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Sammanfattning 

Cykeltrafiken har kommit att ta allt större plats i trafikpolitiska sammanhang och har numer en 
självklar roll i utvecklingen av hållbara transportsystem. Såväl nationella som kommunala mål om 
ett ökat cyklande tyder på en utbredd tro om att det finns en latent efterfrågan av ny 
cykelinfrastruktur. I dagens cykeltrafikplanering görs ofta ingen åtskillnad mellan nuvarande 
cykelflöden och latent utnyttjande av infrastrukturen, vilket kan hindra utvecklingen av 
cykeltrafiken. Det finns därför behov av att utveckla nya metoder för att hitta och påvisa latent 
efterfrågan. Det har visat sig att analyser baserade på Space Syntax stämmer väl överens med 
observerade flöden av gång- och fordonstrafik. För att undersöka om metoden kan användas för 
att också förutspå cykeltrafikflöden, tillämpas i denna studie teorierna bakom Space Syntax i en 
analys av trafiksituationen i Umeå. Hypotesen har varit att Space Syntax kan användas för att 
hitta och påvisa en latent efterfrågan av ny cykelinfrastruktur. Space Syntax analyserar vägnätets 
rumsliga struktur men bortser helt från vägnätets fysiska egenskaper samt var stadens start- och 
målpunkter finns lokaliserade. Därmed kan Space Syntax sägas visa potentialen för cykelflöden i 
vägnätet givet att förutsättningarna för framkomlighet och säkerhet är lika överallt. Studiens 
resultat visar att Space Syntax fungerar vid analys av cykeltrafik.  En stor del av skillnaderna i 
cykelflöden mellan olika platser i Umeå kan förklaras med Space Syntax. Studien indikerar också 
att metoden kan vara användbar för att påvisa latent efterfrågan av ny cykelinfrastruktur.    

 

Abstract 

Bicycle traffic plays an important role in the development of sustainable transport systems. 
Planning for cycling in urban areas has come to be an increasingly essential part of the transport 
policy in Sweden. National and local targets aiming at increased levels of cycling indicate a belief 
of the existence of a latent demand for new bicycle facilities. With this comes the need for 
improved planning tools that can be used to predict the level of latent demand throughout a road 
network. Several studies have shown that traffic analysis based on Space Syntax theory correlates 
well with observed pedestrian and vehicular movements. In this study, Space Syntax theory is 
applied in an analysis of the traffic system in the city of Umeå. The purpose is to investigate 
whether the method is useful for predicting bicycle traffic flows. The hypothesis is that Space 
Syntax can be used to identify a latent demand for new cycling facilities. The concept of Space 
Syntax attempts to explain how people use and configure space by evaluating the spatial structure 
of a road network, in isolation of the network's physical characteristics. Thus, Space Syntax is 
claimed to demonstrate the potential for movement in a network given that the levels of 
accessibility and safety are the same throughout the system. The results of the study demonstrate 
that Space Syntax is a useful tool for predicting bicycle volumes. The analysis also indicates that 
the method may be a valuable tool for identifying a latent demand for new bicycle facilities. 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

1.1.1 Bakgrund – hållbar trafikutveckling 

Cykeln blir allt mer populär som färdmedel i takt med ett ökat medvetande om dess fördelar som 
ett snabbt, billigt och miljövänligt alternativ till bilburen transport. Cykeltrafiken har också 
kommit att ta allt större plats i trafikpolitiska sammanhang och har numer en självklar roll i 
utvecklingen av hållbara transportsystem. Ett ökat cykelanvändande är idag ett tydligt mål i den 
svenska samhällsplaneringen, såväl nationellt som regionalt och lokalt. Regeringen fastslår i 
infrastrukturpropositionen från 20081 vikten av att åter förstärka cykelns roll som en naturlig del i 
planeringen av transportsystemet. Cykeln lyfts fram som ett transportmedel med många fördelar 
och positiva effekter så som förbättrad miljö, bättre framkomlighet, stärkt folkhälsa samt 
bidragande till småskalig näringslivsutveckling längs cykelstråken. Även de samhällsekonomiska 
aspekterna av ett ökat cyklande berörs i propositionen med referenser till internationella studier 
som visar på höga nytto- kostnadskvoter vid investeringar i ny cykelinfrastruktur. En genomgång 
av målsättningar och riktlinjer för framtida cykeltrafik hos Sveriges 10 folkrikaste kommuner visar 
hur regeringens mål också avspeglas i tydliga och offensiva mål på lokal nivå.2  
 
Målsättningar om ett ökat cykelanvändande innebär stora utmaningar i att utveckla infrastruktur 
som medger god framkomlighet och säkerhet för stadens cyklister. För att locka fler individer 
och nya målgrupper att välja cykeln före bilen krävs en infrastruktur där cyklisterna upplever det 
smidigt, tryggt och säkert att förflytta sig genom staden trots samspelet med övrig trafik. Svenska 
och internationella studier har visat att det finns en stor latent efterfråga som frigörs när 
infrastrukturen för cyklister förbättras och nya bilfria cykelvägar tillkommer.3 Samtidigt är det 
troligen tidsåtgången för varje resa som till största delen styr valet av färdmedel.  

1.1.2 Cykeltrafikplaneringens utmaningar 

Cykeltrafikplanering är fortfarande en ung profession och det finns ett behov av att utveckla nya 
metoder och verktyg som kan användas vid analys och planering av cykelinfrastruktur. För att 
möta behov och efterfrågan av ny cykelinfrastruktur krävs en förståelse av hur stadens vägnät 
som helhet fungerar. Ett vanligt sätt att bedöma var förbättringar i cykelinfrastrukturen ger störst 
effekt och mest nytta för stadens cyklister är att använda sig av cykelflödesräkningar och 
resvaneundersökningar. Vägavsnitt med höga cykelflöden prioriteras oftast före andra delar av 
vägnätet. Tanken med denna prioriteringsordning är att åtgärderna ska komma till nytta för så 
många cyklister som möjligt. Genom att förbättra framkomlighet och säkerhet längs de cykelstråk 
som används mest finns också en förhoppning om att fler ska lockas att välja cykeln som 
färdmedel.4  
 
En brist i detta sätt att analysera trafiksituationen för stadens cyklister är att det ofta inte görs 
någon skillnad mellan nuvarande cykelflöden och latent utnyttjande av infrastrukturen.5 Eftersom 
cykelflödena till stor del styrs av befintlig cykelinfrastruktur och möjligheten för cyklisten att på 
ett enkelt och säkert sätt förflytta sig från en plats till en annan, är det svårt att bedöma behovet 
av nya cykelvägar som möjliggör andra resvägar. Dagens cykelinfrastruktur är begränsad i 
jämförelse med bilvägnätet och förutsättningarna för cykeltrafik skiljer sig också väsentligt från 

                                                 
1 Regeringen, 2008, s 147-152. 
2 Se Appendix A för en genomgång av kommunala mål och visioner. 
3 Kågesson, 2007, s 7; Dill och Carr, 2003, s 7. 
4 Hochmair, 2009, s 1; Frostvinge och Bergström, 2011. 
5 Kågesson, 2007, s 10. 
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biltrafik i avseendet gena transportvägar. Cyklister har inte möjlighet att färdas i högre hastighet 
för att kompensera längre sträckor på samma sätt som bilister kan. Det är därför svårt att 
analysera behov och efterfrågan av ny cykelinfrastruktur innan den finns tillgänglig för 
användning. De som skulle välja cykel som färdmedel om det fanns en genare eller säkrare rutt 
kanske inte ens har tänkt tanken på att cykla i det nuvarande läget. 

1.1.3 Space Syntax 

Space Syntax omfattar ett antal metoder för rumslig analys som syftar till att beskriva hur 
människor använder, och rör sig i, stadsrummet. Teorierna har utvecklats av den engelske 
forskaren Bill Hillier och hans kollegor på University College i London. Från början var det tänkt 
att bli en metod som arkitekter skulle kunna använda för att simulera de sannolika effekterna av 
en viss design, men tekniken har vuxit till att bli ett verktyg som används runt om i världen i en 
mängd olika forskningsområden. Space syntax har i stor utsträckning tillämpats inom arkitektur, 
urban design, stads- och trafikplanering och även inredning.6 Det unika i metoden är att fokus 
ligger på de konfigurativa rumsförhållandena i den bebyggda miljön. I stället för att beskriva 
enskilda vägavsnitt utifrån deras funktion analyseras relationerna mellan dem - något som verkar 
vara avgörande för hur förflyttningar och rörelse inom bebyggelse faktiskt sker. Det har visat sig 
att analyser baserade på Space Syntax stämmer väl överens med observerade flöden av gång- och 
fordonstrafik, och att så mycket som 60-80 % av skillnaderna i flöden mellan olika vägavsnitt kan 
tillskrivas vägnätets struktur.7 Två studier från London och Cambridge har också visat att 
metoden kan användas för att förutspå hur cyklister väljer sin väg genom staden.8 

1.1.4 Frågeställning 

I denna studie utvärderas användbarheten av Space Syntax som analys- och prognosverktyg vid 
cykeltrafikplanering. Kan metoden användas för att förutspå cykeltrafikflöden och när kan det 
vara intressant att analysera trafiksituationen i detta avseende? Kan metoden användas för att 
hitta och påvisa en latent efterfrågan av ny cykelinfrastruktur och därmed utgöra ett värdefullt 
komplement till cykelflödesmätningar för att avgöra var insatser och åtgärder i infrastrukturen ger 
störst nytta för stadens cyklister?  
 
Hypotesen för studien är att Space Syntax kan användas för att påvisa en latent efterfråga på ny 
cykelinfrastruktur, och att cyklisterna inte alltid väljer att cykla längs de stråk som är mest 
naturliga på grund av att de ännu inte är anpassade för cykeltrafik. Metoden skulle i så fall kunna 
vara användbar i arbetet att förutspå vilka vägar som cyklisterna helst skulle använda om 
förutsättningarna för god framkomlighet och säkerhet var den samma på alla gator och 
cykelvägar.   
 
Mothypotesen är att Space Syntax inte klarar av att förutspå hur cykeltrafiken fördelas över 
stadens gatunät och att metoden därför inte är tillräckligt tillförlitlig för att kunna användas för att 
påvisa en latent efterfråga på ny cykelinfrastruktur. Eventuella skillnader mellan analysresultat och 
observerade cykelflöden antas bero på brister i modellen.  
 

                                                 
6 Space Syntax laboratory, 2010. 
7 Hillier, 2005,  s 484-485. 
8 Raford et al., 2007; McCahill och Garrick 2008. 
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1.2 Studiens syfte och avgränsning 

Denna studie undersöker hur väl olika varianter av Space Syntax-analyser klarar att förutspå hur 
cykeltrafikflödena fördelas över Umeås gatunät. Syftet är att utvärdera metodens användbarhet 
vid planering av ny cykelinfrastruktur. Det finns behov av fler studier som utvärderar Space 
Syntax användbarhet för cykeltrafik, och målsättningen är att denna studie ska utgöra ett bidrag i 
arbetet med att validera metodens tillförlitlighet som verktyg vid cykeltrafikplanering. 
 
Det finns ett behov av nya analysverktyg som klarar att bedöma behov och efterfrågan av ny 
cykelinfrastruktur. Syftet med denna studie bedöms därför vara intressant för stads- och 
trafikplanerare som arbetar med cykeltrafikfrågor. Målet är att bidra med kunskap om hur 
cyklister väljer sin väg genom staden och att studien ska väcka intresse hos dem som arbetar med 
att förbättra förutsättningarna för cykeltrafik i svenska städer. Den latenta efterfrågan av ny 
cykelinfrastruktur är svår att bedöma genom traditionella trafikmätningar. Cyklister som rör sig 
längs en viss färdväg kanske hellre skulle välja en annan, mer naturlig, väg förutsatt att den var 
anpassad för cykeltrafik.    
 
Den kortsiktiga målsättningen med detta examensarbete är att lämna ett bidrag till Space Syntax-
forskningen genom att komplettera de få studier som gjorts kring metodens förmåga att förutspå 
cykeltrafikflöden. Ambitionen är också att studien ska kunna fungera som en introduktion för 
den som vill lära sig hur Space Syntax fungerar och rapporten är därför avsedd att beskriva en 
praktisk tillämpning av Space Syntax samt visa hur metoden kan appliceras på cykeltrafik. På 
grund av examensarbetets tidsramar finns det inte utrymme till någon djupare analys och 
jämförelse av andra metoder för skattning av cykeltrafik. Inte heller avser denna studie att 
diskutera generella aspekter av dagens cykeltrafikplanering.  

1.3 Metod 

Examensarbetet har bestått av tre huvuddelar. Studien inleddes med en litteraturgenomgång där 
kunskap om teorierna bakom Space Syntax inhämtades från böcker, artiklar och 
forskningsrapporter. Därefter följde en kartläggning av trafiksituationen i Umeå där kunskaperna 
om Space Syntax kom att användas i en praktisk tillämpning av metoden. Slutligen analyserades 
utfallet av Space Syntax-analyserna där sambanden mellan analysresultaten och data över 
kommunens trafikflödesmätningar utvärderades.        

1.3.1 Litteraturstudie 

Teorierna bakom Space Syntax finns väl beskrivna i Bill Hillers The social logic of space från 1984 
och Space is the machine från 1996. Dessa båda verk refereras ofta som ursprunget till Space Syntax. 
Hillier är verksam vid University College i London och Space Syntax Laboratories som är Space 
Syntax-forskningens centrum. Här bedrivs både forskning och utbildning inom området och i 
företaget Space Syntax Limited tillämpas också analysmetoderna i praktiskt arbete. Det finns en 
mängd artiklar och rapporter som beskriver, diskuterar och utvärderar Space Syntax som metod 
för olika former av rumslig analys. Många av dem har presenterats vid Space Syntax Symposium, 
en internationell konferens som arrangeras vartannat år, där forskare, arkitekter och planerare 
från hela världen deltar.  
 
För att avgränsa litteraturstudien har fokus främst legat på Hilliers beskrivning av Space Syntax 
där hans böcker tillsammans med ett antal artiklar legat till grund för inhämtningen av kunskap 
om metoden. Alasdair Turner är en annan forskare verksam vid UCL som publicerat ett antal 
intressanta artiklar som beskriver en vidareutveckling av Hilliers analysmetoder. Denna 
vidareutveckling har uppmärksammats i ett par studier som utvärderat Space Syntax som 
analysmetod vid cykeltrafikplanering. Dessa båda studier har fungerat som inspirationskälla för 
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analysen av Umeås trafiksituation och tillsammans med Turners artiklar ligger de därför till grund 
för en stor del av detta arbete.   
 
Vidare har litteratur som beskriver olika analysmetoder för cykeltrafikplanering, litteratur som 
diskuterar latent efterfrågan på infrastruktur, liksom litteratur som beskriver cyklistens 
vägvalspreferenser fungerat som utgångspunkt och inspiration för denna studie.   

1.3.2 Trafikanalys med Space Syntax 

Den andra delen av examensarbetet gick ut på att utföra en heltäckande trafikanalys över Umeå 
tätort med hjälp av Space Syntax. Analysen utfördes ”kokboksmässigt” efter de beskrivningar av 
analysmetoderna som påträffades under litteraturstudien. GIS-programvaran ArcGIS användes 
för kartframställning och programvaran Depthmap för att utföra analyserna i Space Syntax.   
 
Umeå valdes som ort för denna fallstudie på grund av att det är en cykelvänlig stad med ett 
välutbyggt cykelvägnät och många cyklister. Trafikrytmen är lugn och på de allra flesta gator kan 
cyklister och biltrafik samsas om gaturummet. Dessutom finns data från omfattande 
cykelflödesmätningar som kommunen låtit utföra vid 80 platser runt om i staden. Därmed finns 
goda förutsättningar att validera Space Syntax tillförlitlighet. Umeå är också min uppväxtsort och 
jag har god kännedom om staden vilket har underlättat arbetet. 

1.3.3 Validering av Space Syntax  

Resultat från analyserna i Space Syntax jämfördes till sist med kommunens cykelflödesmätningar 
för att klarlägga styrkan i sambanden mellan modell och verklighet. Därigenom undersöktes hur 
väl metoden klarar att förutspå cyklisternas rörelsemönster och till vilken grad gatunätets struktur 
kan sägas påverka stadens trafikflöden. Tillämpbarheten av Space Syntax som analysverktyg vid 
planering av cykelinfrastruktur diskuteras utifrån resultatet av den genomförda 
sambandsanalysen.  
 
För att kommunens flödesmätningar skulle kunna generaliseras, och på ett korrekt sätt spegla 
cykelflödena i hela staden, krävdes en statistisk bearbetning av datamaterialet. Denna del av 
utvärderingen av Space Syntax kom att bli en något oväntad, men intressant, del av 
examensarbetet och visar på komplexiteten i utförandet av sambandsanalyser.  

1.4 Space Syntax i cykelplaneringen - liknande studier 

Två studier från London och Cambridge har visat hur analysresultat från Space Syntax korrelerar 
väl med observerade cykeltrafikflöden. Båda studierna rekommenderar metoden som ett 
användbart verktyg vid uppskattning av cykeltrafikflöden.  
 
I en undersökning av två områden i London studerades hur cyklister väljer sina vägar genom 
staden.9 Studien bestod av två delar där data från dels enkätundersökningar, dels trafikmätningar, 
användes för att validera Space Syntax tillförlitlighet. Resultat från studien visar att det är svårt att 
förutspå vilken väg enstaka cyklister väljer men att det totala flödet verkar förhålla sig till en tydlig 
rumslig logik. Studien visar hur teorierna bakom ”det naturliga rörelsemönstret” verkar stämma 
för hur cyklister väljer sin väg och starka samband mellan Space Syntax och observerade 
cykelflöden presenteras. Med hjälp av olika Space Syntax-parametrar skapas en modell som ger 
en förklaringsgrad (R2-värde) på 0,76 för det ena av studieområdena, och 0,68 för det andra.10  
 
Space Syntax lyfts fram som ett användbart verktyg för att förutspå hur cykelflödena fördelas 
över staden och metoden föreslås som ett intressant forskningsområde inom cykelplaneringen. 
                                                 
9 Raford et al., 2007. 
10 Begreppet förklaringsgrad presenteras i kap. 4.  
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Resultaten från studien visar att vinkelförändringen längs en resväg kan vara av större betydelse 
än den faktiska reslängden när cyklister gör sina vägval. Detta lyfts fram som intressanta slutsatser 
som borde kunna leda till ett nytt tänk kring hur infrastrukturen bör utvecklas och att denna 
kunskap kan komma till nytta för stads- och trafikplaneringen när det handlar om att utveckla 
trafiksystem anpassade efter cyklistens behov.   
 
I en annan studie där trafiksituationen för cyklisterna i Cambridge analyserades visade Space 
Syntax i kombination med befolkningsdata ge en bra modell för uppskattning av hur 
cykeltrafiken fördelas över stadens vägnät.11Studien fastslår att Space Syntax kan vara ett 
användbart verktyg för att modellera hur cykeltrafiken fördelas över staden och därför passande 
för att undersöka funktionen hos ett vägnät utifrån cyklistens perspektiv. Genom en bättre 
förståelse för hur vägnätet används av stadens cyklister ges möjlighet att planera för en 
infrastruktur som fyller sitt syfte. När resultaten från Space Syntax kombineras med 
befolkningsdata som beskriver var människor bor och arbetar visar modellen starka samband 
med de verkliga cykelflödena. Genom linjär regression hittar man en funktion med hög 
förklaringsgrad (R2 = 0,80). Däremot visar Space Syntax utan stöd av befolkningsdata ett relativt 
svagt samband med verkligheten, och av de analysmetoder som utvärderats i deras studie 
uppvisar den bästa ett R2 på 0,16.  
 
Studien lyfter fram Space Syntax som ett möjligt komplement, eller kanske till och med motvikt, 
till de olika modeller och verktyg som används för att bedöma biltrafikens behov och efterfrågan 
så att planeringen för cykeltrafik kan ges mer plats och tas på större allvar. Rekommendationer 
för framtida studier är att det krävs fler undersökningar av cykelvänliga städer för att validera 
resultaten från analyserna av såväl Londons som Cambridges trafiksituation. Behovet av analyser 
över större geografiska områden där det också finns tillgång till mer omfattande 
trafikflödesmätningar poängteras för att Space Syntax tillförlitlighet ska kunna utvärderas 
ytterligare. 
 

1.5 Rapportens struktur 
Rapporten består av fyra delar enligt följande indelning: 
 
Inledning 
Kap. 1. Inledning – Studiens bakgrund, frågeställning, syfte och metod.  
 
Teori 
Kap. 2. Utgångspunkter – Presentation av utgångspunkter som ligger till grund för studien.  
Kap. 3. Space Syntax – Utförlig beskrivning av analysmetoden. 
Kap. 4. Statistiska metoder – Genomgång av de metoder som används vid sambandsanalysen.  
 
Analys och resultat 
Kap. 5. Analys av Umeås trafiksituation – Redogörelse för hur analysen av Umeå gått till.  
Kap. 6. Validering av Space Syntax – Beskrivning och resultat av sambandsanalysen. 
 
Slutsats och diskussion  
Kap. 7. Slutsats och diskussion – Slutsats, sammanfattande diskussion och rekommendationer för framtida 
studier. 
 
 
 

                                                 
11 McCahill och Garrick, 2008. 
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2. Utgångspunkter 

Innan vi fördjupar oss i Space Syntax är det lämpligt att nämna något om de utgångspunkter som ligger till grund 
för denna studie. I kapitlet berörs modeller och prognoser för cykeltrafik som traditionellt används inom 
trafikplaneringen. Därefter presenteras några av de faktorer som kan tänkas påverka cyklistens vägvalsbeslut 
samt vilka preferenser framtidens cyklister har gällande infrastrukturen. Kapitlet avslutas med de teoretiska 
grunderna för Space Syntax.     

