhetlig bild kommer tre olika metoder att testas för sammanslagning av resultaten från det första 

steget. 

3.3 DATA 

För att kunna utföra analysen krävs en mängd data. Modellen som har använts i denna studie, location-

allocation, kräver tre olika lager; ett nätverk, servicepunkter och behovspunkter. En närmare 

beskrivning av dessa finns under respektive avsnitt. Utöver detta behövs en bakgrundskarta samt 

administrativa gränser för att kunna visualisera samt avgränsa analysen. 

Nedan följer en beskrivning av de data som har använts. 



EXAMENSARBETE INOM GEOINFORMATIK, AVANCERAD NIVÅ 
ANNA ÖSTERMAN 

9 
 

3.3.1 NÄTVERK 

För att kunna bedöma hur tillgänglig en service är behövs det länkar som beskriver hur människorna 

kan röra sig i staden. I denna analys kommer detta representeras av gator, cykelvägar och gångvägar, 

något som kan liknas med ett nätverk. Ett nätverk inom GIS består av linjesegment och noder som är 

sammanlänkade (Figur 3). Dessa bildar tillsammans ett abstrakt nätverk som ska representera 

verkligheten (Heywood et al., 2012). Noderna kopplar samman linjesegmenten och kan således ses 

som start- och slutpunkter för respektive linje. Linjerna kan även innehålla vertexpunkter som fungerar 

som brytpunkter för att göra nätverket mer realistiskt (Samuelsson, 2011). Vidare kan man tilldela 

varje vägsegment en kostnad, en så kallad impedans, för att nätverket ska bli så verklighetstroget som 

möjligt. Om sträckan på resan är av intresse är det längden på varje segment som sätts som impedans, 

är det tiden som är intressant räknas impedansen ut som sträcka multiplicerat med hastighet, osv. 

Utöver impedansen kan även vissa begränsningar tilldelas till varje linjesegment. Exempel på detta kan 

vara enkelriktade vägsegment, trafikljus och förbud mot U-sväng. 

 

Figur 3. Exempel på ett nätverk i GIS, med linjesegment, noder och vertexpunkter (Samuelsson, 2011) 

I denna studie kommer Sveriges vägnät att användas som nätverk. Vägnätet kommer från Nationell 

Vägdatabas, NVDB, som sedan 1 januari 2016 finns tillgänglig som öppen data. I NVDB finns 

information om alla statliga, kommunala och enskilda vägar i Sverige. Vägnätet går att ladda ner från 

Trafikverkets tjänst Lastkajen (Trafikverket, 2016). 

3.3.2 SERVICEPUNKTER 

Servicepunkter (engelska facilities) i location-allocation modellen är punktobjekt som representerar de 

platser som ska tillgodose en efterfrågan, i denna analys biblioteken. Bibliotekens placering med 

tillhörande statistik gavs av Kulturförvaltningen i form av en shapefil.  

3.3.3 BEHOVSPUNKTER 

Behovspunkter (engelska demand points) används i analysen för att representera de människor som 

har behovet av den service som utvärderas. I den här studien kommer punktdata över var folk befinner 

sig användas för att analysera var biblioteken bäst kan placeras. Följande parametrar kommer att 

användas som behovspunkter: 

 Dag- och nattbefolkning 

 För- och grundskolebarn 

 Pendling – kollektivtrafik och cykel 

 Besöksdata köpcentrum 
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3.3.3.1 DAG- OCH NATTBEFOLKNING 

Det kanske mest självklara sättet att representera behovet är att kartlägga var folk bor och arbetar. 

Statistik över var folk bor (nattbefolkning) och arbetar (dagbefolkning) ges av Statistiska Centralbyrån 

(SCB) och finns att ladda ner via SLUs nedladdningstjänst GET (Geodata Extraction Tool) som är 

tillgänglig för studenter och forskare (SLU, 2016). Statistiken finns tillgänglig både som rutnät och 

uppdelat efter SAMS-områden (Small Areas for Market Statistics). Då en finare resolution är 

eftertraktad i denna studie väljs rutnätet där varje ruta täcker en yta på 250x250 meter i 

tätortsområden. Detta täcker dessutom upp för befolkningstätheten eftersom varje ruta har samma 

area. 

Utifrån denna data är det även möjligt att ta fram hur många barn som bor i respektive ruta. Då en 

viktig del i bibliotekens verksamhet är att nå ut till den yngre befolkningen anses även detta vara en 

intressant input till analysen. I analysen kommer två grupper att användas; förskolebarn (0-6 år) och 

grundskolebarn (7-15 år). 

3.3.3.2 PENDLING 

Nästa del i analysen är att visa hur människor reser inom staden. Detta kommer att representeras av 

antal resenärer i kollektivtrafiken och pendlingsdata på var folk cyklar. Antal resenärer per station finns 

att hitta i SLs årliga rapport om kollektivtrafiken i Stockholms län (AB Storstockholms Lokaltrafik, 2015). 

I rapporten presenteras basfakta om SL-trafiken, så som antal på- och avstigande vid stora 

bytespunkter samt vid alla spårbundna stationer. Statistiken kopplas sedan till punktdata över 

stationer för tunnelbana, pendeltåg och annan spårtrafik inom Stockholms Stad. Punktdata över 

stationer finns tillgänglig som ett lager i Lantmäteriets fastighetskarta vilken kan laddas ner via SLUs 

nedladdningstjänst GET. 

Pendlingsdata som visar var folk cyklar är ett relativt nytt sätt att visa på hur folk rör sig i staden. Sedan 

den smarta telefonen gjort sitt intåg på marknaden har möjligheten till att logga människors aktiviteter 

kommit upp. En applikation som är stor i cyklingsvärlden är Strava (Hansson, 2015). Applikationen 

används av atleter från hela världen för att spåra deras träning. Därmed finns mängder av loggning 

över var folk cyklar tillgänglig. Strava har skapat ett samarbete med ett flertal myndigheter för att bidra 

till att visa världsomspännande cyklingsmönster (Strava, 2014). Detta samarbete sker bland annat med 

Länsstyrelsen i Stockholm och det är de som har levererat och gett sin tillåtelse till att data används i 

detta arbete.                     

3.3.3.3 KÖPCENTRUM 

En annan intressant aspekt på hur folk rör sig och vistas i staden är att kartlägga antal besökare i 

köpcentrum runt om i Stockholm. Denna statistik har analyserats och sammanställts av HUI Research 

tillsammans med SSCD (Swedish Shopping Centre Directory). Sedan början av 2000-talet kartläggs 

köpcentrumhandelns omsättning och utveckling där antal besökare är en del av informationen (HUI 

Research, 2016). Tyvärr är inte kartläggningen heltäckande när det kommer till besökssiffror då inte 

alla köpcentrum mäter antal besökare. Däremot finns en kategorisering av köpcentrumen efter dess 

storlek vilket kom att användas för att bedöma hur mycket folk som kan tänkas röra sig där. 
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3.3.4 BAKGRUNDSKARTA 

En WMS, Web Map Service, är en tjänst som levererar georefererade kartbilder dynamiskt över 

internet. Tjänsten genereras från en kartserver som använder sig av data från en GIS-databas. 

