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Sammanfattning 
Denna uppsats behandlar gångtrafik i citymiljöer. Målet är att identifiera bristfälligheter i 

gångsystem. För att uppnå detta kommer en fallstudie genomföras där två olika angreppssätt 

för studier av gångtrafik har tillämpats. Fallet är Sergels torg i Stockholm med omgivning och 

de två valda infallsvinklarna är dels en mätmetod framtagen av Jan Gehl och en 

rumslighetsanalys kallad Space syntax. Sergels torg är en mycket tungt trafikerad plats i 

Stockholm gällande gångtrafik och kring denna finns många funktioner såsom handel, 

kulturaktiviteter, stort utbud av kollektiva kommunikationer och parkmiljöer. Det första 

angreppssättet är en mätmetod där faktiska gångflöden studeras. Utöver gående ses även till 

de som gör uppehåll och de aktiviteter dessa tar sig för. Denna metod för studier är mycket 

detaljrik. En del brister identifieras kring Sergels torg. Bland dessa är kapacitetsbrist på en del 

kringliggande gator och en övergång av Gehl kallad Stockholms felande länk. Det visar sig att 

metoden är generaliserbar och för och nackdelar diskuteras. Nästa angreppssätt är Space 

syntax som mäter tillgänglighet, eller ”närheten” mellan rum. Denna analys pekar på problem 

med rumslig uppbrutenhet i torgets undre plan men också outnyttjade potential utanför 

Kulturhuset i torgets övre plan. Även denna metod är generaliserbar. Avslutningsvis 

diskuteras angreppssätten tillsammans och slutsatsen blir att bägge ger goda resultat och 

speciellt då de kompletterar varandra. Detta gör att även studien av fallet får legitimitet. 

Nyckelord: Gångtrafik, Jan Gehl, Sergels torg, Space syntax  

Abstract 
This paper will address pedestrian traffic in central city environments. The goal is to identify 

deficiencies in pedestrian traffic systems. To achieve this goal a case study will be conducted 

where two different approaches for studies of pedestrian traffic have been applied. The case 

study is conducted in Stockholm regarding Sergels torg and the surrounding area. Of the two 

selected approaches the first one is a measurement method developed by Jan Gehl and the 

other one a spatial analysis called Space Syntax. Sergels torg is an area of heavy pedestrian 

traffic in Stockholm. In the area there are many features such as commerce, cultural activities, 

a wide range of modes of public transport and parks. The first approach is a method where the 

real time flows of pedestrians are studied. In addition to pedestrians, people who reside are 

counted and what activities they undertake is noted. This method of study is very detailed. 

Some deficiencies are identified regarding Sergels torg. Among these is a lack of capacity 

regarding some of the connecting streets. As well as a pedestrian crossing by Gehl called 

Stockholm's failing link. It turns out that the method can be used generally, and the 

advantages and disadvantages are discussed. The next approach is the Space syntax analysis 

which measures availability, or "closeness" between urban spaces. This analysis points to 

problems with spatial fragmentation in the squares lower level but also points to untapped 

potential outside of Kulturhuset in the square's upper level. Also this method can be used 

generally. Finally the paper discusses the approaches as complements and conclusions are 

drawn that both have given good results, especially when they are combined. This means that 

even the case study has legitimacy. 

Keywords: Pedestrian traffic, Jan Gehl, Sergels torg, Space Syntax 
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Introduktion 
Även om personer själva inte minns sina första steg kan bokstavligen sägas att de var ett stort 

steg i var människas liv. Att gå är det äldsta sättet att transportera sig som existerar, bortsett 

från att krypa. Det först kända vagnshjulet har tolkats från en sumerisk bildskrift från Erech ca 

3500 f. Kr (Hult 2012). Och efter detta har fler och fler transportmedel tagits i bruk. 

Att ta sig fram till fots, gå, promenera, strosa, flanera och knalla är bara en del av de 

synonymer som beskriver aktiviteten, om än de är möjliga att skilja åt något i sin betydelse.. 