2.1 Modeller och prognoser för cykeltrafik 

Olika former av prognoser och modeller som beskriver funktionen hos städers trafiksystem har 
varit värdefulla verktyg inom samhällsplaneringen under lång tid. Huvuddelen av de metoder som 
används syftar till att beskriva situationen för biltrafiken men det finns också metoder som 
utvärderar förutsättningarna hos cykeltrafiken. Modellering av biltrafik utgår ofta från 
trafiksystemet hos en hel stad eller region, medan de analysmetoder som finns för cykeltrafik 
istället syftar till att beskriva enskilda segment i cykelvägnätet.  
 
Det har gjorts flera studier i syfte att utreda vilka faktorer som påverkar cyklistens vägvalsbeslut. 
Resultaten av dessa studier är ofta någon form av nyttomaximerande modeller som exempelvis 
beskriver cyklistens preferenser gällande färdvägens fysiska och funktionella egenskaper, dess 
längd eller resans tidsåtgång. Dessa modeller ligger sedan till grund för beräkningar som syftar till 
att beskriva sannolikheten för att en cyklist ska välja en specifik väg.12 Dessa typer av analyser kan 
användas för att avgöra vilka avsnitt i cykelvägnätet som är i behov av upprustning, men de säger 
ingenting om vilken betydelse enskilda segment har för funktionen hos cykelvägnätet som helhet. 
För att kunna bestämma prioriteringsordning på nödvändiga åtgärder är det viktigt med en 
förståelse för cykelvägnätets generella funktion.   
 
Studier som tar sin utgångspunkt i stadens rumsliga struktur, och därigenom söker svaret på hur 
cyklister väljer sin väg, är sällsynta. Resultat från analyser i Space Syntax har i flera internationella 
studier visat sig korrelera väl med observerade flöden av fotgängare och fordonstrafik. Ännu har 
det dock gjorts få undersökningar som med denna metod studerat hur den urbana formen och 
vägnätets struktur påverkar cyklistens vägval.13 

2.2 Vad styr cyklistens vägval? 

Lindelöw har i en omfattande litteraturstudie försökt identifiera vilka faktorer som är avgörande i 
valet av cykel som färdmedel.14 Han menar att valet grundar sig på individuella, externa och 
resspecifika faktorer. Individuella faktorer är direkt kopplade till resenären, exempelvis kön, 
socioekonomi, attityder och kunskaper. Externa faktorer är sådana som inte beror av den 
specifika resan och sådant som individen inte kan påverka, så som väder eller tid på dygnet. 
Medan de resspecifika faktorerna rör exempelvis framkomlighet, säkerhet och trygghet längs 
resvägen. I denna definition är det således främst de resspecifika faktorerna som går att påverka 
och förändra genom utveckling av cykelinfrastrukturen.  
 
Lindelöw gör också ett försök att definiera den beslutsprocess som beskriver de olika valen som 
en resenär ställs inför. Processen har delats in i tre delar: Ett resbeslut, ett färdmedelsval och ett val av 
färdväg. Här görs antagandet att de individuella, externa och resspecifika faktorerna alla påverkar 
dessa val. Beslutet att företa en resa tar sin utgångspunkt i ett syfte eller ärende som kan innebära 
att resan måste genomföras, alternativt att den inte är helt nödvändig. När beslutet att genomföra 
en resa väl är taget väljs färdmedel, och därefter färdväg. Beslutsprocessen illustreras i figur 1.  

                                                 
12 Sener et al., 2009; Stinson och Bath, 2003.  
13 Raford et al., 2007, s 1. 
14 Lindelöw, 2009, s 9-11. 
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Figur 1: Resenärens beslutsprocess.15  
 
Föreliggande studie har fokuserats mot valet av färdväg för att utreda hur gatunätets struktur 
påverkar cyklistens vägval, samt om möjligheten att cykla längs de mest naturliga färdvägarna 
inverkar på antalet cyklister. Med andra ord - att färdmedelsvalet och resbeslutet påverkas av vilka 
resvägar som är möjliga för cyklisten. Att beslutprocessen i viss mån är dubbelriktad, till skillnad 
från Lindelöws föreslagna modell. 

2.3 Framtida cyklister 

Målsättningar om ett ökat cyklande bygger på en tro om att det finns någon form av latent 
efterfrågan hos de personer som idag inte cyklar. Om förutsättningarna för cykling anpassas efter 
denna efterfrågan finns möjligheten att fler personer i framtiden kommer att välja cykeln som 
färdmedel. I en stor intervjustudie16 kring preferenser och attityder till cykling, som Göteborgs 
stad lät utföra 2008, framkom att bland de som sällan eller aldrig cyklar säger hela 49 % att det 
inte finns något som kan få dem att välja cykeln framför andra transportmedel. Bland de 
resspecifika faktorer som respondenterna fick ta ställning till svarade 7 % att förbättrade 
cykelvillkor skulle få dem att cykla mer (förbättrade cykelbanor, förbättrad belysning, fler cykelbanor och 
bättre cykelparkeringar), medan 4 % svarade att bättre säkerhet för cyklister är avgörande för valet 
av färdmedel. I en liknande studie i England framkom att så många som 60 % av dem som inte 
cyklar idag inte heller kan tänka sig att göra det i framtiden, oavsett förbättringar.17  
 
Mot bakgrund av detta torde det finnas anledning till ett offensivt planeringsarbete om cyklingens 
andel av det totala transportarbetet ska kunna öka. Ett planeringsarbete som strävar efter att hitta 
en latent efterfrågan så att cykeln lyfts fram som ett tänkbart alternativ hos de personer som idag 
är helt främmande för att använda den som transportmedel. I denna studie antas att en del av den 

                                                 
15 Efter Lindelöw, 2009, s 11. 
16 Splitvision research, 2009, s 23-24. 
17 Wardman et al., 2007, s 8. 
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latenta efterfrågan ligger i utbyggnaden av cykelinfrastrukturen så att cyklisterna ges fler möjliga 
resvägar. 

2.4 Det naturliga rörelsemönstret 

Inom Space Syntax-forskningen menar man att stadens rumsliga struktur i sig självt är en 
avgörande faktor för hur rörelseflödena fördelas. De grundläggande teorierna kring människors 
rörelse i staden utgår här från något som beskrivs som det naturliga rörelsemönstret. Hillier och 
Vaughan18 förklarar konceptet med hjälp av en skiss av ett mindre gatunät bestående av en 
huvudgata, en längre korsande gata, några sidogator och bakgator (figur 2).  
 

 

Figur 2. Fiktivt gatunät.19  
 
Vi föreställer oss här att det inom gatunätet finns en jämn fördelning av start- och målpunkter, 
exempelvis bostäder och arbetsplatser, samt att det sker resor, eller förflyttningar, mellan alla 
dessa platser. Intuitivt kan vi anta att det passerar fler människor längs huvudgatan än på 
sidogatorna och bakgatorna, samt att det är större flöden genom de centrala delarna av 
huvudgatan än ute i ändarna. Huvudgatan får hypotetiskt anses vara lättare att ta sig till än övriga 
gator beroende på strukturen hos gatunätet. Intuitivt förväntar vi oss också att en gatas position i 
systemet som helhet påverkar trafikflödena både till gatan och längs den. Just dessa båda typer av 
förflyttning är grunden för all mänsklig rörelse då varje resa består av ett resmål och en resväg.  
 
Om vi utgår från en vanlig startpunkt, exempelvis bostaden, så kan vi anta att det från denna 
kommer att ske en mängd resor till många olika målpunkter och att varje sådan resa föregås av ett 
individuellt val att göra just den specifika resan. Över tid kommer dock valen av resmål troligtvis 
uppvisa någon form av statistisk fördelning där resmål som ligger nära bostaden blir mer besökta 
än resmål som ligger långt bort. Utvecklar vi detta enkla antagande får det till följd att platser som 
ligger nära andra platser i staden sannolikt kommer att attrahera mer besökare än platser som 
ligger mer avlägset. Lättillgängliga platser kan därför antas vara mer attraktiva som resmål än de 
som är mindre tillgängliga, enbart beroende på vägnätets rumsliga struktur.  
 
Att stadens centrala delar attraherar många besökare är kanske inte oväntat, men resonemanget 
blir mer intressant om det appliceras på lokal nivå. En plats, eller gata, som är väl integrerad i 
gatunätet sett till sin närmaste omgivning kommer teoretiskt att attrahera fler besökare och 
generera högre flöden än andra gator i området, oavsett hur kopplingen till det övriga gatunätet 
ser ut. I och med detta kommer olika platser i staden vara mer eller mindre attraktiva som resmål 
beroende på syftet med resan eller förflyttningen.  
 
Om vi istället studerar resvägen mellan två punkter blir det ännu tydligare att gatunätets struktur 

                                                 
18 Hillier och Vaughan, 2007, s 6-7. 
19 Efter Hillier och Vaughan,  2007, s 6.  
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har stor inverkan på flödesfördelningen. Givet att en resa har en bestämd start- och målpunkt 
finns det ett begränsat antal möjliga, eller rimliga, resvägar beroende på vilka preferenser som 
finns vid vägvalsbeslutet. Enligt teorierna bakom Space Syntax är det främst gatunätets rumsliga 
struktur som skapar förutsättningarna för de olika resvägarna.20 
 
Det är viktigt att poängtera att Hilliers resonemang utgår från att staden har en jämn 
bebyggelsestruktur, d.v.s. att start- och målpunkter finns jämnt fördelade och att det är möjligt att 
förflytta sig mellan alla dessa platser. I verkligheten är dock stadens start- och målpunkter ojämnt 
utspridda, vilket gör att vägnätets påverkan på rörelseflödena också beror på andra yttre 
förutsättningar. Space Syntax-forskningen menar dock att den ojämna bebyggelsestrukturen kan 
förklaras av vägnätets utformning och att det är den som skapat förutsättningarna för stadens 
bebyggelseutveckling.  Detta antagande avspeglas i lokaliseringen av exempelvis butiker och 
arbetsplatser som i första hand sker vid platser med höga rörelseflöden. De mest lättillgängliga 
delarna i ett gatunät tenderar att attrahera många målpunkter och tät bebyggelse vilket ger tydliga 
synergieffekter. Dessa platser uppvisar höga rörelseflöden tack vare att målpunkterna genererar 
ytterligare besökare i tillägg till det flöde som härrör från vägnätets rumsliga struktur. De 
områden som Space Syntax analyserna pekar ut som mest troliga för höga rörelseflöden uppvisar 
därför i verkligheten oftast ännu större attraktionskraft.21 
 
Space Syntax tar inte heller hänsyn till gator och vägars funktionella egenskaper, så som 
framkomlighets- och säkerhetsaspekter, eller vilket trafikslag de är anpassade för. 
Flödeskapaciteten eller säkerheten längs en gata kan därför begränsa trafikmängderna utan att 
Space Syntax-analysen fångar upp detta. Därför visar Space Syntax snarare potentialen för flödet 
längs stadens gator, d.v.s. hur trafiken skulle spridas om alla gator hade samma funktionella 
egenskaper. Hypotesen för denna studie, som nämnts tidigare, är att skillnaden mellan resultaten 
från Space Syntax-analyser och observerade cykelflöden beror på en latent efterfrågan, som tar sig 
uttryck i att cyklister väljer andra vägar än de som är mest naturliga därför att förutsättningarna 
för cykeltrafik är bättre längs de valda vägarna. 

2.5 Riktningsförändringar och avståndsuppfattning 

Ett flertal studier har visat att det verkar som att vår avståndsuppfattning påverkas av svängar och 
vinkelförändringar längs den resväg vi rör oss. I en undersökning fick försökspersoner följa olika 
målade linjer och därefter uppskatta längden på de fiktiva resvägarna22. Det visade sig att resvägar 
med få riktningsförändringar uppfattades som kortare även om den faktiska sträckan var längre 
än de resvägar som innehöll många svängar. I studien presenteras tre hypoteser om orsaken till 
denna iakttagelse.  
 
Den första hypotesen följer slutsatser från andra studier som säger att långa sträckor 
komprimeras i vårt medvetande i större utsträckning än vad korta sträckor gör. Resvägar med få 
riktningsförändringar innehåller ett fåtal längre segment till skillnad från resvägar med många 
riktningsförändringar som innehåller flera korta segment. Här görs antagandet att de långa 
segmenten komprimeras mer än de korta segmenten och när vi adderar den upplevda sträckan av 
alla segment längs vår väg kommer resvägen med få riktningsförändringar därför att underskattas 
relativt till resvägen med många svängar.   
 
Den andra hypotesen är att ju mer intryck vi får längs en resväg desto mer information lagrar vi i 
vårt minne. Här görs antagandet att vi i efterhand tolkar komplexa resvägar med många svängar 

                                                 
20 Hillier och Iida, 2005, s 479-480. 
21 Hillier, 1999, s 177. 
22 Sadalla och Magel, 1980. 
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som längre eftersom vi har lagrat mer information om dem i jämförelse med resvägar med få 
riktningsförändringar.  
 
Den tredje hypotesen är att den mentala insatsen som krävs när vi rör oss längs komplexa 
resvägar med många svängar är större än den som krävs när vi rör oss längs resvägar som inte 
innehåller lika mycket information som vi måste hantera.  
 
Studiens slutsats är att riktningsförändringarnas storlek och antal har stor betydelse för hur vi 
omedvetet minimerar såväl den upplevda sträckan längs färdvägen som den upplevda 
tidsåtgången för att ta sig från en plats till en annan.  
 
Det har också visat sig att människor i rörelse kategoriserar riktningsförändringar efter hur de 
förhåller sig till räta vinklar. Det verkar som att vi uppfattar och kommer ihåg 
riktningsförändringar bättre om de sker i räta vinklar och när någon ska förklara en färdväg 
förenklas ofta beskrivningen genom att svängar avrundas till närmsta räta vinkel. Vår förmåga att 
orientera oss i staden har också visat sig vara bättre i rutnätsstrukturer än i organiskt framvuxna 
gatunät.23 
 

                                                 
23 Sadalla och Montello, 1982. 
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3. Space Syntax 

I detta kapitel presenteras hur teorierna bakom Space Syntax kan omsättas i olika former av nätverksanalyser. 
Kapitlet innehåller en utförlig beskrivning av de två metoderna integrationsanalys och vinkelanalys med 
redogörelser för hur beräkningen av måttenheterna i respektive analys går till.   

3.1 Nätverksanalys med Space Syntax 

På samma sätt som vid traditionella nätverksanalyser utgår Space Syntax från en nätverkskarta 
som beskriver förutsättningarna för stadens trafiksystem. Från denna karta skapas en graf i form 
av ett kopplingsschema som ligger till grund för beräkning av förväntade flöden i nätverkets olika 
delar. Det som skiljer Space Syntax från övriga analysmetoder är att nätverkskartan redovisar 
siktlinjer snarare än gator och att siktlinjerna representeras av noder i den tillhörande grafen, 
medan korsningarna mellan siktlinjerna utgör länkar. Denna omvända representation av länkar 
och noder syftar till att undersöka förflyttningarna mellan gaturum snarare än avståndet mellan 
dem. Det steg som en riktningsförändring längs en färdväg utgör är nämligen den grundläggande 
måttenheten i de olika Space Syntax-analyserna.  
 
Det finns inget självklart sätt att dela upp stadsrummet i mindre delar eftersom det är att betrakta 
som mer eller mindre kontinuerligt. Inom Space Syntax har man valt att använda stadens linjära 
struktur, inom vilken förflyttning sker utmed gator och gångvägar, för att representera enskilda 
gaturum. Genom att avbilda stadsstrukturen med det minsta antal siktlinjer som kan beskriva 
vägnätet fås en indelning i mindre enheter som möjliggör vidare analys. Resultatet av en sådan 
avbildning som täcker in hela det område som ska undersökas kallas för en axialkarta. Från 
axialkartan skapas det kopplingsschema som visar hur de olika gaturummen förhåller sig till 
varandra.24 
 
Figur 3 visar hur ett enkelt gatunät (a) kan redovisas som en axialkarta med det minsta antal 
siktlinjer som beskriver dess struktur (b), samt hur denna avbildning enkelt kan översättas till ett 
kopplingsschema som beskriver hur de olika gaturummen förhåller sig till varandra (c).    
 

 
Figur 3. Fiktivt gatunät (a), axialkarta (b), kopplingsschema (c).25  
 

                                                 
24 Hillier och Hanson 1984; Hillier 1996. 
25 Efter Jiang och Claramunt, 2002, s 298. 
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3.2 Integrationsanalys 

Det första steget i analysen av ett enskilt gaturum är att beskriva dess förhållande till övriga 
gaturum i systemet. Detta görs genom en måttenhet som kallas för djup. Djupet )(D mellan två 

gaturum (i fortsättningen benämnt noder) vilka som helst definieras som det minsta antalet 
riktningsförändringar som skiljer dem från varandra. En nods totala djup )( TD definieras som 

summan av djupen till alla andra noder i hela nätverket enligt ekvation (1). För att beskriva en 
nods förhållande till hela systemet beräknas dess medeldjup )(MD  enligt ekvation (2) där k är det 

totala antalet noder i systemet. Medeldjupet kan således definieras som det genomsnittliga antal 
noder som måste passeras för att nå en annan nod i systemet. Avståndet mellan noderna har 
däremot ingen påverkan på medeldjupet.  
 
 

 ∑= DDT   (1) 

 

 1−
=

k

D
MD T

 (2) 
 
Genom att rita om kopplingsschemat går det att få en tydligare bild av vad djupet egentligen 
beskriver. En justerad graf, eller j-graf (eng.: justified graph, j-graph) visar, till skillnad från 
kopplingsschemat, hur en enskild nod förhåller sig till övriga noder i systemet, se figur 4. Den 
studerade noden sätts här som ”rot” medan övriga noder placeras i rader ovanför. Raden närmast 
ovanför roten utgörs av noder som går att nå i ett steg, eller en riktningsförändring, i nästa rad 
återfinns de noder som går att nå i två steg, och så vidare.  
 
 

 
Figur 4: Fiktivt gatunät (a), exempel på j-grafer (b och c).26 
 
Genom att jämföra olika j-grafer får vi en visuell bild av vad medeldjupet säger om en nod. En 
”grund” graf (fig 4.b), där övriga noder i systemet finns nära och går att nå genom ett fåtal 
riktningsförändringar eller förflyttningar från nod 1, indikerar att denna nod är väl integrerad i 
systemet som helhet. Omvänt gäller att en graf som är ”djup” (fig 4.c), och därmed visar att det 
krävs många förflyttningar för att nå från nod 12 till alla andra noder i systemet, indikerar att den 
studerade noden är dåligt integrerad. Exempel på beräkningar av medeldjupen för nod 1 och 12 
ges av ekvation (3) och (4). 
 
                                                 
26 Efter Jiang och Claramunt, 2002, s 298. 
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Den vanligaste, och mest omskrivna, analysmetoden inom Space Syntax syftar till att studera 
nodernas integration i nätverket. Integrationsmåttet baseras på en nods medeldjup och beskriver 
den teoretiska sannolikheten att trafikanter rör sig till en specifik plats. Integrationen kan därmed 
säga beskriva en plats attraktivitet i förhållande till sin omgivning.  

3.2.1 Beräkning av integrationsvärdet 

Beräkningen av integrationsvärdet utgår från nodernas relativa asymmetri, eller annorlunda uttryckt, 
relativa djup. I beräkningen av den relativa asymmetrin )(RA jämförs hur djupt en nod förhåller 

sig till nätverket som helhet med hur djupt eller grunt den teoretiskt skulle kunna ligga. Den 
teoretiskt grundaste positionen motsvaras här av att alla andra noder i systemet skulle vara direkt 
kopplade till den studerade noden, d.v.s. att alla noder skulle återfinnas i den andra raden i den 
justerade j-grafen. Denna position skulle ge ett totalt djup motsvarande ekvation (5). Den 
teoretiskt djupaste positionen motsvaras av ett system där alla noder ligger ”på rad” bort från den 
studerade noden så att varje tillkommande linje i axialkartan ger en ny rad i den justerade j-grafen. 
Det totala djupet vid denna position ges av ekvation (6).  
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Eftersom summan av talföljden 1, 2, 3 … (k-2), (k-1) är känd kan ekvation (6) substitueras till 
ekvation (7).  
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Varefter de teoretiskt minsta och största medeldjupen kan beräknas med ekvationerna (8) och (9). 
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Den relativa asymmetrin,RA , hos en nod ges av förhållandet mellan avståndet från dess 

medeldjup, MD , till dess teoretiskt minsta medeldjup, 1min =MD , och avståndet från det 

teoretiskt största medeldjupet, 
2

max k
MD =  till det teoretiskt minsta medeldjupet, 1min =MD  
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enligt ekvation (10).27 
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Nodernas medeldjup påverkas till stor del av antalet linjer i axialkartan och blir alltid större i stora 
nätverk än i små. För att det ska gå att jämföra integrationsvärden mellan nätverk i olika storlek 
har man därför skapat en standardiseringsmodell för integrationsvärdet kallad reell relativ 
asymmetri, )(RRA , enligt ekvation (11).28 

 

 
kD

RA
RRA =  (11) 

 

kD  motsvarar här RA -värdet för roten i en diamantformad j-graf, ett fiktivt nätverk där det 

finns k noder vid medeldjupet, k/2 noder ett steg över och under medeldjupet, k/4 noder två 
steg över och under medeldjupet, och så vidare fram till att det bara finns en nod vid den 
djupaste och grundaste nivån (roten), se figur 5. Detta fiktiva nätverk ges samma storlek (lika 
antal noder) som det studerade nätverket i syfte att få fram integrationsvärden som inte är 
påverkade av det studerade nätverkets storlek. Valet att använda ett fiktivt nätverk med just en 
diamantformad j-graf är resultatet av att man provat sig fram till en fungerande 
standardiseringsmodell, snarare än att det finns en teoretisk förklaring. Hillier poängterar att 
standardiseringsmodellen har visat sig fungera väl i en mängd studier, men att den i framtiden kan 
komma att ersättas av en modell som är bättre underbyggd med ”teoretisk elegans”.29  
 

kD  ges av ekvation (12), men vi utelämnar härledningen då läsaren av denna rapport inte 

förväntas, eller behöver, sätta sig in i den exakta definitionen av kD .30   
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27 Härledningar efter Teklenburg et al., 1993, s 350-351. 
28 Hillier och Hanson, 1984, s 109-113. 
29 Hillier, 1996, s 105. 
30 Teklenburg et al.,1993, s 351. 
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Figur 5. Diamantformad j-graf .31 
 
En nods standardiserade integrationsvärde )(ITG , ges så slutligen av inversen av RRA enligt 

ekvation (13). 32 Orsaken till attRRA inverteras är att skalan ska blir mer intuitiv där noder som är 
väl integrerade motsvaras av höga integrationsvärden. 
 