Vanligtvis levereras dessa kartor i format så som PGN, GIF eller JPEG men kan i vissa fall levereras som 

vektorbaserade format. Fördelen med att använda en WMS som bakgrundskarta är att den uppdateras 

automatiskt och blir på så sätt aldrig inaktuell. 

I den här studien tillhandahålles WMS:en av Stockholms Stad genom deras sida Open Stockholm där 

öppen data över Stockholm kan laddas ned (Stockholms Stad, 2016). För att framhäva resultatet av 

analysen kommer en grå, nedtonade bakgrundskartan användas. 

3.3.5 ADMINISTRATIVA GRÄNSER 

De administrativa gränserna som har använts i denna studie är Stockholms kommungräns. Stockholms 

kommungräns finns att hitta som ett lager i Lantmäteriets fastighetskarta. Som tidigare nämnt finns 

denna att ladda ner via SLUs nedladdningstjänst GET.  

3.3.6 DATAKVALITET 

En viktig del av geografiska analyser är att vara medveten om, och bedöma kvalitet på data då det är 

avgörande för vilket resultat som erhålls. 

Kvalitet på det data som har använts i denna analys och som nämnts ovan är av varierande slag.  

Befolkningsstatistiken ges som ett rutnät där varje ruta har storleken 250x250 meter. Detta innebär 

att upplösningen är hög och därför till en hög grad motsvarar verkligheten. Kollektivtrafiken 

representeras tills stor del endast av spårbunden trafik. Den bussdrivna kollektivtrafiken representeras 

således inte. Statistiken över antalet cyklister har hög upplösning men kvaliteten kan ifrågasättas då 

långt ifrån alla cyklister använder appen Strava när de pendlar till och från jobbet. Statistiken som 

användes för köpcentrum är inte heltäckande då ett antal köpcentrum inte har möjlighet att räkna 

antalet besökare. Dessutom täcker den endast en del av kommunens centrum vilket gör att vissa 

mindre centrum inte tas med i analysen. 

3.4 PROGRAMVARA 

Huvudprogramvaran som har använts i denna studie är ArcGIS 10.2, utvecklat av ESRI. ArcGIS for 

Desktop är en GIS-programvara som gör det möjligt att visualisera, hantera, redigera och utföra 

avancerade analyser med geografisk data (ESRI Sverige, 2016). I programserien finns ArcCatalog vilket 

användes för att skapa ett nätverksdataset medan ArcMap tillsammans med dess utbyggnad Network 

Analyst användes för själva analysen. 
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4 METOD 

4.1 BEARBETNING AV DATA 

Som ett första steg i analysen behövde insamlad data bearbetas. Den klipptes geografiskt, Excelfiler 

kopplades ihop med punktdata och en del rensning var nödvändig för att minska datamängden. Nedan 

följer en beskrivning av den bearbetning som har utförts. 

4.1.1 NÄTVERK 

Vägnätet från NVDB innehöll vissa attribut som ansågs vara irrelevanta för denna analys. Eftersom 

nätverket i location-allocation modellen endast använts som ett distansmått och inte för en riktig 

ruttning där tid har betydelse behövdes inte fler attribut än längden på varje vägsegment. Genom att 

ta bort överflödiga attribut minskade datamängden markant. Därefter klipptes vägnätet efter 

Stockholms Stads kommungräns, med en buffer på fem kilometer. 

För att skapa ett nätverk som är kompatibelt med Network Analyst användes programmet ArcCatalog. 

Utifrån shapefilen med vägdata kan man välja att generera ett nätverksdataset som sedan kan 

användas i nätverksanalysen. Det finns ett flertal inställningar som behöver definieras innan nätverket 

kan byggas. Som ovan nämnt kommer nätverket i denna analys bara användas för att modellera 

avståndet från behovspunkterna till servicepunkterna. Därför var det inte nödvändigt att modellera 

svängar. Detta används normalt för att bestämma vart det är möjligt att svänga höger/vänster samt 

vid vilka korsningar U-sväng är tillåtet.  

Nästa steg var att modellera konduktiviteten (engelskans connectivity), det vill säga hur de olika 

vägsektionerna ska kopplas samman. Konduktiviteten generas antingen vid linjesegmentens 

slutpunkter eller vid varje vertexpunkt. I denna studie användes endast konduktivitet vid 

sammanträffande slutpunkter då det innebar att ingen hänsyn behövdes tas till olika plan i nätverket 

(Figur 4). 

 

Figur 4. Konduktivitet vid sammanträffande slutpunkter. En väg som går under en bro kommer inte att bli sammankopplad med bron.  

(Esri, 2016) 

Nätverksdatasetet kan därefter tilldelas fyra olika typer av attribut; kostnad, beskrivning, restriktion 

och hierarki. Dessa attribut används för att definiera hur lätt eller svårt det är att resa över nätverket. 

Längden på varje linjesegment är ett exempel på detta och är också det attribut som använts i denna 

analys. Längden definieras som kostnad vilket säger att en rutt kommer att beräknas efter kortaste 

avståndet. 
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4.1.2 SERVICEPUNKTER 

Som tidigare nämnt kommer servicepunkterna i denna analys representeras av biblioteken i 

Stockholms Stad. Men eftersom målet med analysen var att hitta nya, potentiella platser för ett antal 

bibliotek i södra Stockholm behövdes mer än bara de nuvarande biblioteken för att representera 

servicepunkterna. I location-allocation modellen kan varje servicepunkt kategoriseras antingen som 

required (nödvändig) eller som candidate (kandidat). De bibliotek som idag ses som fasta från 

Kulturförvaltningens sida, och som således inte behöver omplaceras, kategoriserades därför som 

required. Utöver dessa bibliotek adderades 16 bibliotek till analysen som ligger utanför Stockholms 

Stads kommungräns. Anledningen till detta är att det är mycket möjligt att människor som bor eller 

rör sig nära kommungränsen väljer att besöka dessa bibliotek istället för ett bibliotek inom kommunen. 

Även dessa bibliotek kategoriserades som required. 

För att kunna lokalisera potentiella platser för de övriga biblioteken krävdes ett antal punkter som 

kategoriserades som candidate. Dessa bibliotek ska enligt förutsättningarna för analysen placeras ut 

på den plats som är mest lämplig utifrån läget på behovspunkterna. För att tillgodose detta skapades 

ett rutnät av punkter för den södra delen av kommunen med hjälp av funktionen Create Fishnet. Detta 

verktyg skapar ett rutnät med en bestämd utbredning och cellstorlek. Som utbredning valdes 

Stockholms Stads kommungräns och cellstorleken sattes till 200x200 meter. Därefter konverterades 

rutnätet till punkter. Då varje punkt ska representera en potentiell plats för ett bibliotek rensades 

lagret från punkter som låg i vattnet. Resultat visas i Figur 5. 