Detta visar att vi har olika anledningar till att gå. 

Främst är gång ett sätt att transportera sig från plats A till B, exempelvis hemifrån till bussen 

men anledningarna att gå kan vara flera. Att gå en promenad kan ha rekreation som motiv 

såväl som motion. Att flanera i butiker ger både rekreation samt kan tänkas uppfylla ett 

kommersiellt behov. Gångtrafik är ett naturligt inslag i staden och dess liv. För att beskriva 

hur väl gångtrafik fungerar används olika modeller och olika metoder för att mäta dessa 

flöden. Resultaten från detta är användbara då man planerar förändringar i trafikstrukturen. 

På 1950-talet förändras förutsättningarna för det svenska stadslivet (Robertson 1991). 

Personbilen blir ett vanligt inslag och bilanvändandet växer explosionsartat. Trafikstockningar 

och trängsel blir nu vanligt i centrum och att gå blir förknippat med större risk. Som reaktion 

på detta tar många svenska städer fram planer för att hantera trafiken på 1960- och 1970-talet 

där det bland annat rekommenderas att vissa gator skall dediceras till gångtrafik. Trots detta 

har biltrafik fått en hög prioritet inom planering fram till nu och detta har resulterat i en del 

brister i gångtrafikens funktionalitet. Idag konkurrerar städer via sin attraktivitet, något som 

inte går hand i hand med en biltät stadskärna. 

Utgångspunkt och metod 
I Stockholm skall nu spårväg city byggas ut, från Hamngatan via Klarabergsgatan och vidare 

ut på Kungsholmen. I och med detta kommer gångflöden i en av Stockholms mest 

folkintensiva punkter, Sergels torg, att störas och bra lösningar under arbetet måste finnas. 

Därför har valts att studera hur gångtrafik genom olika angreppssätt kan mätas och analyseras, 

samt hur angreppssätten kan påvisa brister i gångtrafiksystemet. Därför har också valts att 

studera fallet Sergels torg utifrån lämpliga angreppssätt. 

Syftet i detta arbete är att utreda hur brister i gångsystem kan identifieras med hjälp av två 

olika angreppssätt. Uppsatsen disponeras med först en platsbeskrivning. Efter detta redogörs 

för det första sättet att beskriva och undersöka gångtrafik. Här redogörs först hur 

metoden/analysen fungerar, samt dess resultat då den applicerats på Sergels torg. Efter detta 

förs en diskussion rörande resultaten i fallet och kring angreppssättets för och nackdelar samt 

huruvida det är applicerbart på andra områden. Detsamma görs sedan för det andra sättet att 

angripa problemet. Avslutningsvis jämförs angreppssättens resultat och vilka likheter och 

skillnader som finns, både i fallet men också de generella likheter och skillnader som kan 

identifieras. 

Anledningen till att sättet att arbeta valts är dels för att materialet som insamlats inbjuder till 

det men även på grund av att det torde vara fruktsamt att börja med en fallstudie för att sedan 

söka identifiera generella tendenser hos angreppssätten. Då valda sätt att angripa problemen 

skiljer sig markant är applicering på ett fall ett bra sätt att förstå dem. Däremot bör varsamhet 

vid slutsatsdragning vidtas då enbart en fallstudie görs.  
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Platsbeskrivning 
Sergels torg är beläget i centrala Stockholm med nära anknytning till T-centralen vilket är 

Stockholms högst trafikerade kollektivtrafikknutpunkt. År 1967 invigdes Sergels torg efter en 

planering som tagit 32 år och ytterligare sju år att bygga (City i samverkan 2011). Namngivet 

av Evert Taube och ritat av David Helldén är det numera en plats både hatad och älskad av 

stockholmare. 