 RRA
ITG

1
=

 (13) 
 

3.2.2 Lokal och global integration 

Integrationsvärdet kan beräknas i olika steg, eller radie, för att beskriva hur en gata eller plats 
förhåller sig till sin omgivning i olika skala. En gata kan vara väl integrerad bland gatorna i dess 
direkta närhet, men trots det dåligt integrerad i systemet som helhet. Detta kan exempelvis vara 
fallet för en huvudgata i ett bostadsområde som ligger avskilt från den övriga staden.  
 
Det enklaste integrationsmåttet kallas konnektivitet. Detta mått avspeglar antalet direkta kopplingar 
som en gata har med andra gator. Konnektivitetsmåttet återspeglas således av antalet noder i 
raden närmast ovanför roten i en justerad j-graf. För att få en uppfattning om hur väl integrerad 
en gata är i sitt närområde används måttet lokal integration. Det är ett mått på hur många gator som 
finns att nå inom ett visst antal steg, ofta 2 eller 3, från den analyserade gatan och ger därmed en 
bra indikation på hur en gata förhåller sig till sin närmaste omgivning. Om integrationsmåttet 
beräknas baserat på antalet kopplingar i 2 steg kallas detta för ”integration radie 2”. Beräknas 
integrationen istället för alla möjliga steg, radie n, så att varje gata analyseras utifrån kopplingarna 
till samtliga gator i hela systemet benämns måttet global integration.  
 
Beroende på vilken typ av flöden som ska studeras väljs antalet steg specifikt för varje analys. För 
korta resor anses en analys av den lokala integrationen vara mest lämplig, medan resor som 
sträcker sig över stora delar av gatunätet kan analyseras med global integration. För att förutspå 
gångtrafikflöden har det visat sig att beräkning av lokal integration i två steg är den bästa 
metoden.33  

                                                 
31 Efter Teklenburg et al.,1993. 
32 Penn et al., 1998, s 61. 
33 Hillier, 1996. 
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3.2.3 Varför fungerar integrationsanalysen?  

Givet definitionerna av medeldjup och integration samt det faktum att observerade rörelseflöden 
har visat sig stå i ett logaritmiskt förhållande till integrationsvärdena så gör Turner34 följande 
antagande:  

 
Om en grupp personer (N ) startar från platsen A och rör sig till olika platser i systemet, så 

kommer den genomsnittliga förflyttningen att stanna vid A:s medeldjup ( AMD ). Om vi 

utgår från A:s j-graf så kan vi förvänta oss att grafens bredd vid ett givet djup beror av en 
delningsfaktor. I ett godtyckligt system är antalet vägar fram till ett givet djup poissonfördelat, 
eftersom varje delning (korsning mellan axiallinjer) längs vägen är att betrakta som en diskret 

slumpvariabel med viss sannolikhet. Vid medeldjupet AMD  kommer därför j-grafen växa 

approximativt exponentiellt med en nära konstant delningsfaktor, ξ. Ekvation (14) är en 
approximation av poissonfördelningen där grafens bredd ( v ) beror av delningsfaktorn (ξ ) 

och djupet (d ): 
 

 d
v ξ=  (14) 

 
Detta betyder att om gruppen av N personer som rör sig från platsen A tar slumpvisa vägar 

till medeldjupet AMD så kommer de att delas i v  grupper enligt ekvation (15): 

 

 AMD
nnvN ξ==    (15)   

 
Genom att logaritmera båda sidor fås ekvation (16): 

 

 ξξξ lnlnlnlnlnlnln AA

MD
MDNnMDnnN A −=⇒+==   (16) 

 
Turner visar med detta hur gruppen N har spridits exponentiellt med avseende på medeldjupet, 
och att. logaritmen av antalet personer vid varje nod är proportionell mot en konstant (det totala 
antalet personer i systemet) minus medeldjupet. Om medeldjupet inverteras, som vid 
beräkningen av integration, betyder det att logaritmen av antalet personer vid varje nod är 
proportionell mot en konstans plus integrationsvärdet – precis vad som visat sig stämma i 
verkligheten. Turner poängterar dock att denna förklaringsmodell utgår från ett antagande och att 
ekvationen beskriver hur människor sprider sig från en plats snarare än att de samlas, eller 
anländer, till en plats, men att det är sannolikt att antagandet även gäller i det omvända fallet.    

3.3 Vinkelanalys 

Integrationsanalysen utgår från ett antagande om att trafiken sprider sig exponentiellt med 
avseende på medeldjupet och att rörelseflödena i staden därför beror av gatunätets topologiska 
struktur, d.v.s. hur de olika gaturummen är sammankopplade med varandra. Men om människor 
inte tolkar riktningsförändringar helt binärt, d.v.s. att alla vinklar mellan 0o och 180o uppfattas 
lika, utan istället lägger större vikt vid stora vinkelförändringar än vid små blir detta antagande 
missvisande. En variant av integrationsanalysen har därför utvecklats inom Space Syntax-
forskningen i syfte att bättre återspegla hur människor uppfattar sin resväg. Denna metod kallas 
för vinkelanalys och introducerades av Alasdair Turner år 2000.35 
 

                                                 
34 Turner, 2001, s 3-4. 
35 Turner, 2001, s 1. 
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Till skillnad från integrationsanalysen, där fokus ligger på antalet riktningsförändringar mellan två 
noder, syftar vinkelanalysen istället till att beräkna storleken på vinkelförändringarna längs vägen 
mellan noderna. Beräkningarna utgår från en s.k. viktad j-graf där kopplingarna mellan alla noder 
har viktats efter storleken på dessa vinklar. Viktningen är utformad så att om vinkeln mellan två 
noder är 90o ”kostar” en förflyttning dem emellan ett (1) steg. Om en nod ansluter till en annan 
nod utan vinkelförändring ger en förflyttning mellan noderna ingen kostnad, och om noderna 
ligger i 180o vinkel mot varandra är kostnaden 2 steg. Genom interpolering efter denna skala 
viktas samtliga kopplingar mellan noderna i systemet.36 
 
Den viktade j-grafen ger en mer intuitiv bild av hur människor i rörelse kan tänkas uppfatta 
gatunätet, där sannolikheten att göra en riktningsförändring beror av vinkeln till de anslutande 
vägarna. Det teoretiska flödet genom den viktade j-grafen kommer att spridas på precis samma 
sätt som i den traditionella integrationsanalysen men nu exponentiellt med avseende på 
medelvinkeldjupet.  
 
Vinkelanalysen följer tidigare definition av djup, och vinkeldjupet mellan två noder definieras 
således som den minsta vinkelsumman som skiljer dem från varandra. För att beskriva en nods 
förhållande till hela systemet beräknas nodens medelvinkeldjup genom att dividera summan av 
vinkeldjupen till samtliga noder med systemets totala vinkelsumma (summan av alla kopplingar i 
systemet).  
 

Ekvation (17) visar beräkningen av medelvinkeldjupet ( aL
α ) där abl  är vinkeldjupet mellan 

noderna a och b. )(LV är samtliga noder i systemet. eω  är vinkeln mellan respektive axiallinjer 

och )(LE är samtliga sådana vinklar i systemet.37  
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En brist i integrationsanalysen som ännu inte nämnts är de problem som uppstår när axiallinjer 
måste brytas trots att man på platsen inte uppfattar att man förflyttar sig mellan två gaturum. 
Långa gator kan vara svåra att avbilda som enskilda axiallinjer utan att göra allt för grova 
generaliseringar. En gata som avbildas med hjälp av två axiallinjer för att beskriva en svag kurva 
leder till att integrationsanalysen uppfattar de båda axiallinjerna som två skilda gaturum och tolkar 
rörelser längs gatan, mellan axiallinjerna, som en riktningsförändring även om trafikanten inte 
uppfattar det så på platsen.  
 
Ett annat problem med att avbilda gator med hjälp av axiallinjer är att varje sådan linje i 
integrationsanalysen tilldelas ett enda värde. Centrala delar av en gata får därmed samma 
integrationsvärde som dess perifera delar, något som kan vara mycket missvisande i fall med 
långa gator. 
 
Med vinkelanalysen finns möjligheten att kringgå dessa problem genom att axiallinjerna här kan 
brytas i två eller flera linjer med små eller inga vinkeldifferenser. Eftersom rörelser mellan dessa 
linjer inte registreras binärt som i integrationsanalysen får vi en mer korrekt tolkning av hur 
människor i rörelse uppfattar sin färdväg. Detta ger också möjligheten att välja att bryta 

                                                 
36 Turner, 2004, s 26. 
37 Turner, 2001, s 4-5. 
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axiallinjerna vid korsningar med andra axiallinjer. Gatorna delas då in i kortare segment med 
korsningar som brytpunkter vilket gör att varje segment kan undersökas separat. Denna 
vidareutveckling av vinkelanalysen kallas för vinkelsegmentanalys, eller bara segmentanalys (eng. 
:angular segment analysis).38 
 
Sammanfattningsvis ger segmentanalysen möjlighet att i praktiken frångå metoden att avbilda 
stadens siktlinjer i en axialkarta. Istället går det att förenkla arbetet genom att använda befintligt 
kartmateriel som redovisar gator och vägars mittlinjedata som utgångspunkt för avbildningen av 
gatunätet. Eftersom nätverkskartan inte måste bestå av de längsta och minsta antalet siktlinjer går 
det att med hjälp av standardiserade generaliseringar bearbeta befintlig kartdata så att de kan 
användas i segmentanalysen. Med detta förfarande förkortas tidsåtgången för analysen väsentligt i 
och med att det inte krävs en specifik kartframställning.39     

3.3.1 Vägvalsmått 

Inom Space Syntax-forskningen menar man att det traditionella integrationsmåttet beskriver den 
teoretiska sannolikheten för att trafikanter rör sig till en specifik plats, men inte sannolikheten att 
de passerar där på väg till andra målpunkter. För att på ett bättre sätt analysera denna aspekt av 
stadens trafikflöden används det s.k. vägvalsmåttet (eng.: choice measure). Måttet visar om noden 
utgör en del av den mest troliga vägen mellan andra par av noder i systemet.  

Skillnaden mellan integrationsmåttet och vägvalsmåttet kan illustreras i fallet med en 
återvändsgränd. Eftersom en återvändsgränd inte utgör en naturlig del av en resväg mellan två 
platser kommer den inte att generera någon genomfartstrafik, men beroende på hur den är 
lokaliserad i förhållande till det övriga gatunätet kan den ändå vara lätt att nå från andra platser. 
Trots ett högt integrationsvärde kommer flödet längs en sådan gata ändå vara lågt. 
 
Vad som är den mest troliga resvägen mellan två platser avgörs med hjälp av olika kriterier för 
hur resvägen ska väljas. Tre huvudsakliga kriterier för att peka ut den mest troliga resvägen finns 
inom teorin för Space Syntax: Kortast resväg (metriskt mått), resväg med minsta vinkelförändring 
(geometriskt mått) och resväg med minst antal svängar (topologiskt mått).40  
 
Den allmänna uppfattningen är nog att människor i rörelse strävar efter att minimera resvägens 
längd eller tidsåtgång när de gör sina vägval. Forskningsresultat inom såväl beteendevetenskap 
som Space Syntax har dock visat att trafikantens avståndsuppfattning i hög grad även påverkas av 
geometriska och topologiska faktorer, och att detta är avgörande för hur vi orienterar oss i 
staden. I en studie som utfördes på fyra områden i London visade det sig att den analys som bäst 
överensstämde med observerade gång- och fordonsflöden var den som utgick från att vägvalen 
gjordes genom minimering av vinkelförändringen längs färdvägen. Analysen som utgick från att 
vägval gjordes utifrån kriteriet ”minst antal svängar” stämde nästan lika bra, medan 
vägvalskriteriet ”kortast avstånd” inte korrelerade lika bra med de verkliga flödena.41 

3.3.2 Beräkning av vägvalsmåttet 

Beräkningen av vägvalsmåttet utgår från den viktade j-grafen som beskriver vinkelskillnaderna 
mellan alla noder i systemet. Varje segment betraktas som en möjlig start- och målpunkt och i 
analysen genereras därför fiktiva resor från alla segment till alla segment. Den mest troliga 
resvägen mellan varje segmentpar bestäms utifrån kriteriet att vinkelförändringen längs resvägen 
                                                 
38 Turner, 2007. s 2-17. 
39 Turner, 2005. s 146-157. 
40 Hillier och Vaughan, 2007, s 8. 
41 Hillier och Iida, 2005, s 484-485. 
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ska vara så liten som möjlig. När resvägen med den minsta vinkelsumman har hittats adderas en 
”passage” till varje segment som passeras på resan genom att vägvalsmåttet för varje sådant 
segment räknas upp med talet 1. När resor till och från samtliga segment har identifierats och 
antalet passager på varje segment räknats fram har så en total flödesmodell skapats. Denna visar 
hur trafikflödena skulle fördelas över nätverket givet att det fanns en start och målpunkt på varje 
segment.  
 
Formellt kan detta beskrivas av uttrycket (18), därN är antalet segment i systemet och 

),,( rqpδ är en funktion som returnerar värdet 1 om resvägen mellan p och r  passerar segment 
q , och annars värdet 0.  
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För att kompensera för att det kan finnas fler start- och målpunkter på långa segment än på korta 
så kan de fiktiva resorna viktas med avseende på längden hos segmenten som resan startar och 
slutar vid. Vägvalsmåttet för varje segment som passeras räknas upp med summan av längden 
hos start- och målsegmentet på varje resa. Den matematiska förklaringen till detta är att x 
startpunkter och y målpunkter genererar xy resor. Beräkningen av antalet passager på varje nod 
ges då av ekvation (19) där )( pl är längden på segment p  (där startpunkten finns) och 

)(rl längden på segment r  (där resans mål är beläget), ),,( rqpδ returnerar värdet 1 om resvägen 
mellan p  och r  passerar segment q , och värdet 0,5 om qp = eller qr = , och annars värdet 0. 
Orsaken till att funktionen returnerar värdet 0,5 om q  utgör start- eller målpunkt är att det antas 

att den genomsnittliga resan startar och slutar mitt på ett segment, se figur 6.42 
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Figur 6: Figur som visar att den genomsnittliga resan antas starta och sluta mitt på ett segment.43 
 
Lokalt och globalt vägvalsmått 
På samma sätt som det går att begränsa integrationsanalysen till ett visst antal steg går det att 
begränsa beräkningen av vägvalsmåttet genom att sätta en maximal reslängd för de fiktiva 
resorna. Sätts analysradien till exempelvis 1 km så genereras resor mellan alla segment som ligger 
inom 1 km från varandra.   
 

                                                 
42 Turner och Dalton, 2005, s 5-6. 
43 Efter Turner och Dalton, 2005, s 6. 
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4. Statistiska metoder  

I detta kapitel presenteras några grundläggande begrepp och metoder som ofta används för att undersöka samband 
mellan modeller och verklighet.  

4.1 Urval 

Vid statistiska undersökningar är det ofta inte möjligt att analysera all information i en 
datamängd, eller population, eftersom tidsåtgången tenderar att bli allt för stor. Istället görs 
vanligtvis ett urval av data så att endast en delmängd av populationen analyseras.  

4.1.1 Stickprov 

Ett urval kan vara slumpmässigt eller icke slumpmässigt beroende på vilken urvalsmetod som 
används. En förutsättning för att en delmängd ska anses vara representativ för en hel population 
är att urvalet dels är slumpmässigt, dels innefattar tillräckligt många individer. Om urvalet görs så 
att det kan anses vara representativt för hela populationen kan delmängden användas för att dra 
slutsatser om populationen. Ett urval kallas inom statistiken för ett stickprov. 
 
Den enklaste typen av slumpmässigt urval är det obundna slumpmässiga urvalet (OSU). I ett 
OSU har alla element eller individer i populationen lika stor chans att bli valda. Men detta 
garanterar inte att grupper i populationen (t ex kön) uppträder med samma proportioner i 
stickprovet som i populationen. För att eliminera detta problem görs ofta stratifierade urval. Denna 
metod utgår från att populationen kan delas in i naturliga delar (strata). Exempelvis kan landets 
befolkning delas in i kvinnor och män, gamla och unga eller klassificeras demografiskt, t ex 
personer boende i glesbygd, tätort, storstad, etc. Stickprovet görs därefter ofta i flera steg: Först 
dras en viss andel ur alla strata på varje aktuell nivå. Ur varje stratum på den lägsta nivån (t ex 
kvinnor) dras sedan ett stickprov av bestämd storlek. En av fördelarna med stratifierat urval är att 
det kan ge en garanti för att även mindre delgrupper av populationen blir representerade i 
stickprovet.44  

4.1.2 Extremvärden 

Vid närmare studie av ett urval eller stickprov kan det visa sig att något eller några av mätvärdena 
avviker kraftigt från övriga observationer, t ex med oväntat höga eller låga värden. Om felaktiga 
extremvärden finns med i urvalet kan de påverka de statistiska analyser som görs på materialet. 
Det är därför viktigt att identifiera extremvärden och hitta orsaken till varför de sticker ut från 
övriga mätvärden. Det är svårt att på ett säkert sätt kategorisera ett mätvärde som ett felaktigt 
extremvärde då det kan finnas flera orsaker som kan förklara varför det skiljer sig från andra 
observationer i en delmängd. Det finns tre huvudsakliga typer av orsaker till variabilitet i en 
delmängd som kan ge upphov till extremvärden.45  
 
Normala variationer  
Att observationer varierar beror ofta på någon naturlig egenskap hos den studerade populationen. 
Dessa naturliga variationer är ofta omöjliga att kontrollera så länge de tillhör den förväntade 
fördelningen hos populationen.       
 
Mätfel  
Brister eller felaktigheter i mätutrustning, såväl som avläsningsfel eller felaktiga avrundningar, kan 
orsaka extremvärden. Dessa typer av fel kan döljas av eller förstärka normala variationer och 
därför vara svåra att kontrollera.  
 

                                                 
44 Vejde, 1962, s 16-27. 
45 Barnett och Lewis, 1994, s 33-34. 
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Datainsamlingsfel   
Bristfälliga urvalsmetoder kan leda till förekomsten av extremvärden genom att oavsiktligt 
inkludera observationer som inte är representativa för den population som urvalet ska 
representera. 

4.2 Metoder för sambandsanalys 

Korrelation är ett mått på styrkan i sambandet mellan två eller flera variabler. För att beräkna 
korrelationen finns ett antal metoder och varianter av korrelationsanalyser att använda sig av. 
Beroende på karaktären hos det datamaterial som ska undersökas är vissa metoder bättre lämpade 
än andra. En grundläggande förutsättning för valet av korrelationsanalys är mätvariablernas 
fördelning och skaltyp. Eftersom data kan vara av många olika slag är det viktigt att vara 
medveten om att skillnader i datatyper i hög grad påverkar vilka statistiska bearbetningar som går 
att utföra på ett givet material.  
 
Vid studiet av resultaten från Space Syntax-analyserna har tre metoder för korrelationsanalys valts 
för att utvärdera styrkan i metodens prediktion. I följande avsnitt berörs linjär regressionsanalys, 
Pearsons produktmomentkorrelation och Spearmans rangkorrelation. 

4.2.1 Linjär regressionsanalys 

Den enklaste matematiska modell som kan beskriva ett samband mellan två variabler är den räta 
linjen. För att klarlägga det linjära sambandet mellan två variabler används linjär 
regressionsanalys. Om det finns ett linjärt samband mellan variablerna x och y  kan det beskrivas 

med den räta linjens ekvation (20). a och b är här reella konstanter som avgör linjens placering 
och lutning. Linjen benämns regressionslinje. 
 
 bxay +=  (20) 
 
Vid regressionsanalys är det viktigt att känna till vilken av de två variablerna som påverkar den 
andra variabeln. Ofta förutsätts att x -variabeln påverkar y -variabeln, varför x -variabeln kallas 
för den oberoende variabeln medan y -variabeln kallas för den beroende variabeln. Man säger att 
y  beror av x . Eftersom vi här vill undersöka förmågan hos Space Syntax att förutsäga verkliga 
trafikflöden är det lämpligt att x -variabeln representerar analysresultaten från Space Syntax och 
att de observerade trafikflödena uttrycks som en funktion av dessa.  
 