 

Figur 5. Punkter som representerar potentiella plater för biblioteken och som i analysen kategoriserades som candidates 
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Figur 6. Omvandling av befolkningsdata, från rutnät till punkter 

4.1.3 BEHOVSPUNKTER 

4.1.3.1 DAG- OCH NATTBEFOLKNING 

Dag- och nattbefolkningen från SCB levererades som polygoner i form av ett rutnät. Eftersom location-

allocation modellen endast kan hantera punkter som representation av behovet var det nödvändigt 

att konvertera rutnätet till ett punktlager. Detta gjordes genom att hitta centrum av varje ruta och 

därefter skapa en punkt på den platsen som ärvde sina attribut från rutnätet. Samma verktyg som 

användes för att skapa potentiella servicepunkter användes för detta, nämligen Feature to Point. 

Därefter klipptes punktlagret efter Stockholms Stads kommungräns. Resultatet kan ses i Figur 6. 
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4.1.3.2 PENDLING 

Statistiken över antal resenärer per kollektivtrafikpunkt fanns inte tillgänglig i Excelformat och därför 

var en konvertering från PDF till Excel nödvändig. Konverteringar som denna går enkelt att utföra via 

flertalet websidor, i detta fall användes PDFTables.com (2016). Med detta gjort var nästa steg att 

sortera i statistiken för att sedan matcha siffrorna mot punktlagret med stationer. Statistiken 

presenterades delvis genom en sammanställning för större bytespunkter där antal resenärer 

rapporterades för respektive transportslag. I denna analys ansågs endast totalen vara intressant 

eftersom siffran skulle spegla antalet människor som rör sig vid platsen och ingen värdering fanns kring 

vilket transportslag som har används. Då tabellen över större bytespunkter inte täckte hela nätverket 

av kollektivtrafik användes även tabeller innehållandes antal resenärer per station för tunnelbana, 

pendeltåg och övrig spårtrafik. De stationer som inte fanns med i den första tabellen plockades ut och 

fick komplettera den ursprungliga listan. Därefter kopplades statistiken för respektive station till 

punktdata genom att importera Excelfilen till ArcMap och sedan använda verktyget JOIN för att koppla 

samman de två tabellerna med hjälp av stationernas namn. I de fall där en punkt för varje spårtyp 

fanns, till exempel vid Gullmarsplan där både tunnelbana och tvärbana sammanlänkas, aggregerades 

punkterna till en och antalet resenärer fick representera båda trafikslagen.  

Cykeldata från Strava levererades i form av linjesegment och noder. Som komplement till detta fanns 

även ett antal databasfiler som innehöll information om antal cyklister. För att koppla ihop noderna 

med statistiken användes verktyget JOIN där nodernas ID användes som attribut. Då resolutionen på 

cykeldata är hög (i varje korsning finns en nod för varje körfält och anslutande väg) var det nödvändigt 

att aggregera ihop noderna för att kunna använda dem i analysen (Figur 7). För att åstadkomma detta 

skapades först ett rutnät för att sedan ta fram maxvärdet i varje ruta. Samma rutnät användes som vid 

skapandet av potentiella platser (avsnitt 4.1.2). För att hitta maxvärdet användes verktyget Spatial 

Join. Därefter skapades en punkt i mitten av varje ruta för att representera antalet cyklister i området. 

    

Figur 7. Noder som represeterar antalet cyklister aggregerades ihop med hjälp av ett rutnät där maxvärdet inom varje ruta togs fram. 
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4.1.3.3 KÖPCENTRUM 

Då ingen shapefil för köpcentrumen fanns tillgängligt fick ett nytt punktlager skapas. Köpcentrumens 

plats söktes upp via respektive hemsida och placerades därefter ut på rätt plats (Figur 8).  För att koppla 

på den kategorisering som gavs av HUI Research sammanslogs Excelfilen med punktlagret genom 

verktyget JOIN där de två tabellerna kopplades samman med attributet namn. 

 

Figur 8. Köpcentrum i Stockholms Stad. 

4.2 LOCATION-ALLOCATION 

I ArcMap finns ett fördefinierat verktyg för att utföra location-allocation analysen. Verktyget är en del 

av Network Analyst som är en utbyggnad i programmet. I Network Analyst kan en mängd frågor 

besvaras, så som ”Vilken är den snabbaste vägen från A till B?”, ”Vilka serviceytor täcks av 

affärsverksamheten?” och ”Var kan en affär öppnas för att maximera sin marknadsandel?”. 

Målet med location-allocation modellen, som tidigare beskrivet, är att lokalisera ett antal platser för 

en service på så sätt att de på bästa sätt tillgodoser behovet som finns. Givet n antal kandidater av 

servicepunkter och m antal behovspunkter med viktning, välj p stycken av servicepunkterna så att 

summan av de viktade avstånden mellan service- och behovspunkterna minimeras (Esri, 2012a). Detta 

löses heuristiskt då den optimala lösningen inte går att hitta genom att undersöka alla kombinationer. 

Heuristiska lösningar används oftast då ett problem är för stort för att lösas optimalt och kan spara 

avsevärt med tid (Church & Murray, 2008b). Det finns ingen garanti på att metoden kommer att hitta 

den bästa lösningen men rätt heuristiker kan med hög sannolikhet prestera bra nog. Location-
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allocation modellen i ArcMap använder sig av en välkänd heuristisk metod som har utvecklats av Teitz 

och Bart (1968). I ett första steg skapas en matris där kostnaden för att ta sig från varje servicepunkt 

till varje behovspunkt loggas. Därefter skapas ett antal randomiserade lösningar. Metoden använder 

sig sedan av en strategi som söker efter förbättringar utifrån startlösningen. Sökningen fortsätter till 

dess att inga fler förbättringar är möjliga. På så sätt kan modellen snabbt ge resultat som närmar sig 

den optimala lösningen. 

4.2.1 PARAMETRAR 

Innan analysen kunde genomföras behövdes ett antal inställningar för location-allocation modellen 

ställas in. Detta gjordes via Layer Properties för de skapade lagren. Under fliken Analysis Settings kan 

man ställa in vilken impedans som ska användas, om nätverksanalysen ska göras från behovspunkterna 

till servicepunkterna eller tvärt om. Som impedans valdes längden på varje linjesegment. Då tanken 

var att besökarna ska röra sig till biblioteken användes ”travel from demand to facility” som inställning. 

Under Advanced Settings väljs vilken problemtyp som ska användas. Sju alternativ finns tillgängliga och 

i denna analys valdes Minimise Impedance som använder sig av P-median för att lösa problemet. Att 

använda denna problemtyp för att lokalisera bibliotek motiveras både av Esri (2012b) och Beguin et al 

(1992). För att motverka att potentiella besökare som bor långt borta inte ska få resa orimligt långt till 

närmaste bibliotek användes en transformation av impedansen där kostnaden för att resa till en 

servicepunkt höjs upp till två. I ArcMap uppnås detta genom att ställa in Impedance Transformation till 

Power och Impedance Parameter, ʎ, till två. För att ge en bild av vilken inverkan denna inställning har 

ges ett enklare exempel på den uträkning som sker i Figur 9 och Tabell 1. 