För att hitta den linje som bäst passar mot värdeparen i en given datamängd används ofta den s.k. 
minstakvadratmetoden. Regressionsanalysen har i denna studie utförts i Microsoft Excel där 
minstakvadratmetoden används för att beräkna interceptet a och lutningen b genom ekvationerna 
(21) och (22).  x och y  är medelvärden för alla använda x  respektive y . 
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 xbya −=  (22) 
 

4.2.2 Pearsons produktmomentkorrelation 

Efter att den räta linjen har anpassats efter punkterna i punktdiagrammet är det dags att 
undersöka korrelationen mellan variablerna. Det kan göras genom att beräkna Pearsons 
korrelationskoefficient ( r ) enligt ekvation (23). Korrelationskoefficienten kan anta värden mellan 
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-1 och 1, där -1 betyder perfekt negativ korrelation och 1 perfekt positiv korrelation. Antar r  
värdet 0 finns inget samband alls mellan de två variablerna. Perfekt korrelation har vi när alla 
punkter i punktdiagrammet ligger på den räta linjen. Det betyder att den beroende variabeln går 
att förutsäga med hög precision med hjälp av den oberoende variabeln. Linjens lutning avgör om 
korrelationen är positiv eller negativ, vid positiv korrelation ökar y  när x  ökar men vid negativ 
korrelation så minskar y  när x  ökar.46  
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En tumregel för tolkningen av Persons korrelationskoefficient är att:  
 
r = 0,0 - 0,2 indikerar inget samband 
r = 0,2 - 0,4 indikerar ett svagt samband 
r = 0,4 - 0,6 indikerar ett starkt samband 
r = 0,6 - 1,0 indikerar ett mycket starkt samband 
 
För att avgöra styrkan i det linjära sambandet mellan variablerna beräknas därefter den s.k. 

determinationskoefficienten eller förklaringsgraden ( 2R ) enligt ekvation 24. Förklaringsgraden 
anger hur stor del av variationen i Y som kan förklaras av regressionsmodellen (i detta fall den 
räta linjen) och därmed anses bero av X . Förklaringsgraden kan anta värden mellan 0 och 1, där 
1 betyder att all variation i Y kan förklaras av X , medan 0 betyder att variationen i Y inte alls kan 
förklaras av X . Förklaringsgraden kan också anges som en procentsats mellan 0 och 100. Ett 

2R -värde på exempelvis 0,8 betyder att 80 % av variationen i Y kan förklaras av X .  
 

 rrR *2 =  (24) 

4.2.3 Spearmans rangkorrelation 

Spearmans rangkorrelation ( sr ) är ett sambandsmått som kan användas om mätvariablerna ligger 

på ordinalskalenivå. Korrelationsberäkningen baseras då på den inbördes rangordningen hos de 
variabler som studeras.  
 
Resultaten från Space Syntax-analyserna är från början i kvotskala men går att översätta till 
ordinalskala beroende på hur vi tolkar dem. Om analyserna används för att förutspå om en viss 
gata kommer att uppvisa högre trafikflöden än en annan gata kan vi nämligen välja att tolka det 
som att analysresultaten ligger på ordinalskala. Genom att rangordna analysresultaten så att den 
gatan med det högsta integrationsvärdet eller vägvalsvärdet ges rang 1, gatan med näst högst 
värde ges rang 2 och så vidare tills alla studerade vägavsnitt rangordnats, ansätter vi en 
ordinalskala. Rangordningen saknar nu ekvidistans i den meningen att avstånden mellan 
mätetalen antas vara odefinierade och utan betydelse. När vi gjort denna rangordning kan vi 
beräkna Spearmans rangkorrelation. Den visar hur väl analyserna klarar att förutspå i vilken 
ordning trafikflödena skiljer sig åt mellan olika gator i verkligheten.  
 
Beräkningen startar med att värdena i både den beroende och den oberoende variabeln 
rangordnas med bibehållande av de inbördes värdeparen. Rådatan, ii YX , transformeras här till 

                                                 
46 Vejde, 1962, s 287 
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rangerna ii yx , och därefter beräknas skillnaden i rang mellan de båda variablerna i varje värdepar 

enligt ekvation (25). 
 
 iii dyx =−  (25) 

 
Spearmans rangkorrelation ( sr ) ges sedan av ekvation (26):  
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sr kan anta värden mellan -1 och 1, där -1 betyder perfekt negativ rangkorrelation och 1 perfekt 

positiv rangkorrelation. Vid perfekt rangkorrelation överensstämmer ordningen i den beroende 
variabeln helt med ordningen i den oberoende variabeln. En hög rangkorrelation behöver inte 
betyda att Pearsons produktmomentkorrelation också är hög eftersom de båda analysmetoderna 
undersöker olika typer av samband.47 

4.2.4 Normering till standardpoäng 

Jämförelser mellan värden ur två olika fördelningar kräver alltid någon form av normering. Vill vi 
exempelvis veta om en US-dollar är värd mer eller mindre än en Euro är det lämpligt att överföra 
valutorna till den svenska kronan. En vanlig form av transformering är att överföra variabler till 
standardpoäng )( xz enligt ekvation (27). )(x är fördelningens variabel, )( xM fördelningens 

medelvärde enligt ekvation (28), och xS fördelningens standardavvikelse enligt ekvation (29).48 

Genom att överföra resultaten från Space Syntax-analyserna och de observerade cykelflödena till 
standardpoäng går det att göra jämförelser mellan värden i de båda variablerna. 
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47 Vejde, 1962, s 317. 
48 Vejde, 1962, s 104-109. 
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5. Analys av Umeås trafiksituation 

Trafiksituationen i Umeå studerades med hjälp av integrationsanalys och segmentanalys i syfte att undersöka de 
olika metodernas förmåga att förutspå verkliga cykeltrafikflöden. I detta kapitel presenteras arbetsgången för det 
praktiska genomförandet av studien del för del. Kapitlet avslutas med en beskrivning av de cykelflödesmätningar 
som Umeå kommun låtit utföra.  

5.1 Konstruktion av axialkartan 

Som tidigare beskrivits är det nödvändigt att skapa en grafisk representation av stadsrummet 
innan de olika Space Syntax-analyserna går att utföra. Fokus för den här studien ligger på de delar 
av stadsrummet längs vilka det går att färdas med cykel. Då syftet med studien är att undersöka 
möjligheten att med hjälp av Space Syntax hitta en latent efterfrågan på ny cykelinfrastruktur har 
intresset riktats mot alla vägar, gator och cykelbanor längs vilka det skulle kunna gå att cykla. 
Oavsett om det i nuläget varken är lämpligt eller ens tillåtet att färdas med cykel längs en viss gata 
är den ändå av intresse för studien eftersom den i framtiden skulle kunna användas för 
cykeltrafik. I analysen av trafiksituationen för Umeås cyklister har målet därför varit att 
axialkartan ska redovisa stadens samtliga siktlinjer längs vilka det är möjligt att färdas med cykel. 
De enda vägar som utelämnats är de största trafiklederna (E4, E12 och Kolbäcksvägen) som 
genomlöper staden. Arbetet med att skapa axialkartan över Umeås vägnät bestod i att med hjälp 
av flygfoton digitalisera stadsrummet utifrån denna definition.  
 
Digitaliseringen utfördes i ESRI ArcGIS, en programvara för framställning och bearbetning av 
geografisk information. På grund av svårigheter att till denna studie få tillgång till kommunens 
flygfoto (s.k. ortofoto), utfördes digitaliseringen med hjälp av flygfoton från Hitta.se. Genom att 
sammanfoga bilder från skärmdumpar skapades en komplett bild över hela Umeå stad. En 
nackdel med detta förfarande är att flygfotonas projektion inte är känd. Detta betyder att det 
finns risk för skevheter i materialet vilket kan innebära att flygfotona inte avspeglar 
avståndsförhållanden på ett korrekt sätt. Vid inpassningen av de 35 skärmdumparna upplevdes 
dock materialet som tillräckligt tillförlitligt för denna studie. Trots att eventuella fel i fotona kan 
fortplantas och förstärkas när bildernas passas ihop upptäcktes inga markanta skevheter.  
 
Det slutgiltiga flygfotot importerades till ArcGIS och digitaliseringen utfördes sedan genom att 
stadens siktlinjer ritades av från flygfotot. Som hjälp i detta arbete användes också foton över s.k. 
gatuvyer från Hitta.se och Eniro.se för att kontrollera exaktheten i avbildningen av siktlinjerna 
från flygfotot.  
 
Ett problem vid digitalisering av flygfoton är att det är svårt att identifiera höjdskillnader som kan 
påverka siktlinjerna. Det som på flygfotot ser ut som en lång siktlinje kan i verkligheten brytas av 
backkrön. Tack vare att stora delar av Umeå saknar väsentliga höjdskillnader och att staden 
dessutom är välkänd för mig som utfört digitaliseringen bedöms detta inte utgjort något större 
problem vid framställningen av axialkartan.  
 
Vid ett besök i Umeå kontrollerades senare kvaliteten på den färdiga axialkartan genom att på 
plats jämföra de verkliga siktlinjerna med digitaliseringen. Slutprodukten anses vara tillräckligt 
tillförlitlig för att användas vid Space Syntax-analyserna även om det självklart finns små 
skillnader mellan axialkartans siktlinjer och hur man på plats uppfattar gaturummen. En 
arbetsgång där man kan kombinera digitalisering från flygfoton med att på plats kunna 
kontrollera siktlinjerna ger naturligtvis en mer korrekt bild av verkligheten. Tidsåtgången för ett 
sådant arbetssätt bedöms dock som för omfattande för att det skulle vara genomförbart annat än 
i forskningssyfte. 
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Figur 7: T.v. urklipp från axialkartan som visar hur siktlinjer ritats av från flygfotot, t.h. gatuvy som visar ett exempel på 
hur siktlinjernas exakthet kan kontrolleras.49 
 
Digitaliseringsarbetet kräver stor noggrannhet. Det är ibland svårt att bestämma hur gaturummen 
ska avbildas då det ofta finns mer än ett sätt att återge de siktlinjer som beskriver gatunätets 
struktur. Eftersom siktlinjerna måste vara helt överlappande för att det ska gå att utföra 
nätverksanalyserna tvingas man också ofta att korrigera avbildningen allt eftersom axialkartan 
växer fram. Arbetet med att färdigställa axialkartan blev relativt utdraget med en tidsåtgång på ca 
120 h. Den färdiga axialkartan består av ca 4800 siktlinjer vilket också säger något om hur 
tidskrävande det är att skapa en axialkarta över en stad i Umeås storlek. 
 

 
Figur 8: Axialkarta som redovisar Umeås samtliga siktlinjer längs vilka det går att förflytta sig med cykel.  
 
Den förenklade varianten av kartframställning med hjälp av mittlinjedata som möjliggörs vid 
segmentanalysen utvärderas inte i denna studie. Eftersom integrationsanalysen kräver en 

                                                 
49 Flygfoto och gatuvy från Hitta.se, 2011. 
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fullständig axialkarta samtidigt som det är av intresse att kunna jämföra resultaten från de olika 
analysmetoderna användes samma kartmaterial till både integrationsanalysen och 
segmentanalysen.  

5.2 Databehandling 

Space Syntax-analyserna skulle vara mycket tidskrävande om de genomfördes för hand. Utan 
datorstöd är det i praktiken omöjligt att utföra beräkningarna på stora nätverk, som vid analyser 
av hela städer. Därför används programvaror speciellt utvecklade för att göra beräkningar direkt 
från digitala axialkartor. I denna studie har programvaran Depthmap använts för analyserna av 
trafiksystemet i Umeå. Depthmap har skapats av Alasdair Turner som är verksam inom Space 
Syntax-forskningen vid University College i London och finns tillgängligt för gratis användning 
för studenter på högskolor och universitet.50 Programvaran ger möjlighet att utföra en mängd 
olika rumsliga analyser, men det är bara integrationsanalysen och segmentanalysen som 
utvärderas i denna studie.   
 
Depthmap kan importera kartfiler från GIS-programvaran MapInfo, men är inte kompatibelt 
med filer från ArcGIS. En konvertering av kartmaterialet som skapats i ArcGIS är därför 
nödvändig innan det kan importeras i Depthmap. När programmet importerar MapInfofilen 
genereras en bild där alla linjer i kartan återfinns i ett och samma lager. Innan beräkningarna 
utförs är det därför nödvändigt att manuellt identifiera alla planskilda korsningar där det i 
verkligheten inte är möjligt att förflytta sig mellan siktlinjer trots att de på kartan korsar varandra. 
Detta görs med ett speciellt verktyg där varje sådan korsning markeras, se figur 9.  
 

 
Figur 9: Planskilda korsningar som inte medger förflyttning mellan korsande siktlinjer.   

5.2.1 Integrationsanalys 

När kartan är färdig för analys identifierar Depthmap alla axiallinjer och ger dem unika id-nr samt 
genererar ett kopplingschema som beskriver kopplingarna mellan samtliga siktlinjer i kartan. 
Detta är den slutgiltiga representationen av gatunätet med hjälp av vilken programmet nu kan 
utföra integrationsanalysen. 
 
Det enda användaren behöver göra för att genomföra analysen är att ange vilka radier Depthmap 
ska använda i beräkningarna av integrationen. Det går att beräkna integrationsvärdena för flera 
radier på en och samma gång och det tar inte speciellt lång tid för programmet att utföra 
beräkningarna trots att nätverket är relativt omfattande. Beräkningen tog ca 15 sekunder (2.5 

                                                 
50 Space syntax laboratory, 2011.  
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GHz och 3.25 GB RAM). I denna studie beräknades lokal integration i 3, 6 och 9 steg samt 
global integration. Orsaken till att just dessa radier valdes var för att få en variation i analysen av 
lokal integration med flera radier att jämföra mot analysen av global integration.      

5.2.2 Segmentanalys 

För att kunna utföra beräkningarna i segmentanalysen måste en segmentkarta skapas utifrån 
axialkartan. Denna funktion finns inbyggd i Depthmap och fungerar så att programmet bryter 
axiallinjerna vid varje korsning, vilket resulterar i att varje linje beskriver siktlinjen mellan två 
korsningar eller förgreningar. För att segmentkartan ska bli så korrekt som möjlig rensas den 
också från alla ”stubbar” som blir över i slutet av axiallinjerna, se figur 10. Änden på en axiallinje 
beskriver sällan ett segment som det går att röra sig längs, utan den finns där bara för att 
säkerställa att alla axiallinjer överlappar varandra (vid digitaliseringen dras varje linje något för 
långt). Vid Integrationsanalysen utgör detta inget problem eftersom axiallinjen bara består av ett 
enda segment, däremot blir det mer problematiskt vid segmentanalysen. De överskjutande 
ändarna blir nämligen enskilda segment när axiallinjerna bryts vid korsningar och får då samma 
betydelse som övriga segment i systemet trots att de inte beskriver verkliga vägavsnitt som det går 
att röra sig längs. Genom att rensa bort alla stubbar som är kortare än 25 % av längden hos de 
ursprungliga axiallinjerna som de tillhörde undviks detta problem (användaren anger själv hur 
långa stubbarna ska vara för att inte rensas bort). Eftersom en siktlinje mycket väl kan avslutas 
som en återvändsgata är det viktigt att kontrollera att inga verkliga gator rensas bort av misstag. 
 

 
Figur 10: Två kartutsnitt som visar effekten av att rensa bort överskjutande delar av axiallinjer. Till vänster ett nätverk 
där ”stubbarna” finns kvar och till höger samma nätverk rensat från stubbar.    
 
Depthmap identifierar alla enskilda segment och ger dem unika id-nr samt genererar ett 
kopplingschema som beskriver kopplingarna mellan samtliga segment i kartan. Till skillnad från 
axialkartans kopplingschema viktas kopplingarna efter de faktiska vinklarna mellan segmenten.  
 
För att genomföra analysen av vägvalsmåtten behöver användaren inte göra något mer än att 
bestämma radie för beräkningarna. Radien definieras här i meter och anger hur lång en resa som 
längst får vara för att den ska genereras i modellen. Sätts radien till 1 km så letar programmet 
efter alla segmentpar som ligger inom 1 km från varandra och beräknar den mest troliga vägen 
mellan alla dessa start- och målpunkter. I denna studie valdes radierna 1, 2, 3 och 5 km samt 
global analys där samtliga möjliga resor genereras. Orsaken till att dessa radier valdes var även här 
för att få en variation i analysen av lokalt vägvalsmått att jämföra med global analys. 
Beräkningarna av vägvalsmåtten gick relativt snabbt (ca 6 min) med tanke på hur många resor 
som genererades i modellen(ca 12000 * 12000).    
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5.2.3 Resultatpresentation  

I Depthmap presenteras resultatet av Space Syntax-analyserna visuellt genom färgsatta kartor. I 
integrationsanalysen redovisas axiallinjerna i en färgskala som går från rött till blått där de mest 
välintegrerade linjerna visas i rött och de minst integrerade linjerna i blått. På så vis ges 
betraktaren en direkt bild av gatunätets rumsliga struktur, där de mest integrerade delarna tydligt 
urskiljs från det övriga systemet. Segmentanalysen presenteras på samma sätt, där vägavsnitt med 
höga förväntade flöden redovisas med färger i rött och vägavsnitt med låga förväntade flöden i 
blått. Kartor som redovisar resultaten från de olika analyserna över Umeå presenteras i Appendix 
B. 
 
De numeriska analysvärdena för varje axiallinje och segment presenteras i tabellform och det går 
även att peka på enskilda linjer och segment i kartan för att visa analysvärdena direkt i kartbilden. 
Vid jämförelsen mellan analysresultat och observerade cykelflöden är det dessa värden som 
använts. Analysvärdena för varje plats som motsvarar en mätpunkt från kommunens 
trafikmätningar antecknades och fördes in i ett Excel-dokument där korrelationsanalysen 
utfördes. Tabeller som redovisar resultaten från de olika analyserna presenteras i Appendix C. 

5.3 Cykelflödesmätningar i Umeå 

Umeå är en cykelvänlig stad med en väl utbyggd cykelinfrastruktur och 204 km separata gång- 
och cykelbanor. Trafikrytmen är lugn och på de allra flesta kvartersgator kan cyklister och 
biltrafik samsas om trafikrummet. Resvaneundersökningar har visat att 19 % av de resor som 
företas i Umeå sker med cykel.51  Umeå har låg medelålder (38,1 år) och i kommunen bor 36 700 
studenter vilket ger förutsättningar till att många resor sker med cykel. Totalt har kommunen ca 
115 000 invånare, varav ca 85 000 bor i tätorten.52 
 
Under åren 2005 till 2008 har Umeå kommun låtit utföra mätningar av cykeltrafiken vid 80 
platser runt om i staden. Mätningarna har genomförts i maj och september/oktober då 
cykeltrafiken i staden bedöms vara som störst. Cykeltrafiken har mätts med hjälp av slangar vilket 
möjliggjort att trafiken vid varje mätpunkt har kunnat registreras över flera mätdygn. Slangarna 
monteras tvärs över vägbanan och när ett fordon passerar över slangarna skapas en tryckvåg som 
registreras i mätutrustningen.  
 
På grund av det stora antalet mätplatser har kommunen inte kunnat mäta cykeltrafiken under 
samma tidsperiod på samtliga platser. För att kompensera för detta i skapandet av ett tillförlitligt 
datamaterial har mätningarna därför genomförts över flera dygn under olika perioder och år. På 
så sätt, anser man, ska flödena vid de olika platserna kunna gå att jämföra med varandra. Vid 
några platser har trafiken mätts mer än 15 dygn medan mätningar på andra platser genomförts 
vid mindre än 6 dygn totalt. För att få ett enhetligt mätetal har man valt att enbart mäta trafiken 
under vardagsdygn. Det slutgiltiga datamaterialet från trafikmätningarna utgörs av den 
genomsnittliga vardagsdygnstrafiken (VADT) vid varje mätpunkt.   
 
Platserna för trafikmätningarna har valts i syfte att utreda vilka vägar cyklisterna väljer på sina 
resor genom staden. Genom att mäta mängden cykelpassager på olika vägar till och från viktiga 
målpunkter, samt förbi olika barriärer, har man försökt kartlägga cyklisternas resemönster. 
Mätpunkterna har valts för att täcka in alla möjliga vägar till och från de centrala delarna av 
staden, samt universitets- och sjukhusområdet. Detta är Umeås största arbetsplatsområde och 
utgör därför en av stadens viktigaste målpunkter. Norrlands universitetssjukhus har tillsammans 
med Umeå universitet nära 10 000 anställda och 36 700 studenter.53 

                                                 
51 Umeå kommun, 2009. 
52 Umeå kommun, 2011. 
53 Umeå universitet, 2011; Västerbottens läns landsting, 2011. 
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Mätningar har också gjorts vid ett antal olika snitt mellan stadsdelar som avgränsas av olika 
barriärer. Här har exempelvis cykeltrafiken mätts på alla broar över Umeälven, samt alla passager 
förbi de stora trafiklederna E4, E12 och Kolbäcksvägen (framtida E4) samt järnvägen. I tillägg till 
dessa mätpunkter har cykeltrafiken även observerats på ett antal gång- och cykelvägar inom de 
flesta av stadens olika bostadsområden för att ge en uppfattning om hur gc-nätet nyttjas runt om 
i staden.54  
 
Det är viktigt att poängtera att cykeltrafikmätningarna i Umeå inte har genomförts i syfte att mäta 
hur antalet cyklister förändras över tid utan snarare att undersöka förhållandet mellan olika stråk 
och skillnaderna i trafikflöden dem emellan. Datamaterialet bedöms därför passa väl för att 
användas vid valideringen av resultaten från Space Syntax-analyserna.  
 
En karta som redovisar de platser där trafikmätningarna ägt rum presenteras i Appendix B.     

                                                 
54 Trafikverket, 2010, s 22-27. 



 
 

36 

6. Validering av Space Syntax  

I detta kapitel presenteras arbetsgången vid analysen av sambanden mellan Space Syntax och de observerade 
cykelflödena. Innan korrelationsanalysen utförs är det nödvändigt att normalisera data från Space Syntax och de 
verkliga cykelflödena. En beskrivning av detta förfarande ges i början av kapitlet. Sambandsanalysen utfördes i 
olika delar där kommunens trafikmätningar kom att granskas för att säkerställa att de data som modellen 
valideras mot utgör ett tillförlitligt stickprov. En redogörelse för var och en av dessa delar presenteras i kapitlets 
olika avsnitt. Kapitlet avslutas med en undersökning av stickprovets tillförlitlighet. 

6.1 Normalisering av data 

Då sambandet mellan två variabler ska undersökas är det viktigt att datamaterialets fördelningar 
är kända. Linjär regression och Pearsons produktmomentkorrelation som använts vid 
sambandsanalysen i denna studie förutsätter att båda variablerna tillhör samma typ av fördelning 
eftersom sambandet annars inte kan beskrivas av en rät linje. Många av de arbeten med Space 
Syntax som beskrivs i litteraturen använder någon form av normalisering av data vid 
korrelationsanalyserna för att kompensera för att de verkliga trafikflödena uppvisar andra 
fördelningar än vad resultatet från Space Syntax gör. Ofta ges ingen förklaring till hur och varför 
data normaliserats och det kan därför vara svårt att göra jämförelser mellan olika studier.  
 
Turner55 föreslår en normalisering där vägvalsmåtten och de observerade trafikflödena divideras 
med respektive dataseries högsta värden. För att modellen ska bli så objektiv som möjligt 
konverteras därefter sifferserierna till approximativa normalfördelningar genom att ta 
kvadratroten ur de normaliserade värdena. De transformerade värdena ges av ekvation (30) och 
(31). 
 

 







=

maxx

x
x i

ti  (30) 

 

 







=

maxy

y
y i

ti  (31) 

 
Värden från integrationsanalyser är inte lämpliga att normalisera på samma sätt som vid 
vägvalsanalys, men här föreslår Turner att de observerade trafikflödena istället kan logaritmeras 
för att ge en fördelning som kan ses som approximativt normalfördelad. De transformerade 
värdena ges av ekvation (32). 
 
 iti yy ln=  (32)  

                                                 
55 Turner, 2005, s 152. 
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6.1.1 Effekten av normaliseringen 

Vid korrelationsanalysen i denna studie har Turners metod för normalisering använts för att 
resultaten ska vara jämförbara med resultat från andra studier. I tabell 1 presenteras effekten av 
att normalisera två av parametervärden och de observerade cykelflödena (VADT).56 
Fördelningarna stämmer bättre överens med varandra än vad fallet var före transformeringen. 
Förutsättningarna för att undersöka ett rätlinjigt samband mellan variablerna har därför blivit 
bättre. 
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Normalfördelning Md = M M = Md   2 % 14 % 34 % 34 % 14 % 2 %   

VADT 920 1208 961 0 1 64 20 7 7   Mycket 
positivt sned.  

Ln VADT 6,8243 6,8231 0,7410 1 16 34 33 14 1   Mycket god. 

Transformerad  
VADT 0,4509 0,4828 0,1839 0 14 44 26 9 7   Godtagbar.  

Vägval (global) 1 649 630 3 586 485 6 072 236 0 0 77 11 4 3   Mycket 
positivt sned. 

Transformerad 
Vägval (global) 0,2392 0,2696 0,2277 0 1 61 23 7 7   Positivt 

sned.  

Integration (global) 0,5631 0,5831 0,0960 1 13 41 24 17 3   Godtagbar.  

Tabell 1: Parametervärdenas anslutning till normalfördelningen efter transformering.  
 

                                                 
56 Vejde, 1963, s 84-85. 
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Figur 11, visar stapeldiagram för observerade cykelflöden (VADT) och vägvalsmått (global) i den 
övre raden och transformerade värden enligt Turners föreslagna metod i den nedre raden. Varje 
stapel representerar parametervärdet vid en mätpunkt. I diagrammen syns hur transformeringen 
trycker ihop dataserierna så att skillnaden mellan de lägsta och högsta värdena blir mindre.  
 

 

Figur 11: Stapeldiagram som visar hur fördelningarna förändras vid transformering av parametervärden. 
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Figur 12 visar stapeldiagram för observerade cykelflöden (VADT) ställt mot global integration i 
den övre raden och logaritmerade cykelflöden (ln VADT) ställt mot global integration i den nedre 
raden. Diagrammen visar varför det är effektivt att logaritmera de observerade cykelflödena innan 
man söker efter ett linjärt samband. Fördelningen hos mätvärdena för VADT skiljer sig tydligt 
från fördelningen hos integrationsvärdena i ursprungsläget, men genom att logaritmera de 
observerade cykelflödena fås en approximativ normalfördelning vilken går att jämföra mot 
datavärdena för global integration. 

 

 
Figur 12: Stapeldiagram som visar hur fördelningarna förändras vid transformering av parametervärden. 
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6.2 Korrelationsanalys del 1 – inledande analys 

6.2.1 Kan kommunens trafikmätningar godtas som stickprov? 

Inte sällan väljs mätplatserna vid trafikmätningar med utgångspunkt från specifika behov i 
planeringsprocessen eller för att kommunens politiska ledning önskar svar på särskilda frågor. Så 
är också fallet med de cykelflödesmätningar som Umeå kommun låtit utföra. Mätplatserna kan 
inte anses vara slumpvis utvalda eftersom kommunen velat studera cykeltrafiken till och från 
stora målpunkter samt förbi barriärer i syfte att kartlägga cyklisternas resemönster. Platserna för 
trafikmätningarna har således valts baserat på kunskap eller antaganden om vilka cykelstråk som 
är intressanta. Denna urvalsmetod utgör en begränsning för vilka statistiska beräkningar som det 
går att göra med datamaterialet och även vilka slutsatser som går att dra om Umeås trafiksituation 
som helhet. Eftersom urvalet inte kan anses vara helt representativt för cykeltrafikmängderna på 
stadens alla gator krävs försiktighet i de slutsatser som dras.57 För att datamaterialet från 
cykeltrafikmätningarna ska kunna analyseras som om det utgjorde ett korrekt stickprov ur stadens 
gator måste det därför undersökas och vissa mätplatser uteslutas. 
 
Axialkartan över Umeå tätort ger vid digitaliseringen ca 4800 siktlinjer vilket i sin tur faller ut i 
form av mer än 12000 segment genom de avskärningar som korsande eller anslutande siktlinjer 
ger upphov till. Mot dessa ställs i sambandsanalyserna data från mätningar som kommunen låtit 
utföra vid 80 platser. På grund av störningar, som i förhållande till om staden hade en jämn 
fördelning av start- och målpunkter och därmed ett helt fritt cykeltrafikflöde, används en 
reducerad del av denna datamängd. Dessa störningar bedöms ge en allt för kraftig påverkan på 
cykelfödena för att ge rättvisande sambandsmått. Om data från alla mätpunkter används blir den 
bedömda validiteten för låg eftersom trafikflödet vid några av mätpunkterna påverkas av 
omständigheter som Space Syntax inte klarar, eller är utformat för att förutspå. För att 
cykeltrafikmätningarna ska kunna jämföras mot resultaten från analyserna i Space Syntax krävs 
därför att vissa mätpunkter sorteras bort ur materialet.  
 
Utsorteringen har gått till så att mätpunkter som är allt för påverkade av höga cykelflöden till och 
från stadens största målpunkter har tagits bort. Tio mätpunkter vid universitet- och 
sjukhusområdet samt vid stadens centrum identifierades som tydligt urskiljbara från övriga 
mätpunkter i fråga om hur pass påverkade de är av cykeltrafik knutna till specifika målpunkter. De 
80 mätpunkterna som finns i kommunens trafikmätningar reducerades till 70 efter denna första 
utgallring.  

6.2.2 Resultat av korrelationsanalys del 1  

I det första steget i korrelationsanalysen beräknades Pearsons korrelationscoefficient ( r ), 

förklaringsgraden ( 2R ) samt Spearmans rangkorrelation ( sr ) mellan samtliga Space Syntax-

parametrar och data över observerade cykelflöden från 80 respektive 70 mätpunkter, se tabell 2 
och 3. Vägvalsanalyserna i radie 1,2 och 5 km valdes bort eftersom analys i radie 3 km visade 
bättre korrelation.   
 
Vid studiet av 80 mätpunkter visar samtliga parametrar låg korrelation och modellen ser inte ut 
att överensstämma särskilt bra med verkligheten. När stickprovet reducerats till 70 mätpunkter är 
korrelationen något bättre:  
 
Av de fyra olika vägvalsanalyserna visar varianten med 3 km radie och viktade start- och 

                                                 
57 Se resonemang i Väg- och transportforskningsinstitutet, 2010, s 61. 
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målpunkter starkast samband med r  = 0,49, 2R = 0,24 och sr = 0,50. Bland 

integrationsanalyserna visar global integration starkast samband med r  = 0,69, 2R  = 0,48 och 

sr = 0,67. Medelvinkeldjupet visar ett tydligt negativt samband med r  = -0,64, 2R  = 0,41 och 

sr = 0,62.  

 

80 
Mätpunkter 

Vägval 
(global) 

Vägval 
(global, 
viktad) 

Vägval  
(r 3km) 

Vägval  
(r 3km 
viktad) 

Integration 
(radie 3) 

Integration 
(radie 6) 

Integration 
(radie 9) 

Integration 
(global) 

Medel-
vinkeldjup 

 r  0,23 0,22 0,40 0,43 0,35 0,40 0,42 0,53 -0,38 

2R   0,05 0,05 0,16 0,18 0,12 0,16 0,17 0,28 0,14 

sr   0,30 0,27 0,45 0,49 0,31 0,38 0,40 0,54 -0,45 

Tabell 2: Pearsons korrelationskoefficient ( r ), förklaringsgraden ( 2R ) och Spearmans rangkorrelation ( sr ) för Space 

Syntax-parametrar efter sambandsanalys av 80 mätpunkter.   
 
 

70 
Mätpunkter 

Vägval 
(global) 

Vägval 
(global, 
viktad) 

Vägval  
(r 3km) 

Vägval  
(r 3km 
viktad) 

Integration 
(radie 3) 

Integration 
(radie 6) 

Integration 
(radie 9) 

Integration 
(global) 

Medel-
vinkeldjup 

 r  0,36 0,37 0,36 0,49 0,49 0,52 0,58 0,69 -0,64 

2R   0,13 0,14 0,13 0,24 0,24 0,27 0,33 0,48 0,41 

sr   0,38 0,38 0,39 0,50 0,41 0,46 0,53 0,67 0,62 

Tabell 3: Pearsons korrelationskoefficient ( r ), förklaringsgraden ( 2R ) och Spearmans rangkorrelation ( sr ) för Space 

Syntax-parametrar efter sambandsanalys av 70 mätpunkter.   
 
De rätlinjiga sambanden mellan global integration och logaritmerade VADT, respektive 
transformerad viktad vägvalsanalys i radie 3 km och transformerad VADT för 70 mätpunkter 
visas i figur 14.  
 

 
Figur 14: Punktdiagram som visar det linjära sambandet mellan global integration och observerade cykelflöden, samt viktad 
vägvalsanalys i radie 3 km och observerade cykelflöden (dataserierna är transformerade). 
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6.3 Korrelationsanalys del 2 - utgallring av extremvärden 

Viktad vägvalsanalys med 3 km radie samt global integration visade starka samband vid studien av 
70 mätpunkter och valdes därför ut för vidare undersökning. Meldelvinkeldjupet utelämnades från 
den fortsatta undersökningen eftersom den parametern beskriver ungefär samma egenskap som 
global integration men med lägre förklaringsgrad.  

6.3.1 Identifiering av extremvärden 

I ett första steg studerades punktdiagram över de 70 kvarvarande mätvärdena för respektive 
analys för att identifiera de extremvärden som kan vara potentiella felkällor. Till 
punktdiagrammen infogades regressionslinjer som stöd för en visuell identifiering av dessa 
punkter. Därefter användes rangkorrelation för att kontrollera vilka mätvärden som uppvisar 
stora skillnader i rangordning mellan x- och y-värden, d.v.s. resultat från analyserna i Space 
Syntax respektive observerade cykelflöden. Mätvärden med oväntat stora skillnader i rangordning 
mellan de båda variablerna valdes ut för vidare undersökning. Slutligen har också de punkter som 
uppvisar stora skillnader i standardpoäng mellan x- och y-värden valts ut.  
 
Efter identifieringen av dessa extremvärden följde sedan en utredning för att hitta orsaker till 
varför analysresultat och observerade cykelflöden vid dessa platser matchar dåligt. 58  
 
Normal variation 
Mätvärdena från samtliga mätpunkter bedöms ligga inom en normal variation. Vid genomgång 
och jämförelser av alla mätpunkter så verkar trafikflödena rimliga och inga platser utmärker sig 
med oväntat höga eller låga cykelflöden med hänsyn till var mätpunkterna är lokaliserade.  
 
Mätfel 
Det finns naturligtvis alltid en risk att något extremvärde beror på mätfel. Då kommunen har 
utfört trafikmätningar med samma typ av utrustning under flera år och mätningarna har gjorts 
under flera dygn vid varje plats, bedöms risken för denna typ av fel som relativt liten. Eftersom 
det inte finns någon möjlighet att nu undersöka mäturustningens tillförlitlighet så görs endast 
antagandet att felaktigheter i mätutrustningen borde ha uppdagats av dem som utförde 
trafikmätningarna redan under insamlingen av data. Om det ändå skulle finnas påverkan från 
mätfel i datamaterialet så bedöms det vara maskerat av den normala variationen och därför svårt 
att upptäcka.  
 
Datainsamlingsfel   
Förekomsten av extremvärden bedöms till stor del bero på den, för denna studie, bristfälliga 
urvalsmetoden där mätplatserna inte valts helt slumpmässigt. Detta gör att ett antal av 
observationerna inte är representativa för den population som ska studeras. Kommunens 
trafikmätningar mäter något annat än det som Space Syntax-analyserna avser att mäta, främst 
attraktionskraften till vissa målpunkter samt funktionen hos specifika delar av vägnätet. Olika 
typer av orsaker till varför cykelflödena vid vissa mätpunkter uppvisar dålig matchning med 
analysresultaten har identifierats. 
 
I de fall där det är tydligt att Space Syntax inte klarar att förutspå trafikflödena p.g.a. lokalisering 
av målpunkter, de funktionella egenskaperna hos vägnätet eller uppenbara brister i 
analysmetoderna har dessa mätvärden tagits bort ur datamaterialet för respektive analysmetod. 
En redogörelse för vilken typ av platser detta rör sig om presenteras i följande avsnitt.  

                                                 
58 Se Barnett och Lewis, 1994, s 33-34. 
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6.3.2 Utgallring av mätpunkter specifikt för integrationsanalysen 

Mätpunkter som är lokaliserade till cykelbanor eller gator som binder samman stadsdelar eller 
bostadsområden, uppvisar i vissa fall höga cykeltrafikflöden trots låga integrationsvärden. Detta 
gäller särskilt vid passager av barriärer så som de större motortrafiklederna. Sådana passager 
samlar mycket cykeltrafik i och med att de är de enda alternativen för dem som vill ta sig mellan 
olika stadsdelar. Orsaken till att dessa platser får låga integrationsvärden är att cykelbanorna som 
leder förbi barriärerna representeras av många sammankopplade siktlinjer i axialkartan. 
Siktlinjerna bryts ofta flera gånger beroende på att cykelbanorna ansluter till vägtunnlar genom ett 
antal svängar. Space Syntax tolkar därför dessa platser som dåligt integrerade i förhållande till 
deras omgivning.   

6.3.3 Utgallring av mätpunkter specifikt för vägvalsanalysen 

Mätplatser som ligger på cykelbanor eller vägar som utgör kopplingar mellan stadsdelar och 
bostadsområden med många siktlinjer, tenderar att få alldeles för höga vägvalsvärden i 
förhållande till de verkliga cykeltrafikflödena. Vissa stadsdelar kännetecknas av 
stadsbyggnadstyper med ett mycket stort antal gång- och cykelvägar. Exempel på detta är större 
radhusområden och postmoderna reformkvarter som saknar den traditionella 
kvartersstrukturen.59 Gatunätet i dessa områden består av ett fåtal matargator som leder till stora 
parkeringsytor från vilka det i sin tur leder många gång- och cykelbanor. Eftersom axialkartan 
redovisar alla siktlinjer längs vilka det är möjligt att förflytta sig med cykel ger dessa stadsdelar 
upphov till ett antal kluster med många siktlinjer på liten yta, se exempel i figur 13. Eftersom 
vägvalsanalysen i Space Syntax utgår från att det startar och slutar resor på varje segment, ger 
denna anhopning av siktlinjer upphov till felkällor eftersom antalet start- och målpunkter här inte 
motsvarar antalet start- och målpunkter i en traditionell kvartersstruktur. Vägvalsanalysen 
genererar därför orimligt många resor till och från dessa kluster, trots den viktning som gör att 
korta segment ger färre resor än långa segment.    
 

 
Figur 13: Tre urklipp från axialkartan som visar områden med många siktlinjer på liten yta. 

                                                 
59 För definitioner av svenska stadsbyggnadstyper, se Rådberg och Friberg, 1996. 
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6.3.4 Resultat av korrelationsanalys del 2  

Vid utgallringen av extremvärden identifierades 15 mätpunkter i respektive analys som tydligt 
urskiljbara från övriga mätpunkter. Dessa extremvärden raderades ur respektive stickprov och 
nya sambandsanalyser genomfördes. Båda analysmetoderna visar efter denna utgallring mycket 
starka samband med observerade cykelflöden, se tabell 4. 
 

  r   2R   sr   

Integration (global) 0,87 0,75 0,83 

Vägval (radie 3 km, viktad) 0,77 0,59 0,7 

Tabell 4: Pearsons korrelationskoefficient ( r ), förklaringsgraden ( 2R ) och Spearmans rangkorrelation ( sr ) efter 

sambandsanalys av 55 mätpunkter där extremvärden är bortplockade för respektive analys.   
 
De rätlinjiga sambanden mellan global integration och logaritmerade VADT, respektive 
transformerad viktad vägvalsanalys i radie 3 km och transformerad VADT visas i figur 15. 
Figurerna ger en visuell uppfattning om styrkan i sambanden. Punktsvärmen i respektive diagram 
är väl samlad runt regressionslinjen. 
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Figur 15: Punktdiagram som visar det linjära sambandet mellan global integration och observerade cykelflöden, samt viktad 
vägvalsanalys i radie 3 km och observerade cykelflöden (dataserierna är transformerade).  

6.4 Korrelationsanalys del 3 - klassindelning av mätdata 

En annan svårighet vid sambandsanalysen, som egentligen inte är ett urvalsproblem men som kan 
bli det om orsaken missförstås, är det ”brus”, eller den spridning, som förorsakas av 
digitaliseringen. Vägnätets struktur i Umeå är sådant att vägvalsvärdena vid radie 3 km faller ut 
inom ett 6-siffrigt talområde. Detta ger ett falskt intryck av att den avläsbara sanna variationen 
skulle kunna vara 1/1 000 000. Så förhåller det sig naturligtvis inte. Eftersom vägvalsanalysen 
letar efter, och väljer, den mest troliga resvägen efter kriteriet att cyklisten väljer den väg som ger 
minst vinkelförändring utan att kompensera för sannolikheten att cyklisten hittar, eller väljer, just 
den identifierade resvägen får vissa stråk genom staden extremt höga värden. Det är utan bevis 
uppenbart att om siktlinjerna i ett givet flygfoto bedöms och digitaliseras av tio olika operatörer, 
så ger detta upphov till tio olika vägvalsvärden oavsett vilket segment som studeras. Det är inte 
osannolikt att skillnader i digitaliseringsmanér kan ge vägvalsvärden som varierar upp till 3:e eller 
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4:e siffran. Denna variation, eller osäkerhet, kan betraktas som ett brus som så att säga är inbyggt 
i metoden. 
 
Enklast utjämnas dessa variationer genom att värdena från de aktuella Space Syntax-analyserna 
klassindelas. Klassindelningen fungerar som en form av filtrering och åstadkoms genom 
medelvärdesbildning inom varje klass i båda variablerna. Klassbredden definieras för x-variabeln 
och väljs utifrån dataseriens högsta och lägsta värden, d.v.s. dataseriens spann, samt det antal 
klasser man vill använda sig av. I sambandsanalysen ställs x-värdet för respektive klassmitt mot 
ett y-värde som motsvaras av medelvärdet av de observerade cykelflödena som hör till den 
aktuella klassen. Detta får till följd att några av klasserna endast har något enstaka flödesvärde 
medan andra klasser rymmer många observationer.  