 

 

 

Figur 9. a) Exempel på vilken inverkan Impedance Transformation har, uträkning av kostnad redovisas i Tabell 1 

b) Linear transformation c) Power transformation (Esri, 2012b) 

Enligt förutsättningarna i Figur 9a räknas kostnaderna ut för de två transformationerna och den 

servicepunkt som har lägst total kostnad blir vald (Tabell 1). 

a 

b 

c 
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Tabell 1. Uträkning av kostnad med Linear transformation och Power transformation 

Servicepunkt Total kostnad (Linear transformation) Total kostnad (Power transformation, ʎ=2) 

A 3 + 3 + 5 = 11 32 + 22 + 52 = 43 

B 7 + 1 + 1 = 9 72 + 12 + 12 = 51 

 B blir vald A blir vald 

4.2.2 DELANALYSER 

Som ett första steg valdes det nätverk som analysen ska baseras på. Detta är alltså det nätverk som 

modellen kommer att använda sig av för att beräkna den kortaste vägen mellan varje service- och 

behovspunkt, vilket i denna analys representeras av vägnätet. Därefter laddades servicepunkterna in i 

tre steg; först de befintliga biblioteken, sen de bibliotek som ligger utanför kommunen och till sist det 

rutnät av punkter som representerar potentiella platser för övriga bibliotek. Vid varje inladdning 

tilldelades punkterna dess kategori, candidate eller required, samt vilket attribut de ska sorteras 

efter.  

Till sist laddades alla behovspunkter in. Vid inladdning definieras punkternas vikt vilket används för att 

se till att platser där fler folk vistas väger mer än platser med mindre folk. Ett värde av 2 betyder att 

punkten är dubbelt så viktig som en punkt med värde 1. Vikten definieras genom att välja det attribut 

som innehåller de värden som är önskvärt som vikt. 

 

Figur 10. Vy i ArcMap för location-allocation lager 

Då ett flertal olika analyser utfördes skapades ett location-allocation lager för varje typ av analys (Figur 

10). Därefter kördes modellen och 16 platser valdes för varje behovstyp. 
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4.2.3 SAMMANSLAGNING AV BEHOVSPUNKTER 

För att lättare kunna jämföra resultaten från varje behovstyp och få en sammanhängande bild över var 

biblioteken bäst placeras för att nå ut till sin kundbas föreslås och testas tre olika metoder.  

Det första och enklaste sättet att jämföra resultaten är genom att visa samtliga delresultat i en och 

samma karta. Därmed kan kluster av valda platser från de olika behovstyperna analyseras visuellt och 

intressanta områden kan ringas in (Figur 19, avsnitt 5.2). Via ArcMap är det även möjligt att exportera 

kartan till en PDF där de aktiva lagren kan tändas och släckas vilket bidrar till analysen av de olika 

behovspunkterna. Berörd intressent kan då själva laborera och analysera kartan med de olika lagren 

efter deras behov. 

Det andra metoden som testas för att slå ihop resultaten är att använda alla behovspunkter i en och 

samma location-allocation analys, vidare kallat linjarisering. Samma parametrar och inställningar som 

vid tidigare delanalyser används men i detta fall laddades samtliga behovspunkter med respektive 

individuella vikt in i modellen. För att vikterna ska kunna jämföras standardiseras först värdena genom 

att linjärisera dem till samma räckvidd, nämligen 255. Detta görs enligt formeln: 

𝑋𝑖 =
(𝑥𝑖 − 𝑚𝑖𝑛𝑖)

(𝑚𝑎𝑥𝑖 − 𝑚𝑖𝑛𝑖)
∗ 𝑅                                                                                                                            (5) 

Där, 

𝑋𝑖 = 𝑙𝑖𝑛𝑗𝑎𝑟𝑖𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 

𝑥𝑖 = 𝑢𝑟𝑠𝑝𝑟𝑢𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 

𝑚𝑖𝑛𝑖 = 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑎𝑣 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑖 

𝑚𝑎𝑥𝑖 = 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑎𝑣 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑖  

𝑅 = 𝑟ä𝑐𝑘𝑣𝑖𝑑𝑑 𝑙𝑖𝑛𝑗𝑎𝑟𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 

Värdena för varje behovstyp räknas om enligt ovan och på så sätt kan till exempel antalet resenärer 

vid en tunnelbanestation jämföras med antal invånare i en viss ruta. När alla behovs- och 

servicepunkter är laddade kan modellen köras och 16 platser ges som resultat (Figur 20, avsnitt 5.2).  

Det tredje sättet att slå ihop resultaten för varje behovstyp är att använda sig av en metod kallad MCE 

(Multi Criteria Evaluation). Detta är en rasteranalys där olika lager kan kombineras till ett resultat via 

viktning (Eastman, 1999). För att kunna utföra en MCE exporterades först varje enskilt resultat till nya 

punktlager. Därefter användes verktyget Euclidean Distance för att skapa ett raster där varje cell får 

ett värde beroende på hur nära den är till dess närmaste punkt (vald plats). För att det ska vara möjligt 

att jämföra olika lager klassificerades värdena om med hjälp av verktyget Reclassify. Fyra klasser 

skapades; 0-250 meter, 250-500 meter, 500-1000 meter samt en klass för värden över 1000 meter. 

Dessa får, i ordning, värdena 3, 2, 1 och 0 för att visa lämplighet där 3 motsvarar den mest lämpliga 

platsen. Därefter används verktyget Raster Calculator för att slå ihop lagren. Platser där tre valda 

lokaliseringar är inom 250 meter från varandra får således ett värde av 9. För att på bästa sätt 

visualisera resultatet från MCE-analysen klassificerades värdena till fyra klasser där de mest lämpliga 

ytorna fick en röd färg och de minst lämpliga en blå färg (Figur 21, avsnitt 5.2). 
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För att utvärdera resultaten från ovanstående metoder och evaluera hur användbara de är visas de i 

samma karta (Figur 22-24, avsnitt 5.2). En karta för att jämföra alla delresultat med linjariseringen, en 

karta där alla delresultat jämförs med MCE-analysen och till sist en karta där linjariseringen jämförs 

med MCE-analysen. 

En första jämförelse kan göras visuellt där man undersöker hur väl resultaten överlappar varandra. För 

att styrka detta och på ett tydligare sätt visa vilka likheter och olikheter som finns görs även en 

geografisk analys. För jämförelse mellan linjariseringen och alla delresultat beräknas hur många av de 

valda platserna från delanalyserna som hamnar inom 500 meter från linjariseringens valda platser. 

Vidare beräknas antal valda platser som har hamnat inom lämplighetsområde Mycket hög och Hög i 

MCE-analysen. Linjariseringen och MCE-analysen jämförs därefter på ett liknade sätt genom att 

beräkna hur många av de valda platserna som hamnar inom lämplighetsområde Mycket hög och Hög. 

Resultatet presenteras i form av en tabell (Tabell 2) i avsnitt 5.2. 