6.4.1 Resultat av korrelationsanalys del 3  

I den tredje delen av korrelationsanalysen klassindelades materialet från analyserna av global 
integration och viktat vägval med radien 3 km. Parametervärdena delades in i 10 klasser där 
värdet på y-variabeln för varje klass motsvaras av medelvärdet för de punkter som ligger inom 
den aktuella klassen. Analysen av de klassindelade datamängderna visar mycket starka samband 

med 2R  = 0,97 för global integration och 2R = 0,78 för viktad vägvalsanalys i radie 3 km. Figur 
16 visar de rätlinjiga sambanden vid klassindelningen.  
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Figur 16: Punktdiagram som visar det linjära sambandet mellan klassindelade data från integrationsanalys (global) och 
viktad vägvalsanalys i radie 3 km. 

6.5 Korrelationsanalys del 4 - homogeniserade data  

Analyser av sambandet mellan observerade cykeltrafikflöden och de olika resultat som Space 
Syntax genererar kan på olika sätt störas av såväl den praktiska verkligheten som vissa 
begränsningar i Space Syntax som metod. Ett alternativt sätt till tidigare beskrivna utgallring och 
klassindelning är att kringgå dessa, till viss del ofrånkomliga, problem genom att homogenisera 
datamaterialet. Det innebär att endast sådana segment som har gemensamma egenskaper eller 
funktioner, både i kartbilden och i verkligheten, studeras sammanhållet. Exempel på tydliga 
sådana egenskaper hos vissa mätpunkter i Umeå är att de ligger på stråk som utgör 
barriärpassager eller att det finns många mätpunkter i en och samma stadsdel.  
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6.5.1 Barriärpassager  

Barriärer har en i såväl landskapet som staden särskild betydelse för människornas 
rörelsemönster. Barriäröverbryggande anordningar och deras funktion är därför en viktig del i 
studien av infrastrukturen. Hos de mätningar av cykeltrafikflödena som gjorts i Umeå kan 23 
mätpunkter identifieras som belägna på tydligt barriäröverbryggande stråk; trafiklederna E4, E12 
och Kolbäcksvägen (framtida E4), järnvägen samt Umeälven, se fig 17. Av dessa tillhör två 
mätpunkter gruppen av 10 som togs bort i den första utgallringen (gulmarkerade i figuren). Av de 
21 återstående punkterna identifierades ytterligare fyra som tveksamma i detta urval 
(grönmarkerade i figuren). Två mätpunkter ligger i direkt anslutning till Östra gymnasiet - en av 
stadens största skolor, en mätpunkt är starkt påverkad av att gång- och cykeltrafiken mot centrum 
leds via en annan passage i närheten, och en mätpunkt ligger i anslutning till ett industriområde 
dit få personer väljer att cykla. Vid sambandsanalysen har därför korrelationen beräknats för 21 
och 17 mätpunkter var för sig.  
 

 
Figur 17: Flygfoto över Umeå där samtliga barriärpassager i kommunens mätningar markerats. 60  
 

                                                 
60 Flygfoto från Hitta.se, 2011. 
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6.5.2 Resultat av analysen av Umeås barriärpassager 

Utfallet från studien av barriärpassagerna presenteras i tabell 5 och 6. Korrelationen är hög utan 
att några åtgärder vidtagits för att eliminera det ”statistiska brus” som genereras av bland annat 
digitaliseringsarbetet vid kartframställningen. Resultaten tyder på att validiteten ur praktisk 
synpunkt är god, d v s att Space Syntax klarar att mäta eller indikera det som metoden avser att 
mäta eller indikera. När stickprovet reducerats till de 17 mätpunkter som kan anses utgöra ett 
homogent datamaterial är sambanden mellan global integration och observerade cykelflöden 

mycket starka med r  = 0,91 2R  = 0,82 och sr = 0,84.  

 

24 
Mätpunkter 

Vägval 
(global) 

Vägval 
(global, 
viktad) 

Vägval  
(r 3km) 

Vägval  
(r 3km, 
viktad) 

Integration 
(radie 3) 

Integration 
(radie 6) 

Integration 
(radie 9) 

Integration 
(global) 

Medel-
vinkeldjup 

 r  0,42 0,48 0,43 0,57 0,43 0,48 0,54 0,77 -0,66 

 
2R  0,18 0,23 0,18 0,32 0,18 0,23 0,29 0,59 0,43 

 sr  0,47 0,50 0,59 0,61 0,39 0,43 0,55 0,80 0,73 

Tabell 5: Pearsons korrelationskoefficient ( r ), förklaringsgraden ( 2R ) och Spearmans rangkorrelation ( sr ) för 

logaritmerade cykelflöden och Space Syntax-parametrar efter sambandsanalys av 24 barriärpassager.   
 

17 
Mätpunkter 

Vägval 
(global) 

Vägval 
(global, 
viktad) 

Vägval  
(r 3km) 

Vägval  
(r 3km, 
viktad) 

Integration 
(radie 3) 

Integration 
(radie 6) 

Integration 
(radie 9) 

Integration 
(global) 

Medel-
vinkeldjup 

 r  0,58 0,71 0,50 0,74 0,54 0,67 0,71 0,91 -0,68 

 
2R  0,34 0,50 0,25 0,55 0,29 0,44 0,5 0,82 0,47 

 sr  0,47 0,55 0,55 0,63 0,48 0,57 0,62 0,84 0,67 

Tabell 6: Pearsons korrelationskoefficient ( r ), förklaringsgraden ( 2R ) och Spearmans rangkorrelation ( sr ) för Space 

Syntax-parametrar efter sambandsanalys av 17 barriärpassager.   
 
Det rätlinjiga sambandet mellan global integration och observerade cykelflöden för de 17 
barriärpassagerna visas i figur 18.  
 

 
Figur 18: Det linjära sambandet mellan global integration respektive viktad vägvalsanalys i radie 3 km och observerade 
cykelflöden (VADT) vid 17 barriärpassager (dataserierna är transformerade).  
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6.5.3 Homogena stadsstrukturer 

För att undersöka hur resultaten från analyserna i Space Syntax klarar att utvärdera 
trafiksituationen i en homogen stadsstruktur valdes samtliga passager till stadsdelen Ålidhem. 
Ålidhem är en stadsdel i sydöstra Umeå i närhet till universitets- och sjukhusområdet. På Ålidhem 
bor många studenter och det ger upphov till mycket cykeltrafik i denna del av staden. Till och 
från Ålidhem kan man ta sig med cykel via 14 passager, varav 10 finns med i kommunens 
flödesmätningar, se fig 19. Dessa 10 mätpunkter valdes ut till en enskild sambandsanalys.  
 

 
Figur 19: Flygfoto över Ålidhem där samtliga entréer till stadsdelen markerats. Röda markeringar redovisar platser där 
kommunen utfört flödesmätningar. 61 

                                                 
61 Flygfoto från Hitta.se, 2011. 
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6.5.4 Resultat från analysen av Ålidhem 

Studiet av de 10 mätpunkter som ligger på passager till och från stadsdelen Ålidhem visar starka 
samband mellan de båda vägvalsanalyserna med radie 3 km och observerade cykelflöden, men 
svaga samband mellan övriga parametrar. Tre av de 10 punkterna tillhör gruppen av mätpunkter 
som togs bort ur det totala stickprovet p.g.a. att de ansågs allt för påverkade av stadens 
målpunkter. Tyvärr är det därför svårt att dra några starka slutsatser utifrån denna analys, även 
om den indikerar att vägvalsmåttet kan vara intressant vid jämförelse mellan gator i ett begränsat 
område med homogen stadsstruktur.     

 

Ålidhem Vägval 
(global) 

Vägval 
(global, 
viktad) 

Vägval  
(r 3km) 

Vägval  
(r 3km, 
viktad) 

Integration 
(radie 3) 

Integration 
(radie 6) 

Integration 
(radie 9) 

Integration 
(global) 

Medel-
vinkeldjup 

 r  0,42 0,43 0,80 0,78 0,37 0,48 0,50 0,40 -0,08 

 
2R  0,18 0,19 0,63 0,61 0,13 0,23 0,25 0,16 0,01 

sr  0,71 0,73 0,87 0,84 0,27 0,47 0,65 0,50 0,32 

Tabell 7: Pearsons korrelationskoefficient ( r ), förklaringsgraden ( 2R ) och Spearmans rangkorrelation ( sr ) för Space 

Syntax-parametrar efter analys av mätpunkter inom stadsdelen Ålidhem. 
 

6.6 Undersökning av stickprovet 

Genom att undersöka sambanden mellan Space Syntax-parametrar från olika datamängder går det 
att få en uppfattning om kommunens trafikmätningar utgör ett representativt stickprov som 
återspeglar förutsättningarna för stadens samlade trafiksituation. I denna del av 
korrelationsanalysen används inte de observerade trafikflödena, utan istället undersöks 
sambanden mellan de olika varianterna av analyser i Space Syntax.     
 

Tabell 8 visar förklaringsgraden ( 2R ) mellan olika Space Syntax-parametrar, dels för de 70 

mätpunkterna, dels för samtliga segment och axiallinjer i nätverket. 2R -värden baserade på 
samtliga segment och axiallinjer kan ges från Depthmap och i tabellen redovisas de inom 
parentes. Då enskilda segment i segmentkartan inte har någon motsvarighet i axialkartan går det 
inte att undersöka sambanden mellan parametervärden från segmentanalysen och värden från 
integrationsanalysen (segmentkartan innehåller över 12000 segment men axialkartan endast ca 
4800 axiallinjer).   
 
Förklaringsgraden mellan de olika vägvalsparametrarna och integrationsparametarna för de 70 
mätpunkterna visar att de två analysmetoderna skiljer sig åt. Det är tydligt att segmentanalysen 
undersöker nätverket utifrån andra aspekter än vad integrationsanalysen gör, notera den låga 
förklaringsgraden uppe i högra hörnet. Tabellen visar också att valet av radie i hög grad påverkar 
resultatet av analyserna – se särskilt förklaringsgraden mellan vägval (global) och vägval (radie 3 
km) samt global integration och integration (radie 3).   
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Vägval 
(global, 
viktad) 

Vägval   
(r 3km) 

Vägval   
(r 3km,    
viktad) 

Medel-
vinkeldjup 

Integration 
(radie 3) 

Integration 
(radie 6) 

Integration 
(radie 9) 

Integration 
(global) 

Vägval (global) 0,98 
(0,98) 

0,28 
(0,37) 

0,46 
(0,50) 0,31 0,16 0,16 0,20 0,25 

Vägval (global, 
viktad)   0,24 

(0,34) 
0,49 

(0,50) 0,33 0,18 0,18 0,22 0,28 

Vägval (radie 3km)     0,72 
(0,88) 0,07 0,07 0,07 0,08 0,03 

Vägval (radie 3km, 
viktad)       0,26 0,17 0,19 0,23 0,21 

Medel-vinkeldjup         0,34 0,40 0,52 0,85 

Integration (radie 3)           0,90 
(0,80) 

0,77 
(0,61) 

0,41 
(0,16) 

Integration (radie 6)             0,92 
(0,89) 

0,52 
(0,28) 

Integration (radie 9)               0,66 
(0,34) 

Tabell 8: Förklaringsgraden mellan olika Space Syntax-parametrar, dels för 70 mätpunkter, dels för 
samtliga segment och axiallinjer i nätverket (siffror inom parentes). 
 

En jämförelse av 2R -värden mellan de båda datamängderna (siffror utan parantes respektive 
siffror inom parantes) ger en indikation på hur väl stickprovet med 70 mätpunkter avspeglar hela 
populationen. Om de 70 mätplatserna som ingår i kommunens trafikmätningar ska kunna anses 
representera hela populationen bör förklaringsgraden mellan parametrarna i de båda 
datamängderna stämma något sånär överens. Denna jämförelse påverkas inte av lokaliseringen av 
stadens start- och målpunkter eftersom de observerade cykelflödena utelämnats i analysen. 
Jämförelsen kan också sägas ge en indikation på den interna reliabiliteten hos Space Syntax som 
metod.  
 

Sambandsanalys av de lokala integrationsmåtten samt vägvalsmåtten visar 2R -värden som ligger 
nära varandra för de båda datamängderna och här verkar stickprovet avspegla förutsättningarna 
för hela nätverket på ett tillförlitligt sätt. När global integrationsanalys ställs mot lokala mått är 

däremot skillnaderna i 2R -värden anmärkningsvärt höga. Detta beror sannolikt på förekomsten 
av de klusterbildningar med många siktlinjer på liten yta som återfinns i flera stadsdelar. Dessa 
områden uppvisar hög lokal integration men kan trots det vara dåligt integrerade sett till hela 
nätverket. Få eller inga av de platser som valts ut i kommunens trafikmätningar är lokaliserade i 
sådana områden, och därför leder jämförelsen mellan de båda datamängderna till stora skillnader i 
förklaringsgrad.    

 
2R -värdena för sambanden mellan de olika Space-Syntax-parametrarna för samtliga segment och 

axiallinjer är hämtade direkt från Depthmap. Figurer som visar de rätlinjiga sambanden mellan de 
olika parametrarna återfinns i Appendix D och illustrerar tydligt hur stor inverkan valet av 
analysmetod samt radie har på analysresultaten.  
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7. Slutsats och diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet av analysen av trafiksituationen i Umeå i relation till studiens frågeställning 
och syfte. Studiens slutsatser sammanfattas i en diskussion om huruvida metoden är lämplig att använda som 
analysverktyg vid cykeltrafikplanering. Därefter följer en genomgång av de styrkor och svagheter hos Space Syntax 
som identifierats i samband med den praktiska tillämpningen av metoden. Rekommendationer för framtida 
användare av Space Syntax belyser vikten av att analysresultaten tolkas med försiktighet och att den som utför 
analysen måste vara väl införstådd med de bakomliggande teorierna till metoden. Utblickar och förslag till 
framtida studier avslutar kapitlet tillsammans med en kritisk granskning av detta arbete samt en utvärdering av 
studiens signifikans för framtida forskning och praktisk tillämpning av Space Syntax. 

7.1 Slutsats 

7.1.1 Space Syntax fungerar vid analys av cykeltrafik 

Resultaten från analysen av Umeås trafiksituation visar att gatunätets rumsliga struktur har en 
inverkan på hur cykelflödena fördelas över staden. Trots att Space Syntax inte tar hänsyn till 
gatunätets funktionella egenskaper, så som framkomlighet och säkerhet längs cykelvägar och 
gator, eller beskriver var målpunkter finns lokaliserade, så klarar modellen - rätt använd - att 
förutspå hur cykeltrafiken sprider sig över staden.  
 
När data från alla 80 mätpunkterna från kommunens trafikmätningar används för 
sambandsanalys mot Space Syntax-parametrarna framgår det tydligt att korrelationen, och 
därmed också metodens prediktionsförmåga, är låg. De förväntade flödena överensstämmer inte 
särskilt bra med de verkliga cykelflödena vid dessa punkter. Vid närmare studie av datamaterialet 
framgår det att stickprovet innehåller data från mätpunkter som inte är lämpade att jämföras mot 
varandra. Data från platser i vägnätet som är störda av närheten till stora arbetsplatser och 
besöksmål blandas med data från platser långt ifrån stadens största målpunkter. Försöken att 
homogenisera datamaterialet från dessa blandade mätningar, så att endast mätpunkter som har 
gemensamma egenskaper ställs mot varandra, visar att metodens faktiskt har en 
prediktionsförmåga som är värd att ta fasta på.  
 
Global integrationsanalys och viktad vägvalsanalys i radie 3 km var de parametrar som bäst 
överensstämde med de observerade cykelflödena i Umeå. Delstudierna av 55 mätpunkter och 
stadens barriärpassager samt klassindelningen av data gav att båda parametrarna uppvisar mycket 
starka samband med observerade cykelflöden. Både förklaringsgraden och rangkorrelationen för 
de analyserade delmängderna är hög vilket indikerar att metoden är tillförlitlig när det handlar om 
att uppskatta cykeltrafikflöden.    

7.1.2 Space Syntax kan påvisa latent efterfråga 

Space Syntax undersöker stadens gatunät utifrån förutsättningen att nätverket skulle ha en jämn 
fördelning av start- och målpunkter och att framkomlighet och säkerhet längs de olika vägarna 
var den samma överallt. Detta betyder att metoden pekar ut potentialen för trafikflöden längs stråk 
(vägvalsanalysen) och till platser (integrationsanalysen) snarare än att den förutspå de faktiska 
flödena. Just detta faktum gör att metoden kan användas för att identifiera och påvisa latent 
efterfrågan. Var skulle cyklisterna välja att cykla givet att förutsättningarna för säkerhet och 
framkomlighet var den samma överallt och att resor gjordes från alla platser till alla platser? 
Liknande slutsatser har framkommit vid andra studier som menar att integrationsanalysen – om 
den appliceras på ett bilvägnät – kan sägas beskriva trafikens samlade efterfrågan om att nyttja en 
viss gata eller stråk men att det är gatans funktionella egenskaper, exempelvis dess bredd, som 
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avgör det faktiska flödet.62  
 
Kommunens trafikmätningar visar att lokaliseringen av stadens start- och målpunkter i hög grad 
påverkar hur cykelflödena fördelas över vägnätet. Detta är ett välkänt och omdebatterat faktum 
och det går naturligtvis att vara kritisk till de teorier som menar att gatunätets struktur skulle vara 
den avgörande faktorn för hur rörelseflödena fördelas i den urbana miljön. Det är tydligt att de 
allra flesta cykelresor som företas har ett bestämt resmål, och att det är få cyklister som rör sig 
”planlöst” till skillnad mot vad som kanske är fallet för fotgängare. Det verkar som att människor 
sällan tar en runda med cykeln på samma sätt som de kan ta en promenad utan ett givet färdmål. 
Denna skillnad i rörelsemönster mellan cyklister och fotgängare gör det sannolikt svårare att 
förutspå hur cyklister rör sig om man inte har kännedom om var resmålen är belägna. 
Sambandsanalysen indikerar att det är svårt att förutspå cykeltrafikflöden enbart baserat på 
nätverksanalys med Space Syntax. Utan kännedom om skillnaderna i framkomlighet och säkerhet 
längs gator och vägar i det nätverk som analyseras samt vetskap om var stadens målpunkter finns 
lokaliserade är det svårt att säga något om hur många cyklister som kan tänkas passera ett visst 
segment.  

7.2 Diskussion 

7.2.1 Space Syntax som komplement till andra metoder 

Vid planering av cykelinfrastruktur är det viktigt att kunna avgöra vilka åtgärder som ger störst 
nytta för stadens cyklister. Metoder och verktyg som kan hjälpa planeraren att bestämma 
prioriteringsordning på underhåll och nybyggnation är nödvändiga för att investeringar i 
cykelinfrastruktur ska användas på bästa sätt. MacCahill och Garrick63 menar att 
åtgärdsprioriteringar bör ta sin utgångspunkt i två lika viktiga delar: Kunskap och information om 
ett cykelstråks kvalité och funktionella egenskaper, samt kännedom om dess betydelse för 
cykelvägnätets totala funktion. Om ett vägavsnitt uppvisar bristande kvalité samtidigt som det 
bedöms påverka resandet i övriga delar av vägnätet bör det ges hög prioritet i åtgärdsplaneringen.  
 
Marie Frostvinge och Katarina Bergström, trafikplanerare vid Umeå Kommun, berättar vid en 
intervju i januari 2011 om den arbetsgång som de använder sig av vid åtgärdsprioritering för 
cykeltrafiken. De försöker identifiera ”felande länkar”, vägavsnitt med höga cykeltrafikflöden 
som uppvisar brister i säkerhet och framkomlighet, när de bestämmer prioriteringsordning vid 
upprustning och utbyggnad av cykelvägnätet. Ambitionen med denna arbetsgång är att åtgärder i 
cykelinfrastrukturen ska komma till nytta för så många cyklister som möjligt och att det i sin tur 
ska influera personer som idag inte cyklar, att i framtiden välja cykeln som transportmedel. Vilka 
vägavsnitt som uppvisar de högsta cykelflödena identifieras med trafikmätningar på platser där de 
har kännedom, eller misstankar, om att det är många som cyklar.  
 
Kågesson64 gör en annan bedömning och menar att uppmätta cykeltrafikflöden ofta kan 
underskatta de verkliga behoven i och med att de traditionella trafikmätningarna inte klarar att 
fånga den latenta efterfrågan. Detta resonemang är intressant och här kan Space Syntax utgöra ett 
viktigt komplement till traditionella resvaneundersökningar och flödesmätningar i och med att 
metoden pekar ut potentialen för stadens trafikflöden.  
 

                                                 
62 Se Penn et al.,1998, s 74-75. 
63 MacCahill och Garrick, 2008, s 46. 
64 Kågesson, 2007, s 10. 
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7.2.2 Användbart verktyg vid översikts- och detaljplanering 

Space Syntax ger möjlighet att analysera trafiksituationen i hela staden till skillnad från 
trafikmätningar som oftast bara utförs vid ett begränsat antal mätpunkter. Metoden ger också 
möjlighet att förutspå effekter av nya cykelstråk genom att studera hur integrations- och 
vägvalsvärden förändras när ny infrastruktur adderas det befintliga gatunätet. Efter att axialkartan 
för hela staden är färdigställd är det mycket enkelt att lägga till föreslagna förändringar och utföra 
nya analyser. Därför är Space Syntax lämpligt att använda vid övergripande planering av 
cykelinfrastruktur för att ge en bild av de generella förutsättningarna för cykelflöden inom städer. 
Metoden skulle med fördel kunna användas vid översiktsplanering som underlag för arbetet med 
att beskriva cykeltrafikens del i stadens framtida markanvändning och bebyggelseutveckling. 
Även vid detaljplanearbete kan metoden vara användbar för att mer detaljerat analysera vilka 
effekter ett visst planförslag får för cykeltrafiken.     

7.2.3 Styrkor och svagheter i Space Syntax 

Under arbetet med analyserna av Umeås gatunät har ett antal styrkor och svagheter i Space 
Syntax identifieras. I detta avsnitt presenteras de möjligheter och problem som dessa styrkor och 
svagheter utgör i den praktiska tillämpningen av metoden. 

Objektiv analysmetod 
Det är viktigt att planeraren kan presentera sina idéer och förslag så att kommunpolitiker och 
berörd allmänhet förstår hur och varför föreslagna planer kommer till nytta för stadens cyklister. 
Möjligheten att visuellt presentera analysresultaten med färgsatta axialkartor utgör här en styrka i 
Space Syntax. Det är lätt att med hjälp av kartorna förklara vad modellen säger om gatunätets 
funktion och de kan också utgöra goda underlag när planerare, politiker och allmänhet med olika 
bakgrund och kunskap ska diskutera olika planförslag.  
 
Space Syntax har också uppenbara kvalitéer i och med metodens objektiva angreppssätt. Även 
om resultaten av analyserna i Space Syntax kan tolkas och användas på olika sätt, är 
utgångspunkten ändå den samma oavsett vem som utför analysen. Gatunätet beskrivs helt 
objektivt i en axialkarta som redovisar stadens samtliga siktlinjer, längs vilka det går att röra sig 
med cykel, utan att användarens egna värderingar av vilka stråk som är bäst lämpade för 
cykeltrafik får styra kartframställningen.  

Avsaknaden av start och målpunkter i modellen 

De lätt tillgängliga versionerna av programvaror för att utföra Space Syntax-analyser kan inte 
laddas med befolkningsdata och uppgifter om stora målpunkters belägenhet, t ex stora 
arbetsplatser, resecentra och handelsplatser. Space Syntax i sin renaste form förutsätter en 
bebyggelsestruktur utan andra attraktionskrafter än de som framkommer ur vägnätets rumsliga 
struktur. Den praktiska användningen av Space Syntax kräver därför kännedom om det 
geografiska område som studeras och att det sunda förnuftet tillåts ingripa. Hillier65 poängterar 
att även om fotgängarnas rörelsemönster i hög grad påverkas av gatornas rumsliga struktur så är 
de verkliga rörelseflödena också starkt påverkade av bebyggelsens täthet. Det är viktigt att 
användaren är medveten om att Space Syntax inte är en simuleringsmodell och att resultaten från 
nätverksanalyserna pekar på potentialen för rörelseflöden snarare än de faktiska trafikmängderna.  

Digitaliseringen kräver jämn generaliseringsnivå 

En svaghet i Space Syntax utgörs av svårigheten att hålla en jämn generaliseringsnivå i 
digitaliseringsarbetet då axialkartan skapas. Då de flesta städer innehåller många olika 
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stadsbyggnadstyper är det svårt att hitta en generaliseringsnivå som fungerar över hela staden. 
Det som redovisas som en framkomlig siktlinje i en del av staden, kanske inte skulle 
uppmärksammats i en annan del om stadsstrukturen där är sådan att det finns ett stort antal 
siktlinjer. Exemplet med de postmoderna reformkvarteren i kontrast mot den mer traditionella 
kvartersstrukturen har redan omnämnts.  
 
Eftersom både integrationsanalysen och vägvalsanalysen förutsätter att det finns start- och 
målpunkter kopplat till varje axiallinje, får valet av generaliseringsnivå stor betydelse för utfallet av 
analyserna. En cykelbana som slingrar sig fram genom ett skogsparti kan redovisas av många 
siktlinjer, även om det inte finns en enda start- eller målpunkt längs den. I kontrast kan en enda 
siktlinje i en kvartersstruktur ha flera hundra bostäder och många besöksmål i form av 
arbetsplatser och butiker. När man i kartframställningen på detta sätt blandar siktlinjer som 
saknar start- och målpunkter med siktlinjer som har många start- och målpunkter utgör detta 
naturligtvis ett problem.      

Tidsåtgång 

Konstruktionen av den axialkarta som krävs som underlag för analyserna är relativt tidskrävande. 
Kartan över Umeås gatunät tog ca 120 h att färdigställa. Till detta ska också arbetstiden för att 
komma igång med digitaliseringen räknas, t ex insamling av flygfoto och kontroll av dess 
aktualitet. När axialkartan väl är färdig så går själva analysen i Space Syntax snabbt att utföra. Den 
enda tidsåtgången här ligger i valet av analysmetod och radie som måste väljas utifrån vilken 
aspekt av gatunätet man är intresserad av att studera.  

Analysresultaten håller över tid 

Fördelen med Space Syntax är att en mängd analyser går att utföra på ett och samma kartunderlag 
och att det är enkelt att utöka axialkartan när nya vägar och gator tillkommer. Space Syntax kan 
också sägas peka ut de långsiktiga förutsättningarna för stadens transportfunktion. Då metoden 
inte tar hänsyn till andra faktorer så som lokalisering av målpunkter och aktuell markanvändning 
eller gator och vägars funktionella egenskaper, utan enbart fokuserar på gatunätets rumsliga 
struktur, spelar det egentligen ingen roll om exempelvis butiker och arbetsplatser försvinner eller 
tillkommer i framtiden. Eftersom gatunätet som helhet är en trögförändrad del i stadsstrukturen 
kommer analysresultaten därför stämma väl även över tid.      

Svagheter specifikt för segmentanalysen 
Avsaknaden av en sannolikhetsfunktion som fördelar trafikflödena över flera alternativa resvägar 
gör att långa raka vägar fångar en mycket stor del av trafiken. Vid global vägvalsanalys av Umeås 
gatunät syns detta tydligt där två huvudstråk har fångat en stor del av de fiktiva resorna. Östra 
kyrkogatan som löper genom staden i nord-sydlig riktning och Storgatan/Backenvägen som går i 
öst-västlig riktning urskiljs tydligt i den färgsatta axialkartan. Turner uppmärksammar också 
denna problematik och poängterar att det finns anledning att ta efter kunskaper inom traditionell 
trafikmodellering där olika sannolikhetsfunktioner ofta används för att fördela trafikflödena. 66  
Även om cyklisten strävar efter att välja en resväg med så liten vinkelförändring som möjligt är 
det inte säkert att den bästa vägen hittas utifrån detta kriteriet.   

Möjligheten att leta korrelation  
De många varianter av Space Syntax-analyser som går att utföra på ett och samma nätverk, ger 
flera möjligheter att testa korrelationen mot verkliga trafikflöden. Även om det finns många 
studier som påvisat starka samband mellan Space Syntax-parametrar och verkliga trafikflöden, så 
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finns det inte någon entydig slutsats om vilken av analysmetoderna som visar bäst korrelation. 
Tvärt om har olika studier visat att olika metoder stämmer bäst överens med verklighetens data. 
Möjligheten att leta efter den bästa korrelationen hos de olika parametrarna ger förutsättningar 
för att hitta samband som är tydliga nog för att metoden ska gå att värdera som tillförlitlig och 
prediktiv. Det finns anledning att vara kritisk till detta tillvägagångssätt att leta efter analysresultat 
som passar mot verkligheten. Om det inte går att säga vilken av analysmetoderna som 
överensstämmer bäst med verkliga trafikflöden i det generella fallet, krävs det ju i princip en 
validering av analysresultaten liknande den som är gjord i denna studie varje gång Space Syntax 
ska användas.    
 
Det finns också anledning att vara kritisk till den transformering av parametervärden som Space 
Syntax-forskningen föreslår vid sambandsanalyser mellan modell och verklighet. Om modellen 
genererar data som skiljer sig från fördelningen hos verklighetens rörelseflöden skulle det vara 
mer naturligt att vidareutveckla metoden istället för att transformera parametervärdena. Att man 
dessutom föreslår en normering av de verkliga trafikflödena känns märkligt. Det ger förvisso 
bättre korrelation, men frågan är om det är de sanna sambanden som då analyseras. För att 
uttrycka det lite humoristiskt så kommer det ju aldrig gå att transformera cyklisterna på stadens 
gator.  

Tidpunktens betydelse för trafikflödena 

Många av människans aktiviteter är rytmiska. Vanor och traditioner förorsakar olika 
samhällsrytmer där perioden kan vara dygn, vecka, månad eller år. Variationerna styrs till stor del 
av arbetslivets kalendrar. Begreppen endogen och exogen används ofta inom biologi och 
fysiologi. De flesta av de nämnda rytmerna är exogena, förorsakade av yttre omständigheter. 
Inom biologiska processer har dygnsrytmerna en särställning, eftersom de till stora delar kan 
påvisas vara endogena, d v s de uppkommer ur inre omständigheter. Människan har inga kända 
endogena vecko- eller årsrytmer, men många exogena.  
 
Finns det endogent och exogent betingade flöden och rytmer också i ett trafiknät? Vi har indirekt 
snuddat vid frågan då problemet med störningar från målpunkter diskuterades. Space Syntax 
beskriver ett i sig självt helt endogent system. Det förutspår, eller genererar, teoretiska 
trafikflöden utan hänsyn till yttre påverkan. Inga egenskaper hos nätets start- och målpunkter kan 
beskrivas i systemet och än mindre de administrativa kalendrar som styr samhällslivet.  
 
Målpunkter, såsom arbetsplatser, skolor eller handelscentra, är delar av den fysiska värld som 
representeras av axialkartan, men tid och frekvens är alltså exogena variabler i förhållande till 
Space Syntax. Vid såväl konstruktionen som studiet av trafiksystem måste därför samspelet 
mellan systemets endogena och exogena krafter beaktas. Dessa kan exempelvis gestaltas av 
platsers integration i nätverket eller attraktionskraft i vägval, respektive årstidsväxlingar och 
trafikanternas (målpunkternas) arbetstider. Utan att göra en alltför vågad gissning kan vi nog 
påstå att cykelflödet vid en viss punkt vid ett givet tillfälle sannolikt är minst lika beroende av tid 
på dygnet, veckan eller året som platsens lokalisering i nätverket. 

Orsak och verkan 
Det finns många studier som visat på tydliga samband mellan analyser i Space Syntax och verkliga 
rörelseflöden men man bör ändå inte uttala sig med alltför stor säkerhet om vad som är orsak och 
verkan i de processer som analyseras i Space Syntax. Det finns ännu inget bevis för att orsaken till 
sambanden mellan modell och verklighet enbart ligger i gatunätets struktur. I och med detta kan 
det vara svårt att vinna gehör för metodens tillförlitlighet och att för den oinvigde förklara varför 
resultaten från Space Syntax utgör en viktig del i analysen av stadens trafiksystem.  
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7.3 Signifikans för forskning och praktisk tillämpning 
  

Målsättningen med detta examensarbete var att lämna ett bidrag till Space Syntax-forskningen 
genom att komplettera de få studier som gjorts för att belysa metodens förmåga att förutspå 
cykeltrafikflöden. En heltäckande analys av Umeås trafiksystem avseende situationen för stadens 
cyklister har utförts och resultaten har validerats mot observerade cykelflöden. Därmed finns 
ytterligare en studie som komplement till tidigare undersökningar, och målsättningen får således 
anses vara uppfylld. Med fler liknande studier kan säkrare slutsatser dras om metodens 
tillförlitlighet och användbarhet vid cykelplanering. 
 
Ambitionen har också varit att beskriva hur Space Syntax kan appliceras på cykeltrafik genom en 
praktisk tillämpning, och därigenom fungera som en introduktion för den som vill lära sig något 
om hur analysmetoden fungerar. Även detta mål anses uppfyllt i och med denna rapport. 
 
Rapporten har utformats så att läsaren först introduceras till ämnet genom en allmän beskrivning 
av de bakomliggande teorierna till Space Syntax. Därefter presenteras steg för steg de beräkningar 
som används i de olika analyserna. En redogörelse för det praktiska genomförandet finns i 
beskrivningen av analysen av Umeås trafiksituation. Förhoppningen är att den intresserade 
läsaren i och med denna struktur ska få en tydlig bild av hur Space Syntax fungerar, såväl i teori 
som i praktik. Kapitel 3, som presenterar beräkningarna i Space Syntax kan säkert uppfattas som 
teoritungt och något abstrakt för den som inte är beredd på en matematisk beskrivning av 
modellen. Ambitionen har ändå varit att göra denna redogörelse så tydlig som möjligt genom att 
sätta ord till alla beräkningar och med hjälp av illustrationer göra det enklare att följa med i 
beskrivningen. 

7.4 Rekommendationer för framtida studier 

7.4.1 Utvärdering av Space Syntax tillförlitlighet 

Syftet med denna studie var att analysera Space Syntax tillförlitlighet som metod för att förutspå 
cykeltrafikflöden. Under arbetets gång har ett antal svårigheter med att validera metoden 
påträffats och i följande avsnitt presenteras ett antal utgångspunkter som kan vara intressanta 
uppslag för fortsatta studier av metodens tillförlitlighet.     
 
Hur påverkar kartritningen analysresultaten 
Vi har tidigare diskuterat analysresultatens känslighet och hur de är direkt beroende av 
axialkartans utseende. Eftersom axialkartan är ett resultat av kartritarens tolkning av verkligheten 
kommer varje karta att vara unik. Det vore därför intressant med en studie där flera axialkartor, 
ritade av olika personer, jämfördes mot varandra för att undersöka hur stor inverkan skillnader i 
kartritningsmanér har på analysresultaten. Hur stor osäkerhet finns inbyggd i metoden? 
 
Valideringen av Space Syntax                                                                                          
Cykelflödesmätningarna som använts i denna studie är inte gjorda vid slumpmässigt valda platser. 
Detta begränsar i viss mån möjligheten att dra slutsatser om de olika Space Syntax-analysernas 
förmåga att förutspå hur cykeltrafiken fördelas över stadens gatunät. De två tidigare nämnda 
studierna från London och Cambridge lider av samma svaghet då inte heller dessa bygger på 
flödesdata från slumpvis utvalda mätplatser. Valideringen av Space Syntax bör baseras på 
flödesmätningar som är valda genom stratifierat urval där cykelbanor och gator med olika 
karaktär bör återfinnas i stickprovet.  
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Omfattande trafikmätningar är genomförda i många städer och det kan vara lockande att använda 
data från dessa när modellen ska utvärderas. Dock anbefalls eftertanke och försiktighet vid 
användning av data från mätpunkter som valts för andra ändamål än att validera just Space 
Syntax. Studien av barriärpassagerna i Umeå visar att ett bra sätt att testa validiteten hos Space 
Syntax är att studera sambandet mellan parametervärden och observerade trafikflöden vid platser 
med liknande egenskaper sett ur Space Syntax perspektiv. Klassindelning av data verkar också 
vara ett intressant angreppssätt för att undersöka modellens förmåga att rangordna betydelsen av 
olika delar i gatunätet.  
 
Utvärdera Space Syntax i andra typer av städer 
Förutsättningarna att använda cykeln som transportmedel i Umeå är mycket goda. Cykelvägnätet 
är väl utbyggt och trafiksituationen är sådan att cyklister och biltrafik kan samsas om 
trafikrummet på de allra flesta av stadens gator och vägar. Längs vägsträckningar med intensivare 
biltrafik finns ofta separata cykelbanor. Detta gör att trafiken kan sprida sig över gatunätet 
tämligen obehindrat, och teorierna bakom Space Syntax är därför väl lämpade att tillämpas i en 
studie av trafiksituationen i Umeå.  
 
I andra städer kan trafiksituationen se ut på ett annat sätt, och cyklisterna har där kanske inte 
samma förutsättningar att röra sig fritt över gatunätet. Det vore intressant med studier av städer 
där förutsättningarna för cykling är begränsade. Troligtvis är det svårare att visa att Space Syntax 
fungerar i städer där cykeltrafikens möjligheter att spridas fritt över gatunätet är begränsat. Den 
latenta efterfrågan på ny cykelinfrastruktur kan vara så hög att cykelflödena inte överensstämmer 
med analysresultaten. Detta beroende på att potentialen i gatunätet ännu inte tagits till vara. Det 
är viktigt att den som utför en sådan analys har god kunskap hur vägnätet är uppbyggt och hur 
förutsättningarna för cykling ser ut i nätverkets olika delar.  

7.4.2 Vidareutveckling av Space Syntax 

I många kommuner diskuteras behovet av att utveckla gena och sammanhängande cykelvägnät 
för att cyklingen på allvar ska kunna konkurrera med bilen som ett effektivt transportmedel. För 
att uppnå detta krävs metoder som klarar att analysera stadens cykelflöden i syfte att identifiera 
den relativa betydelsen hos vägnätets olika delar. Space Syntax har visat sig vara ett användbart 
verktyg för att analysera latent efterfrågan av cykelinfrastruktur, men det finns också möjlighet till 
ytterligare utveckling av metoden. I följande avsnitt presenteras ett antal utgångspunkter som kan 
vara intressanta uppslag för vidareutveckling av metoden.     
 
Axialkarta som redovisar höjdskillnader 
En vidareutveckling av Space Syntax där nätverkskartan också beskriver höjdskillnader skulle 
med största sannolikhet förbättra analysresultaten. Att cyklistens vägval påverkas av kuperingen 
längs de möjliga resvägarna behöver knappast någon närmare förklaring och därför vore det 
önskvärt om nätverkskartan beskrev gatunätet i tre dimensioner istället för två. Genom att 
använda befintlig kartdata som beskriver höjdskillnader bör det vara en relativt enkel sak att ge 
varje axiallinje ett attribut som beskriver den genomsnittliga lutningen mellan linjens start- och 
slutpunkt. Vid vägvalsanalysen skulle det då gå att lägga till ytterligare ett kriterie vid valet av 
färdväg. Istället för att enbart välja väg efter minsta vinkelförändring kunde också höjdskillnaden 
längs färdvägen spela en avgörande roll.  
 
Axialkarta laddad med start- och målpunkter 
Om nätverkskartan gick att ”ladda” med information om var stadens befolkning bor, och var 
arbetsplatser och andra målpunkter finns lokaliserade, skulle modellens teoretiska värden troligen 
stämma mycket bättre överens med de verkliga cykelflödena. Det är lätt att anta att resultaten 
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från vägvalsanalysen skulle stämma långt mycket bättre om de fiktiva resorna genererades utifrån 
information om varifrån och var människorna i staden verkligen rör sig. Det bör inte vara särskilt 
svårt att föra in olika former av GIS-data i modellen för att bättre beskriva stadens funktion.  
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Appendix A 

Kommunala mål och visioner för framtidens cykeltrafik 

Nedan listas mål och visioner om framtidens cykeltrafik i landets tio största kommuner.67   
 
Stockholm (Cykelplan 2006)  
• Cyklandet i Stockholm ska öka under alla tider på året. 
• Trafiksäkerheten för cyklister ska förbättras. På sikt ska ingen cyklist dödas eller skadas 

allvarligt i trafiken. 
 
Göteborg (Cykelåret i Göteborg 2010)  
• Fler som cyklar och säkrare cykling. 
• Cyklandets andel ska öka i jämförelse med biltrafiken. 
 
Malmö (Trafikmiljöprogram Malmö) 
• Öka andelen cyklister och uppnå en minskning av biltrafikarbetet. 
• Gång- och cykeltrafik bör vara de attraktivaste färdmedlen för lokala resor inom staden. 
 
Uppsala (Trafikplan 2006) 
• Cykeltrafik ska ersätta en del av dagens korta bilresor och därmed öka sin andel av det 

totala resandet. 
• Minska beroendet av biltransporter genom att främja en bebyggelsestruktur som gynnar 

gång- cykel och kollektivtrafik. 
 
Linköping (Cykelplan 2008) 
• Inom en tjugoårsperiod skall Linköping vara den bästa cykelstaden i Europa. 
• Ytterligare öka cykeltrafikens roll i Linköping och därmed minska antalet korta bilresor. 
 
Norrköping (Trafikprogram för Norrköping) 
• Skapa strukturer som minimerar biltrafik och prioriterar gång-, cykel- och kollektivtrafik. 
• Öka cykeltrafikandelen till 25 % av det totala resandet till år 2020 och minska bilandelen 

till 35 % av det totala resandet till år 2020. 
 
Jönköping (Cykelplan Jönköping) 
• Cyklandet i centrala Jönköping ska öka med ytterligare 20 % (jmf med år 2000). 
• Cykeln skall åter lyftas fram och för dem som har möjligheten vara ett naturligt 

förstahandsval som färdmedel.  
 
Västerås (Trafikplan Västerås) 
• Cykel-, gång- och kollektivtrafik ska prioriteras före biltrafiken. 
• Andelen resor med cykel ska öka från 25 % till 35 %. 
 
Helsingborg (Cykelplan Helsingborg) 
• Cykeltrafikens andel av persontrafikresorna får inte minska i fortsättningen. Med hänsyn 

till folkökningen bör därför antalet cyklister ha ökat med 17 % år 2015 jämfört med 2005. 

                                                 
67 Statistiska Centralbyrån, 2011. 
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• Staden måste bli bättre på att planera, bygga och förvalta cykeltrafik. En reell jämvikt 
mellan cykeln och bilen måste uppnås i trafikens vardagsmiljö. 

 
Örebro (Transportplan Örebro) 
• Av det totala antalet resor i Örebro kommun ska andelen gång, cykel och kollektivtrafik 

utgöra 50 procent år 2010 och 60 procent år 2020. 
• Vid nyexploatering för bostäder inom Örebro tätort ska restidskvoten cykel/bil inte 

överskrida 1,5. 
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Appendix B 

 

Kartor  
Nedan presenteras en karta som visar var i Umeå som cykelflödesmätningarna är utförda, samt 
kartor från analyserna av trafiksituationen i Umeå.
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Figur 20: Karta som redovisar cykelflöden i Umeå.68 (I Kartan saknas 4 mätpunkter i stadsdelen Ålidhem som finns med 
i kommunens flödesmätningar). 