4.2.3.1 VIKTNING AV MCE 

För att ytterligare fördjupa MCE-analysen gjordes en viktning mellan delresultaten. Med hjälp av detta 

är det möjligt att ge vissa behov en tyngre vikt jämfört med andra behovstyper för att på så sätt visa 

att de väger tyngre. Vikterna bestämdes med hjälp av konsultation med Kulturförvaltningen samt med 

hänsyn till kvalitén på data: 

 𝑁𝑎𝑡𝑡𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗ 0.3 

𝐹ö𝑟𝑠𝑘𝑜𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟𝑛 ∗ 0.15 

𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑠𝑘𝑜𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟𝑛 ∗ 0.05 

𝐷𝑎𝑔𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗ 0.05 

𝐾𝑜𝑙𝑙𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘 ∗ 0.2 

𝐶𝑦𝑘𝑒𝑙𝑝𝑒𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 ∗ 0.05 

𝐾ö𝑝𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢𝑚 ∗ 0.2 

Med hjälp av verktygen Raster Calculator slog sedan lagren ihop och visualiserades på satta sätt som 

tidigare. 
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5 RESULTAT & DISKUSSION 

5.1 DELRESULTAT 

Nedan presenteras resultat för respektive behovstyp. I varje karta visas vald placering av 16 bibliotek i 

södra Stockholm utöver de tre nodbibliotek som motiveras i avsnitt 3.2. 

I Figur 11 visas resultatet av analysen där nattbefolkningen använts som behovspunkter. De valda 

platsernas fördelning över studieområdet kan ses som relativt jämn vilket kan förklaras av den 

geografiska noggrannheten på befolkningsdata. Målet med location-allocation modellen är som 

tidigare nämnt att minska det sammanlagda avståndet till varje behovspunkt vilket resulterar i att 

ingen av behovspunkterna hamnar onödigt långt ifrån närmaste bibliotek.  

 

Figur 11. Valda plaster - Nattbefolkning 

I Figur 12 och 13 visas bästa placering av biblioteken baserat på var för- och grundskolebarn bor. Då 

denna statistik är en delmängd av befolkningsdata är resultaten relativt lika. Dock kan det vara 

intressant att titta på dessa resultat tillsammans för att se vilka likheter och skillnader som finns. I Figur 

14 visas därför dessa tre resultat i en och samma karta för att lättare kunna jämföra dem. Till exempel 

har platser nära Bredäng, Rågsved, Hökarängen och Gullmarsplan valts i alla tre fall. Även i Årsta och 

västra Stureby kan resultaten ses som liknade. En tydligare spridning finns att hitta i västra delen där 

de valda platserna är utspridda från Liljeholmen ner till Fruängen. 
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Figur 12. Valda platser – Förskolebarn 

 

Figur 13. Valda platser - Grundskolebarn 
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Figur 14. Valda platser – Nattbefolkning, förskolebarn och grundskolebarn 

Resultatet där dagbefolkningen, det vill säga var folk arbetar, har representerat behovet ges i Figur 15. 

Jämfört med nattbefolkningen ses en större koncentration av valda platser närmre innerstaden. 

Platser som Telefonplan, Västberga, Årstafältet och Slakthusområdet har alla en stor mängd 

arbetsplatser och därför är det inte särskilt förvånande att modellen väljer dessa ställen som alternativ.  

I Figur 16 och 17 visas resultatet för pendling med kollektivtrafik och cykel. I båda fallen har 

Liljeholmen, Telefonplan, Årstaberg och Gullmarsplan valts. Att modellen, med kollektivtrafik som 

behovstyp, dessutom placerar ut två bibliotek i närheten av Gullmarsplan kan förklaras av 

knytpunktens stora mängd resenärer. Här möts tunnelbana, bussar och spårväg och antalet resenärer 

beräknades år 2015 till ett snitt på 78’000 avstigande per dag. Detta kan jämföras med den 

kollektivpunkt som har näst flest resenärer i södra Stockholm, Liljeholmen, som har cirka 50’000 

resenärer per dag. När det kommer till cykelpendling finns en större mängd cyklister längs Gamla 

Tyresövägen vid Skarpnäck och Bagarmossen och det är också där modellen har valt att placera tre 

bibliotek. 
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Figur 15. Valda platser – Dagbefolkning 

 

Figur 16. Valda platser - Kolletivtrafik 
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Figur 17. Valda platser - Cykelpendling 

Resultatet av analysen med köpcentrum (Figur 18) som behovstyp föll ut annorlunda än de andra 

analyserna. Endast nio platser blev valda då modellen stoppades eftersom fler placeringar skulle ge ett 

redundant resultat. Två av de valda platserna är dessutom placerade jämte de fasta biblioteken 

Skärholmen och Högdalen. Att resultatet föll ut som det gjorde är förklarligt eftersom antalet 

behovspunkter var begränsat och inte täckte hela studieområdet. Trots detta ger resultatet ändå en 

bild av var människor rör sig och var ett bibliotek kan tänkas dra till sig många besökare. Inte minst 

spelar detta resultat en viktig roll i nästa steg i analysen, nämligen sammanslagning av resultat.  
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Figur 18. Valda platser - Köpcentrum 
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5.2 SAMMANSLAGNING AV BEHOVSPUNKTER 

För att få en mer sammanhängande bild över var biblioteken bäst placeras för att nå ut till kommunens 

invånare har delresultaten i föregående avsnitt slagits ihop. Det enklaste sättet att göra detta är genom 

att visa samtliga resultat i en och samma karta (Figur 19). Även om resultatet vid en första anblick kan 

se något stökigt ut är det ändå tydligt var kluster finns. I kartan är kluster med fem eller fler placeringar 

markerade med en röd ring – Bredäng, Liljeholmen, Gullmarsplan, Henriksdal och 

Gubbängen/Hökarängen. De orangea ringarna visar mindre tydliga kluster som också kan tänkas vara 

strategiska punkter för att placera ett bibliotek – Telefonplan, Årsta, Stureby, Rågsved, Skarpnäck och 

Enskede. 

 

Figur 19. Sammanslagning av samtliga behovstyper. Röda ringar markerar kluster av valda placeringar där fem eller fler platser ligger i 

närheten av varandra, orangea ringar visar mindre tydliga kluster 

I Figur 20 presenteras resultatet av analysen där alla behovspunkter användes i en och samma location-

allocation modell, linjariseringen. Värdena för respektive behovstyp standardiserades först för att de 

skulle vara möjligt att jämföra de olika typerna med varandra. För att få en idé om hur väl denna analys 

motsvarar resultatet av delanalyserna visas resultaten i samma karta (Figur 22). Till exempel kan man 

se att de platser som har markerats med en röd ring i Figur 19 har alla valts som plats vid linjariseringen. 

Detta tyder på att modellen hanterar flera behovspunkter på ett bra sätt och att standardiseringen av 

värdena fungerade väl.  
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Figur 20. Resultat av modellen där alla behovspunkter används i en och samma location-allocation analys – linjarisering 

Figur 21 visas resultatet av MCE-analysen. De röda ytorna symboliserar platser där lämpligheten för 

ett bibliotek är mycket hög medan de blå ytorna visar platser när lämpligheten är låg. Här framträder 

bland annat Liljeholmen, Gullmarsplan, Bredäng och Hökarängen som lämpliga ställen. För att 

jämföra detta resultat med delresultaten visas båda resultaten i samma karta (Figur 23). Även om 

vissa röda ytor täcks av de valda platserna är det möjligt att se att resultaten motsvarar varandra och 

att en MCE-analys därför kan vara en lämplig metod för att på ett enklare sätt visa strategiska 

placeringar. 

I Figur 24 visas resultatet av MCE-analysen och linjariseringen. Detta är ännu ett sätt att visa och 

jämföra hur väl de olika sammanslagningsmetoderna fungerar. Ett flertal platser är valda i båda fallen; 

Liljeholmen, Gullmarsplan, Bredäng, Rågsved, Årsta, Henriksdal och Enskede. Även Gubbängen, 

Fruängen och Hägersten kan läggas till denna skara då dessa är någorlunda överensstämmande. 

Resterande platser ligger inom områden med hög lämplighet vilket tyder på att både metoderna är 

jämförbara när det kommer till användbarhet.     

Den interaktiva PDF:en, där det är möjligt att tända och släcka lager och som innehåller samtliga 

resultat, finns att hitta som bilaga i denna rapport. För att tända och släcka ett lager används 

lagerfunktionen i Adobe Reader som finns till vänster i fönstret. Möjligheten till att tända och släcka 

lager bidrar till analysen av de olika behovspunkterna. Berörd intressent kan då själva laborera och 

analysera resultaten efter deras behov. 
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Figur 21. Resultat av MCE-analys 

 

Figur 22. Resultat av linjarisering och samtliga delanalyser 
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Figur 23. Resultat av MCE-analys och samtliga delanalyser 

 

Figur 24. Resultat av MCE-analys och linjarisering 
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I Tabell 2 redovisas resultatet av den geografiska analys som gjordes för att jämföra de tre olika 

metoderna som har testats och presenteras i Figur 22-24. I alla tre fall har mer än 50 procent hamnat 

inom givna områden. Att MCE-analysen och alla delresultat till stor del (87 procent av delresultaten 

hamnar inom lämplighetsområde Mycket hög eller Hög) ger samma resultat är inte särskilt förvånande 

då MCE-analysen enkelt sagt är en direkt sammanslagning av delresultaten. Vad som däremot är 

intressant är att resultatet av linjariseringen och MCE-analysen är så pass överensstämmande, 15 av 

16 av de valda platserna från linjariseringen hamnar inom lämplighetsområde Mycket hög eller Hög. 

Detta är ännu en bekräftelse på att linjariseringen fungerade bra och att location-allocation modellen 

kan hantera en större mängd behovspunkter. 

Tabell 2. Jämförelse mellan de tre metoder som har testats för att slå ihop delresultat.  

 Antal valda platser - delresultat Antal valda platser - linjarisering 

Linjarisering 57 av 105 delresultat inom 500 m ͞ 

 

MCE-analys 

46 av 105 inom lämplighetsområde 
Mycket hög 

45 av 105 inom lämplighetsområde 
Hög 

Totalt 91 av 105 – 87 % 

8 av 16 inom lämplighetsområde 
Mycket hög 

7 av 16 inom lämplighetsområde 
Hög 

Totalt 15 av 16 – 94 % 

I Figur 25 visas resultatet där de olika delresultaten viktades (se avsnitt 4.2.3.1). Då nattbefolkning, 

kollektivtrafik och köpcentrum fick en något högre vikt än de andra behovstyperna blir vissa områden 

mer framträdande än i resultatet i Figur 21, till exempel Hagsätra, Stureby och Svedmyra. 

 

Figur 25. Resultat – viktning av MCE  
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5.3 DISKUSSION 

5.3.1 MODELLEN SOM BESULTSUNDERLAG 

Resultaten som presenteras i föregående avsnitt ger olika förslag på var biblioteken i Stockholms Stad 

bäst kan placeras för att nå ut till kommunens invånare. Utifrån de olika behovspunkterna kan 

strategiska placeringar hittas och en bredare bild ges av var folk bor, arbetar och hur de rör sig. Varje 

enskilt resultat berättar mer om var människorna i staden befinner sig och det är också lätt att se 

skillnader på till exempel var folk bor och arbetar, samt var biblioteksverksamheten bör finnas för att 

nå ut till den yngre befolkningen jämfört med befolkningen i sin helhet. Modellen hittar placeringar för 

ett antal bibliotek genom att minimera det sammanlagda viktade avståndet från behovspunkterna till 

biblioteken. Då reell data används som vikt får platser där fler folk rör sig ett större värde och på så 

sätt dras biblioteken närmre dessa punkter. Detta framgår tydligt i resultaten från där dagbefolkning 

och kollektivtrafik har används som behovspunkter (Figur 15 och 16). Modellen väljer att placera 

biblioteken där mycket folk rör sig, till exempel Gullmarsplan, Liljeholmen och Älvsjö som både är 

viktiga knutpunkter i kollektivtrafiken och platser med många förvärvsarbetande. Detta bekräftar att 

modellen hanterar vikterna som önskat. 

Att titta på varje enskilt resultat för sig kan som tidigare nämnts vara lite svårt. På grund av detta gavs 

tre förslag på hur resultaten kan slås ihop för att ge en mer enhetlig bild. Som ett första förslag visas 

alla delresultat på en och samma karta (Figur 19). Vid en första anblick kan denna karta framstå som 

rörig. Det blir mycket information på en och samma karta vilket är något man generellt sett vill undvika 

när man producerar kartor. Men trots detta ger den sammanslagna kartan en bra bild av vilka 

lokaliseringar som är mer strategiska och det är lätt att urskilja kluster. Resultaten har sammanfogats 

i en interaktiva PDF, där varje lager kan tändas och släckas vilket medför att resultaten enkelt kan 

jämföras. Kulturförvaltningen som beslutsfattare får då möjligheten att själv laborera med kartan och 

utifrån den analysera sin verksamhet. En förbättring i detta steg kan vara att göra klusteranalysen 

matematiskt istället för visuellt då det skulle styrka trovärdigheten. Detta skulle även hjälpa vid vidare 

analyser där till exempel fler behovstyper, och därmed fler resultat, skulle användas.  

Vidare testades två metoder för att slå ihop alla delresultat; dels genom en MCE-analys och dels genom 

att använda alla behovspunkter i en och samma location-allocation modell, linjariseringen. 

Förhoppningen med dessa analyser var att de på ett trovärdigt sätt skulle motsvara de delresultat som 

erhållits i de tidigare analyserna. I den senare fanns en viss osäkerhet vid standardiseringen av värdena 

då det var svårt att sätta de olika behovstyperna mot varandra i en och samma analys. Hur hanteras 

det faktum att det till viss del är samma människor som kliver av vid en tunnelbanestation och som rör 

sig i köpcentrumet bredvid? Dessutom är skalorna för behovstyperna väldigt olika. Till exempel 

sträcker sig värdena för befolkningsstatistiken mellan 3 och 2562 medan värdena för kollektivtrafiken 

sträcker sig mellan 70 och 78’000. Lösningen blev att standardisera värdena till samma räckvidd för att 

lättare kunna jämföra de olika behovstyperna. Trots ovan nämnda osäkerhet visar resultatet att 

standardiseringen fungerade bra och att modellen faktiskt valde platser som motsvarade 

delanalyserna (Figur 22). Detta stärks även när de två resultaten överlappades och analyserades 

geografisk. Jämförs linjariseringen med delresultaten hamnar 57 av de 105 valda platserna från 

delresultaten inom 500m från linjariseringens valda platser (Tabell 2). Det ska dock betonas att 

standardiseringen av värdena kan göras på många sätt och i denna analys gjordes endast en rak 

linjarisering, det vill säga där värdena fördelas jämt över vald räckvidd. Vill man till exempel att 
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kollektivtrafik och köpcentrum ska få en större vikt kan dessa kategoriseras om till högre värden inom 

räckvidden istället för att fördelas genom den matematiska formeln som används här. 