                                                 
68 Umeå kommun, 2009. 
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Figur 21: Karta som visar resultatet av global vägvalsanalys.  
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Figur 22: Karta som visar resultatet av viktad global vägvalsanalys.  
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Figur 23: Karta som visar resultatet av vägvalsanalys med 3 km radie. 
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Figur 24: Karta som visar resultatet av viktad vägvalsanalys med 3 km radie. 



 
 

71 

 
Figur 25: Karta som visar medelvinkeldjup. 
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Figur 26: Karta som visar lokal integration med radie 3. 
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Figur 27: Karta som visar lokal integration med radie 6. 
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Figur 28: Karta som visar integration i radie 9.  
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Figur 29: Karta som visar global integration. 
  



 
 

76 

Appendix C 

Tabeller 

Nedan presenteras resultaten från samtliga genomförda Space Syntax-analyser samt data från 
kommunens trafikmätningar (VADT). 
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Mätpunkt VADT Vägval 
(global) 

Vägval 
(global, 
viktad) 

Vägval 
(r 3km) 

Vägval  
(r 3km, 
viktad) 

Integration 
(radie 3) 

Integration 
(radie 6) 

Integration 
(radie 9) 

Integration 
(global) 

Medelvink
eldjup 

Cykeltunnel under Studentvägen, vid Assistentvägen 144 6 777 1,65E+17 8 177 1,69E+17 1,6701 1,4478 1,1717 0,5385 9,0247 

Cykelväg längs Löpevägen, mellan Ystarvägen och Fatvägen 249 72 802 3,40E+18 11 059 3,75E+17 1,2200 0,9210 0,8786 0,3680 11,0584 

Cykelväg genom Mariedal (öst-väst), strax väster om Mårdvägen 282 817 214 9,26E+18 256 458 2,61E+18 2,0825 1,5234 1,2117 0,5823 7,8490 

Cykeltunnel under E4 vid Kolbäcksvägen, delen Björnvägen - Cementvägen 287 4 790 070 6,63E+19 208 161 3,68E+18 1,3076 1,2007 1,1258 0,5090 8,1806 

Cykelväg i grönområde mellan Byttgränd och Trattgränd (vid koloniområde) 341 429 163 4,14E+18 216 022 1,71E+18 1,5003 1,2638 1,0561 0,4399 10,0581 

Cykeltunnel under E12, delen Tallparksvägen - Saxofonstråket 345 99 854 2,16E+18 34 570 9,35E+17 0,8620 0,9481 0,8503 0,4548 10,3079 

Cykelväg utmed Norra Obbolavägen, delen Flottargatan - Ögatan 361 906 486 3,42E+19 62 605 2,90E+18 2,1755 1,4604 1,0705 0,5241 8,4690 

Cykelväg utmed Kolbäcksbron, delen Skiljevägen - Storån 364 1 805 880 5,40E+19 83 922 3,33E+18 1,6701 1,1683 0,9957 0,5533 8,0151 

Cykelväg längs Gräddvägen, mellan Cementvägen och Kylgränd 370 3 931 280 5,54E+19 403 025 4,77E+18 3,0517 1,8743 1,3892 0,4678 9,0144 

Cykeltunnel under Kolbäcksvägen i Malmvägens förlängning mot Kolbäcksskolan 371 216 414 2,40E+18 73 915 9,78E+17 1,7852 1,2471 1,0829 0,4795 9,6317 

Cykeltunnel under Kolbäcksvägen i Tentamensstråkets förlängning mot bensinmacken på Carlshem 432 116 016 1,88E+18 45 736 5,98E+17 1,0000 1,0123 0,9615 0,4866 9,1894 

Cykelväg längs Ostvägen, mellan Ersängssk och Östra Ersbodask (Byttgränd - Ostkroken) vid värmecentralen 436 1 212 230 1,35E+19 421 335 3,95E+18 2,0635 1,3369 1,1165 0,4429 9,6639 

Cykelbro över E4, delen Björnvägen - Cementvägen 439 2 495 790 3,46E+19 874 662 9,72E+18 2,5997 1,5963 1,2514 0,5346 8,0403 

Cykeltunnel under E12, delen Aspvägen - Fiolstråket 451 189 341 3,80E+18 122 828 3,27E+18 0,8620 0,8873 0,9168 0,4764 9,6437 

Cykelväg Socionomstråket, delen Naturvetarstråket - Kolbäcksvägen (Språkgränd 18-19 vid grindar) 451 2 137 750 3,24E+19 293 449 3,83E+18 3,1071 2,0328 1,3661 0,5461 8,7485 

Cykeltunnel Studentvägen, vid Amanuensvägen 475 72 800 1,13E+18 49 726 7,92E+17 1,8168 1,5025 1,1911 0,5042 9,1599 

Cykelväg Strandpromenaden, delen nedanför Hemgården Öbacka dagcenter 478 127 256 4,81E+18 24 808 1,37E+18 1,1769 1,2304 1,1312 0,6018 7,4604 

Gc-bro över Holmsundsvägen vid Strömpilen 487 2 063 510 2,97E+19 69 232 1,93E+18 1,4666 1,0675 0,9137 0,5264 7,9439 

Cykelväg utmed Tegsvägen, delen på bron över E4 545 189 839 5,38E+18 86 453 2,71E+18 2,1727 1,4429 1,1171 0,5378 8,5537 

Cykelväg Uttervägen väster om Vargvägen 563 5 922 120 1,09E+20 329 211 4,78E+18 2,5492 1,6393 1,2194 0,6114 6,9508 

Cykelväg parallellt med Bofinksvägen, mellan dammen och fotbollsplanerna 581 762 858 1,23E+19 280 529 1,82E+18 1,2388 1,0307 0,9794 0,5286 8,3731 

Cykeltunnel under Kolbäcksvägen i Socionomstråkets förlängning mot Silvervägen 619 1 528 160 2,33E+19 193 399 2,76E+18 1,6993 1,3508 1,1475 0,4954 8,9031 

Cykelbro över Studentvägen, Medicinarstråket – Ålidhemskyrkan 624 249 558 3,73E+18 146 773 1,89E+18 2,0903 1,4860 1,2174 0,5450 8,7903 

Cykelväg Ängesvägen, delen Storgatan - Västra Prinsgatan 631 509 616 8,35E+18 89 892 2,01E+18 3,0092 1,9723 1,4998 0,7273 7,0615 

Cykelväg i Bomvägens förlängning, delen Vännäsvägen - Ridvägen 676 599 100 2,16E+19 128 788 4,61E+18 2,0980 1,6709 1,3923 0,6418 7,4443 

Cykelväg Röbäcksstråket utmed Riksvägen, delen strax söder om Enbärsvägen 706 5 375 660 9,27E+19 124 669 3,41E+18 2,3982 1,7019 1,2152 0,5081 8,8461 

Cykelväg utmed väg 363/Hissjövägen, delen Bomvägen - infart I20 rondell 711 2 011 510 6,50E+19 109 113 4,29E+18 2,1134 1,5462 1,2923 0,6292 7,2523 
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Mätpunkt VADT Vägval 
(global) 

Vägval 
(global, 
viktad) 

Vägval 
(radie 
3km) 

Vägval 
(radie 
3km, 

viktad) 

Integration 
(radie 3) 

Integration 
(radie 6) 

Integration 
(radie 9) 

Integration 
(global) 

Medelvink
eldjup 

Cykelväg parallellt med Mariehemsv, mellan Morkullev och Fjäderv/Mariav (i höjd m Mariehemssk) 740 1 771 100 2,19E+19 331 485 4,42E+18 2,3351 1,5532 1,1649 0,5262 8,2586 

Cykelväg Umedalen, delen Hästskovägen - Kronoskogsvägen 750 54 622 8,90E+17 36 788 6,27E+17 1,9146 1,3575 1,0820 0,4999 8,7224 

Cykelväg i Magnusdalsvägens förlängning, delen Blåbärsvägen - Mariehemsängarna 789 1 042 460 1,72E+19 266 896 5,05E+18 1,5517 1,2814 1,0575 0,5815 8,3922 

Cykelväg utmed Grubbevägen, delen Aspvägen - Almvägen (Grubbev 30) 820 70 896 1,56E+18 85 459 1,98E+18 1,6323 1,3635 1,0981 0,5249 8,5337 

Cykelväg längs E4 norrut, delen västra sidan E4 norr Sandaparken 861 188 163 4,85E+18 45 432 1,50E+18 1,5506 1,0942 0,9958 0,5422 9,3573 

Cykelväg längs Cementvägen, 200 m öst Gräddvägen 868 4 196 870 6,28E+19 340 786 4,71E+18 2,5234 1,6679 1,2887 0,4808 8,1120 

Cykelväg parallellt med Bofinksvägen, mellan Mariehemsvägen och Trastvägen 882 308 952 6,33E+18 122 092 1,69E+18 1,7778 1,3312 1,0668 0,5155 8,9661 

Cykelväg längs Cementvägen, mellan Ystarvägen och Illervägen 907 3 478 670 5,05E+19 923 993 1,14E+19 1,9146 1,4077 1,1899 0,4995 8,4236 

Cykelväg Tunnelbacken (Ålidbacken), delen Sofiehemsvägen - Köksvägen 933 77 233 1,10E+18 245 324 5,44E+17 2,0183 1,2618 1,0503 0,5142 9,3941 

Cykelväg Ålidhem i Malmvägens förlängning, delen söder om Socionomstråket 963 252 536 3,67E+18 192 683 2,12E+18 2,5372 1,7622 1,2975 0,5246 9,1554 

Cykelväg utmed Backenvägen, delen Tvärvägen - Vårbruksvägen 966 11 408 700 2,05E+20 246 905 5,73E+18 3,1866 1,9365 1,4120 0,6236 6,4056 

Cykelväg utmed Illervägen, delen i anslutning till tunnel under E4 970 8 239 920 9,74E+19 857 215 9,24E+18 2,2204 1,6230 1,2726 0,5645 7,7726 

Cykelväg utmed Ridv på bro över Tvärån, delen Backenvägen - Skolgatan 999 196 826 4,05E+18 123 949 3,59E+18 1,7963 1,3324 1,1801 0,5942 7,8825 

Cykelväg utmed Bölevägen/Norra Obbolavägen, delen på bron över E4 1 052 887 352 2,59E+19 234 685 5,71E+18 2,1802 1,5017 1,2352 0,5890 7,8599 

Cykeltunnel under Kolbäcksvägen i Stengångens förlängning mot Amanuensvägen 1 084 3 492 530 5,55E+19 590 119 7,14E+18 1,9373 1,4375 1,2322 0,5008 8,9584 

Cykelväg Strandpromenaden, delen Båtgränd - Ankargränd 1 118 3 013 510 6,00E+19 46 470 1,54E+18 1,9582 1,4947 1,2532 0,6931 7,0338 

Cykelväg i Skolgatans förlängn ut på V-slätt, delen Ridvägen - Rödängsvägen 1 133 2 047 380 3,73E+19 298 691 6,90E+18 1,9788 1,4891 1,2545 0,6154 7,3974 

Cykelväg under jvg vid Nytorgsgatan, delen Östermalmsleden - Hemvägen 1 187 112 610 2,03E+18 52 172 9,97E+17 1,5227 1,4823 1,2617 0,6522 7,2561 

Fågelstigen, delen Kyrkbron - Åkervägen 1 208 2 480 680 6,04E+19 325 482 8,84E+18 2,0610 1,3232 1,1072 0,5894 7,9305 

Cykelväg Skolgatan, delen Hedlundavägen - Signalvägen 1 218 2 395 990 4,45E+19 325 522 6,95E+18 3,7982 2,2530 1,5865 0,7318 6,4058 

Cykelväg i nord-sydlig riktning direkt öster om Mariehemsskolan, vid lekparken 1 258 280 723 4,38E+18 95 582 1,42E+18 2,5475 1,6088 1,2591 0,5018 8,9738 

Cykelväg på Bölevägens södra sida, strax väster om Furugränd 1 378 2 012 700 6,97E+19 198 910 5,76E+18 2,7528 1,8225 1,2456 0,5616 7,9953 

Cykeltunnel under E4 vid OBS, delen Björnvägen - Cementvägen 1 395 7 341 730 1,15E+20 409 672 5,32E+18 1,1366 0,9667 0,9461 0,5969 6,8080 

Cykelväg Döbelns plan 1 446 144 382 1,89E+18 42 189 6,48E+17 2,3728 1,6909 1,3321 0,6711 7,1707 

Cykelväg parallellt med Tomtebovägen, 200 m öst Kolbäcksvägen 1 534 1 803 420 3,66E+19 189 564 3,20E+18 1,4644 1,0565 0,9928 0,4746 9,2717 

Cykelväg Storgatan båda riktningarna, delen Ängesvägen - Hedlundavägen 1 585 17 889 600 3,43E+20 377 315 8,67E+18 4,0680 2,3150 1,6209 0,7778 6,0078 

Bryggargatan, delen i korsningen med Domarevägen 1 674 10 386 200 1,89E+20 322 036 8,04E+18 2,3070 1,5507 1,3049 0,6208 7,0306 
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Mätpunkt VADT Vägval 
(global) 

Vägval 
(global, 
viktad) 

Vägval 
(radie 
3km) 

Vägval 
(radie 
3km, 

viktad) 

Integration 
(radie 3) 

Integration 
(radie 6) 

Integration 
(radie 9) 

Integration 
(global) 

Medelvink
eldjup 

Östra Kyrkogatan tunnel under jvg, delen Järnvägsallén - Hemvägen 1 699 28 802 500 4,94E+20 926 626 1,97E+19 3,6304 2,1311 1,5771 0,7756 6,0030 

Tunnel under jvg & väg 531, delen Östermalmsgatan - Fridhemsvägen 1 707 348 010 4,75E+18 266 098 4,31E+18 1,4696 1,3120 1,1666 0,6151 7,5126 

Cykelväg utmed Tvistevägens östra sida strax söder om PLV 1 836 236 497 4,15E+18 176 242 2,00E+18 2,3056 1,5316 1,1135 0,5127 9,3902 

Cykelväg längs ÖK i höjd med V Kapellvägen, delen Sandbackavägen - Uttervägen 1 852 24 188 700 3,66E+20 532 959 7,58E+18 1,7852 1,3666 1,2083 0,6889 6,2091 

Cykelväg längs Östra Kyrkogatan, delen Preems infart - Pizzeria Björken 1 919 25 667 000 4,06E+20 508 263 9,04E+18 3,5068 2,1311 1,5771 0,7661 5,9910 

Storgatan vid Tvärån, delen Backenvägen - Ängesvägen 2 098 16 818 100 3,22E+20 281 388 6,61E+18 2,6974 1,9756 1,5377 0,7327 6,1511 

Kyrkbron, delen Strandgatan - Varvsgatan 2 195 2 730 590 6,53E+19 339 571 8,88E+18 1,5227 1,3798 1,2138 0,6228 7,1513 

Cykelväg utmed Strombergs väg, delen Nydalavägen - Bofinksvägen 2 248 4 111 180 6,48E+19 731 116 1,04E+19 1,1982 1,2646 1,0930 0,5655 8,0845 

Tunnel under jvg & väg 531, delen Östermalmsgatan - S Östra Gymnasiet 2 295 171 238 2,48E+18 90 488 1,28E+18 1,6504 1,3171 1,1485 0,6198 7,5210 

Cykelbro över E12, jvg & väg 363, delen Regementet - Ridvägen 2 305 656 245 1,53E+19 202 606 4,73E+18 2,2051 1,7381 1,3937 0,6623 8,3650 

Dragongatan, delen Brogatan - Ryttargatan 2 472 1 123 740 2,31E+19 182 932 3,92E+18 3,8030 2,1870 1,5778 0,7322 6,4409 

Köksvägen, delen Klintvägen - Gluntens väg 2 558 760 381 1,19E+19 417 170 5,79E+18 1,9769 1,3354 1,1378 0,5264 8,9398 

Håken Gullesons väg, delen Linneaus väg - SLU 2 662 1 843 100 2,57E+19 242 144 2,71E+18 2,5394 1,5737 1,1655 0,5552 7,9751 

Cykelbro över Studentvägen, Professorsvägen – Gluntens väg 2 836 733 216 1,19E+19 400 650 5,55E+18 1,6277 1,4714 1,2284 0,5527 8,6060 

Cykelväg över Lilljans väg, delen Lilljansberget - Rullstensgatan 3 003 677 517 6,79E+18 222 084 1,98E+18 1,3816 1,1808 0,8680 0,4107 10,4745 

Cykelväg tunnel under jvg, delen Järnvägsallén - Riddaregatan 3 081 601 542 1,23E+19 171 361 4,03E+18 2,2940 1,7549 1,4375 0,6929 6,6866 

Cykeltunnel under Ålidbacken i Humaniststråkets förlängning 3 261 300 781 3,68E+18 316 741 3,80E+18 1,6461 1,4477 1,1693 0,5397 9,7180 

Cykelväg mellan Tandläkarhögsk och Patienthotellet, delen Lasarettsbacken - Petrus Laestadius väg 3 554 3 085 810 4,38E+19 385 320 5,04E+18 2,0723 1,2841 1,0111 0,5898 7,4580 

Nygatan, Västra Kyrkogatan - Östra Kyrkogatan 3 567 2 058 450 3,20E+19 332 353 6,20E+18 3,8030 2,1870 1,5778 0,7322 6,4426 

Cykeltunnel under Ålidbacken i Naturvetarstråkets förlängning 3 685 1 516 150 2,73E+19 462 458 5,10E+18 2,4803 1,7008 1,2831 0,5261 8,9523 

Nygatan, tunnel under E4 Bankgatan - Sveagatan 3 784 2 144 330 3,63E+19 307 823 5,90E+18 3,8030 2,1870 1,5778 0,7322 6,4419 

Kungsgatan, delen Bankgatan - E4 3 874 1 824 930 3,22E+19 177 201 3,89E+18 3,5317 2,1596 1,5373 0,7486 6,3502 

Gamla bron, delen Skeppargatan - Strandpromenaden 4 025 13 814 600 2,85E+20 728 120 1,76E+19 3,1351 2,0920 1,5442 0,7349 6,6033 

Kungsgatan, delen Västra Kyrkogatan - Östra Kyrkogatan 4 525 2 143 010 3,81E+19 267 714 5,96E+18 3,5317 2,1596 1,5373 0,7486 6,3090 

Cykelväg i Linneaus vägs förlängning söder om PLV, bakom dagis 4 605 794 665 9,53E+18 494 090 5,68E+18 1,6772 1,3619 1,0695 0,5218 8,6119 

Svingen, nedre delen 5 658 3 429 300 4,97E+19 381 438 5,80E+18 1,8934 1,6200 1,3169 0,6862 6,5924 
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Appendix D 

Diagram 

Nedan presenteras punktdiagram som visar de linjära sambanden mellan parametrar i 
segmentanalysen och integrationsanalysen. Diagrammen visar hur de olika analysmetoderna 
skiljer sig från varandra och det är tydligt hur de utvärderar gatunätet utifrån olika aspekter. Även 
betydelsen av valet av radie illustreras i de diagram som visar parametervärden från samma 
analysmetod men med olika radie. 
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Figur 30: Punktdiagram som visar det linjära sambandet mellan medelvinkeldjup (x-axeln) och vägval (global). 
 
 
 

 
Figur 31: Punktdiagram som visar det linjära sambandet mellan medelvinkeldjup (x-axeln) och vägval (radie 3 km). 
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Figur 32: Punktdiagram som visar det linjära sambandet mellan medelvinkeldjup (x-axeln) och vägval (viktad global). 
 
 
 

 
Figur 33: Punktdiagram som visar det linjära sambandet mellan medelvinkeldjup (x-axeln) och vägval (viktad radie 3 
km). 
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Figur 34: Punktdiagram som visar det linjära sambandet mellan vägval (global) (x-axeln) och vägval (viktad global). 
 
 
 

 
Figur 35: Punktdiagram som visar det linjära sambandet mellan vägval (global) (x-axeln) och vägval (radie 3 km). 
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Figur 36: Punktdiagram som visar det linjära sambandet mellan vägval (global) (x-axeln) och vägval (viktad radie 3 km). 
 
 
 

 
Figur 37: Punktdiagram som visar det linjära sambandet mellan vägval (radie 3 km) (x-axeln) och vägval (viktad radie 3 
km). 
 



 
 

85 

 
Figur 38: Punktdiagram som visar det linjära sambandet mellan vägval (radie 3 km) (x-axeln) och vägval (viktad radie 3 
km). 
 
 
 

 
Figur 39: Punktdiagram som visar det linjära sambandet mellan vägval (viktad global) (x-axeln) och vägval (radie 3 km). 
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Figur 40: Punktdiagram som visar det linjära sambandet mellan global integration (x-axeln) och integration (radie 3). 
 
 
 

 
Figur 41: Punktdiagram som visar det linjära sambandet mellan global integration (x-axeln) och integration (radie 6). 
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Figur 42: Punktdiagram som visar det linjära sambandet mellan global integration (x-axeln) och integration (radie 9). 
 
 
 

 
Figur 43: Punktdiagram som visar det linjära sambandet mellan integration (radie 3) (x-axeln) och integration (radie 9). 
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Figur 44: Punktdiagram som visar det linjära sambandet mellan integration (radie 3) (x-axeln) och integration (radie 6). 
 
 
 

 
Figur 45: Punktdiagram som visar det linjära sambandet mellan integration (radie 6) (x-axeln) och integration (radie 9). 
 