Att slå ihop delresultaten med hjälp av en MCE-analys var relativt rättframt och resultatet är enkelt att 

läsa av. Jämförs resultatet från denna analys och alla delresultat (Figur 23, Tabell 2) framgår det tydligt 

att de motsvarar varandra, 91 av 105 delresultat hamnade inom lämplighetsområde Mycket hög eller 

Hög. Den främsta fördelen med metoden är att det är ytor som visas istället för punkter. På så sätt kan 

en överblick snabbt fås och det gör också att resultatet inte tolkas som exakta lokaliseringar utan som 

lämplighetsytor. För att ytterligare visa på MCE-analysens möjligheter gjordes en viktning mellan de 

olika behovstyperna (Figur 25). På så sätt är det möjligt att ytterligare påverka analysen och vissa 

områdens lämplighet förstärks då de till exempel har närhet till tunnelbana och köpcentrum. De vikter 

som användes i denna studie beslutades endast efter en mindre analys och vid en djupare analys krävs 

en mer gedigen undersökning för att bedöma vilket inverkan olika behov har. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att resultaten ger en god bild av strategiska placeringar av 

biblioteken i södra Stockholm. Detta bekräftas av Kulturförvaltningen som betonar betydelsen av bra 

beslutsunderlag för utvärdering av deras verksamhet. Andra kommentarer som har inhämtats från 

Kulturförvaltningen är att resultaten i många fall överensstämmer med den bild de själva har, till 

exempel att vissa bibliotek redan ligger strategiskt placerade. De är också överens om att den 

interaktiva PDF:en är mycket användbar för att analysera resultaten. En studie som denna ökar deras 

kunskapsnivå om de befintliga biblioteken och redan framtagna frågeställningar kan stärkas av 

analysen. Då avsikten med analysen inte var att hitta exakta placeringar av bibliotek utan snarare att 

få en översiktlig bild av var de bör placeras för att bäst nå ut till sina kunder kan slutsatsen dras at 

location-allocation modellen ger en värdefull input som beslutsunderlag. Det är dock viktigt att ha i 

åtanke att resultatet från modellen inte visar en exakt verklighet, utan att den ger ett förslag på hur 

man bäst når ut till befolkningen. På så sätt kan modellen även användas för att identifiera befintliga 

bibliotek som är oattraktiva eftersom de täcker serviceområden där det inte finns något behov. Det 

ska också tilläggas att den geografiska analys som har genomförts i denna studie endast är en del av 

många aspekter som verksamheten måste beakta när bibliotekens placeringar analyseras och 

planeras. Till exempel spelar bibliotekens lånestatistik, utbud och inriktning en viktig roll vid 

utvärdering av verksamheten.  

5.3.2 FÖR- OCH NACKDELAR 

En av de större osäkerheterna med location-allocation modellen som har uppfattats i och med denna 

studie är att det är svårt att förstå exakt hur den räknar. Som tidigare nämnt sker lösningsalgoritmen 

heuristiskt eftersom det annars skulle ta för lång tid för den att lösa problemet. Huruvida detta är ett 

problem eller inte har diskuteras tidigare (Murray, 2003). Till exempel kan det ifrågasättas vilken 

inverkan antalet service- och behovspunkter har och om osäkerheten med lösningen stiger vid en ökad 

mängd punkter. Försök visade dock att modellen är stabil och att den alltid ger samma lösning vid 

körning där parametrar och punkter varit samma vilket stärker dess trovärdighet. Dessutom visar 

resultaten från jämförelsen mellan de olika sammanslagningsmetoderna att linjariseringen på ett bra 

sätt motsvarar delresultaten.  

Ett annat problem som är vitt diskuterat är de fel och osäkerheter som tillkommer vid användning av 

aggregerad data, det vill säga hur behovet representeras (Cromley & Mrozinski, 2002; Current & 

Schilling, 1987). I denna studie valdes en hög upplösning på befolkningsdata medan till exempel 
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kollektivtrafiken endast representerades av spårbunden trafik. Detta påverkar resultatet och därför är 

det viktigt att vara medveten om vilken data som ligger bakom resultatet av analysen och vilken 

inverkan de kan tänkas ha. Även kvalitet och aktualitet på data är viktiga faktorer som påverkar 

resultatens tillförlitlighet. Utöver detta har modellen ett flertal parametrar som behöver tas hänsyn 

till. För att förstå varför resultatet ser ut som det gör är det viktigt att förstå hur dessa parametrar 

påverkar resultatet. Erfarenheterna från denna studie är att det är svårt att förstå exakt vilken inverkan 

olika inställningar har på resultatet vilket gör att modellen kan kännas något opålitlig. Samtidigt är 

modellen i och med detta flexibel och det finns stora möjligheter att anpassa analysen efter egna 

specifika krav.  

Då modellen baserar analysen på ett nätverk är det viktigt att det motsvarar verkligheten, det vill säga 

hur folk kan röra sig och ta sig till biblioteken i den aktuella staden. I denna studie valdes vägnätet i 

Stockholm, inkluderat cykel-och gångvägar, som nätverk. Fördelen med detta är att vägnätet har en 

stor täckningsgrad och att det på ett bra sätt motsvarar verklighetens rörelsemönster. Dock kan detta 

ifrågasättas eftersom invånarna i en storstad, så som Stockholm, inte nödvändigtvis tar sig till 

biblioteken med bil, cykel eller till fots. Kollektivtrafiken i Stockholm har upp emot 800’000 resenärer 

per dag vilket säger en del om hur invånarna i staden reser. En del av kollektivtrafiken representeras 

då bussar kör på vägarna men den spårbundna kollektivtrafiken finns inte med. En djupare analys 

vunnit på att ta med även spårbunden kollektivtrafik i nätverksmodellen. Dessutom hade det varit 

möjligt att modellera nätverket på så sätt att resor med kollektivtrafiken är mer fördelaktiga än resor 

med bil.  

Tidigare studier som har behandlat location-allocation modellen visar på att den är robust när det 

kommer till vilken geografisk fördelning och viktning som behovspunkterna har (Beguin et al., 1992). 

Detta förstärker alltså tron på att denna modell är användbar vid simuleringar som i denna fallstudie. 

Att använda flera olika typer av behovspunkter i en och samma analys fungerade förvånansvärt bra i 

denna studie vilket kan tolkas som att man inte behöver hantera eventuella vikter för de olika 

behovstyperna. Utöver detta finns det en hel del studier som undersöker fel och osäkerheter vid 

användning av lokaliseringsmodeller, en bra sammanfattning ges av Murray (2003). Han poängterar 

att resultaten ofta är omöjliga att implementera i verkligheten på grund av till exempel landskapets 

utformning, kostnad och andra liknande faktorer. Därför är ett möjligt alternativ att istället 

rekommendera ytor men en given distans från ursprungspunkten. Som nämnts tidigare är alltså detta 

en viktig rekommendation vid studier likt denna. De valda platserna ska inte ses som exakta 

placeringar, utan som strategiska punkter där man med utgångspunkt från dessa kan analysera sin 

verksamhet. 

Generellt sätt kan det sägas att location-allocation modellen har stor potential vid lokalisering av 

bibliotek och att därmed använda den som en del i ett beslutsunderlag. Det finns en del fördelar med 

denna modell gentemot den mer vanligt förekommande MCE-analysen. En jämförelse kan göras med 

lokaliseringsanalysen av biblioteken i Göteborg som tas upp i avsnitt 2.1. I den studien har en MCE-

analys gjorts där ett flertal kriterier har valts ut och viktats i ett antal workshops tillsammans med 

personer som har stor kunskap om verksamheten. Studien är väl genomarbetad och precis som i detta 

arbete presenteras resultatet i form av en lämplighetskarta. En av de största skillnaderna, som tidigare 

har nämnts, är att location-allocation modellen tar hänsyn till det nätverk som besökarna tros röra sig 

på. Detta gör den mer lik verkligheten då tillgänglighetsaspekten är inkluderad i modellen. Det blir 

också mer fokus på var besökarna faktiskt befinner sig och hur många de är på ett mer direkt sätt än 
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vad MCE-analysen gör. Detta beror på att modellen använder sig av behovspunkter med vikter som 

motsvarar antalet människor på platsen. Därmed får platser med högre vikt en större betydelse i 

analysen medan de i en MCE-analys normalt har samma betydelse. I en MCE-analys görs istället en 

viktning mellan lagren. Beroende på vilka förutsättningar som finns och vad som vill utredas kan både 

en location-allocation analys och en MCE-analys vara till fördel. Location-allocation modellen är 

framförallt fördelaktig vid analyser där tillgänglighetsaspekten anses vara viktig. En MCE-analys är 

lättare att förstå och det är tydligare vilken inverkan olika lager har vid en viktning. Med mer forskning 

kring location-allocation modellen, hur den räknar, vilka parametrar som påverkar och hur de olika 

behovstyperna lättare hanteras, finns det mycket potential för den att användas vid 

biblioteksplanering och vid liknande verksamheter i framtiden. 
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6 SLUTSATS 

Detta examensarbete syftade till att testa hur väl modellen location-allocation kan hantera olika typer 

av behovspunkter och om den på så sätt kan användas för att utvärdera en verksamhets nuläge och 

fungera som beslutsunderlag. För att undersöka detta testades modellen i en fallstudie. 

Kulturförvaltningen i Stockholms Stad har ansvar för 39 folkbibliotek och för närvarande råder en 

osäkerhet kring den framtida utvecklingen i de södra delarna i kommunen. Kulturförvaltningen är väl 

medveten om vikten av strategiska placeringar av biblioteken och det pågår ett kontinuerligt arbete 

med att analysera var biblioteken bör vara placerade för att på bästa sätt nå ut till kommunens 

invånare. Utifrån dessa förutsättningar har en analys gjorts över södra Stockholm med hjälp av 

modellen location-allocation. I ett första steg utvärderades varje behovstyp var för sig och därefter 

testades tre metoder för att slå ihop de olika typerna och skapa en mer enhetlig bild. 

Resultaten visar att modellen har stor potential för att användas som beslutsstöd för bibliotekens 

verksamhet. Utifrån de olika behovspunkterna kan strategiska placeringar identifieras och en bredare 

bild ges av var folk bor, arbetar och hur de rör sig. Varje enskilt resultat berättar mer om var 

människorna i staden befinner sig och det är också lätt att se dessa skillnader i resultaten på till 

exempel var folk bor och arbetar, samt var man bör finnas för att nå ut till den yngre befolkningen 

jämfört med befolkningen i sin helhet. De tre metoderna för sammanslagning av resultaten visade sig 

alla vara effektiva och pålitliga. Att visa alla delresultat på en och samma karta, förslagsvis med hjälp 

av en interaktiv PDF, ger en bra uppfattning om de olika behovstypernas betydelse och inverkan. 

Kluster av valda platser kan hittas och ringas in. De två andra metoderna, MCE-analys och linjarisering, 

ger en mer översiktlig bild över vilka strategiska placeringar som finns och kan vara användbara för att 

på ett tydligt sätt förmedla resultatet. 

En del begränsningar och osäkerheter finns dock med modellen som är viktiga att beakta. 

Lösningsalgoritmen sker heuristiskt vilket gör att det kan vara svårt att förstå exakt hur den räknar och 

vilken inverkan olika parametrar har. Därför är det viktigt att en omfattande genomgång görs för den 

verksamhet som ska undersökas - vilka behov finns, hur de ser på sin verksamhet och vilka parametrar 

tror de inverkar på besökarnas rörelsemönster. 

Slutligen ska det betonas att Kulturförvaltningen i Stockholms Stad, som har varit en del av denna 

studie och som har gett sin input till analysen, har ansett att modellen och materialet är användbart. 

Då avsikten med analysen inte var att hitta exakta placeringar av bibliotek utan snarare att få en 

översiktlig bild av var de bör placeras för att bäst nå ut till sina kunder kan slutsatsen dras att location-

allocation modellen ger en värdefull input som beslutsunderlag. Det är dock viktigt att ha i åtanke att 

resultatet från modellen inte visar en exakt verklighet, utan att den ger ett förslag på hur man bäst når 

ut till befolkningen. Det ska också tilläggas att detta bara är en del av många när det kommer till 

biblioteksplanering. Till exempel spelar bibliotekens lånestatistik, utbud och inriktning en viktig roll när 

det kommer till att utvärdera verksamheten.   
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6.1 FRAMTIDA FÖRBÄTTRINGAR 

Det finns potential att utveckla den metod som använts i denna studie. För det första kan en mer 

gedigen undersökning göras för hur de olika behovspunkterna påverkar resultatet. Vidare vore det 

också intressant att använda mer data för att kunna utgå ifrån ett mer detaljerat underlag om hur 

människor rör sig. Idag finns mängder av data då den smarta telefonen med dess platstjänster är ett 

allt vanligare inslag i vardagen. Att inkludera dessa underlag i framtida analyser kan ge helt nya 

kunskaper då det tidigare inte har funnits tillgång de enorma mängder data som finns idag. Om 

befolkningsprognoser och liknade underlag om framtida förändringar dessutom används kan 

ytterligare en aspekt läggas till.  

En framtida studie som undersöker hur man på bästa sätt kan vikta behovspunkterna för att på ett 

ännu bättre sätt motsvara verkligheten vore av stort värde. Dessutom vore det intressant att 

undersöka om och hur det skulle vara möjligt att vikta även servicepunkterna. Vissa bibliotek drar åt 

sig fler besökare tack vare dess kapacitet och attraktivitet. Att få in detta i en framtida analys kan öka 

modellens användbarhet som del i ett beslutsunderlag. 
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