Torget består av två plan där biltrafik finns i det övre och det undre planet är dedicerat till 

gångtrafik. Den övre delen domineras av den superellips-formade cirkulationsplatsen med 

konstverket vid namn ”Kristallvertikalaccent” i centrum. Till denna del ansluter många av 

Stockholms mest trafikerade gator med avseende på gångtrafik. Drottninggatan, 

Klarabergsgatan och Hamngatan bland dessa. Det undre torget är rumsligt avskilt från 

resterande stadsliv och kantas av butiker samt består av en inglasad del kallad Sergelgången 

som leder bort mot en galleria (Gallerian) och ett varuhus (Nordiska kompaniet, NK). Längst 

torgets södra del löper Kulturhuset som används till tusentals kulturevenemang varje år 

(Stockholms stad 2012). 

Torget används idag till ett flertal aktiviteter såsom framträdanden, torghandel, 

demonstrationer och som plats att fira då vissa sportevenemang vinns. Detta i kombination 

med dess geografiska läge medför att det är en av Sveriges mest trafikerade punkter vad gäller 

gångtrafik. Med start någon gång 2013 skall omfattande renoveringar i betongskiktet ske i 

samband med utbyggnad av Spårväg city, något som kommer försvåra för gående under 

byggtiden (Andersson 2011). 

Platsens funktioner 

Hur och var gångtrafik genereras har att göra med vilka funktioner en viss plats innehar. För 

att få en god bild av Sergels torg och vilka gångströmmar som kan förväntas behövs en 

genomgång av de funktioner torget och dess omgivning erbjuder. 

 

Figur 1, Funktioner kring Sergels torg, egentillverkad 
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Kollektivtrafik 

Kring Sergels torg är utbudet av kollektivtrafik stort. Huvudpunkten är T-centralens 

tunnelbanestation, den enda station som ansluter till alla tre tunnelbanelinjer som Stockholm 

har. Uppgångar leder direkt ut på torget men också upp på Drottninggatan. Längre ned på 

Klarabergsgatan finns Centralstationen. Stockholms tyngst trafikerade punkt vad gäller 

kollektiva kommunikationer. Här finns en direkt anslutning till T-centralens 

tunnelbanestation, Pendeltåg, tåg till övriga Sverige och Arlanda flygplats samt bussar lokala 

som regionala. På Hamngatan ligger startstationen för spårväg city som leder mot 

Norrmalmstorg och vidare ut på Djurgården. Det är denna som skall expanderas västerut mot 

Kungsholmen men även i nordvästlig riktning upp till Ropsten. 

Kultur 

I Sergels torgs södra del ligger Kulturhuset som är värd till kulturevenemang, caféer, 

Stockholms stadsteater med mera. Detta är en av stadens stora kulturplatser och 

tillhandahåller både evenemang i huset såväl som ute på torget (Stockholms stad 2012). Inte 

långt från torget finns nästa torg, Hötorget. Också där kan Stockholms invånare njuta av 

kultur. I detta fall i form av Stockholms konserthus. Här finns även en av Stockholms större 

biografer. 

Parker 

I nära anslutning till Sergels torg ligger Kungsträdgården. Denna parkmiljö nyttjas inte bara 

för rekreation på lediga dagar av invånare utan innefattar mycket av de runtomkringliggande 

funktionerna också. På sommarn är det en populär plats för att ta en glass eller sätta sig på 

någon av restaurangerna i parken för en bit mat. Kungsträdgården är även värd för 

kulturevenemang och förra året genomfördes 80 heldagsevenemang och cirka 600 

programpunkter (Kungsträdgården 2012). Detta talar för en mycket väl nyttjad och frekvent 

besökt plats i Stockholm. De hade förra året runt 3 miljoner besökare i samband med 

program.  

En park med färre funktioner men med möjligheter för rekreation är Observatorielunden i 

slutet av Drottninggatans norra ände. En av de få platser i Stockholms innerstad där 

fortfarande Brunkebergsåsen kan skönjas. 

Handel 

Handelsutbudet är stort kring Sergels torg och vilken gata som än studeras finns gott om 

affärer. Dock är några punkter extra starka vad gäller denna funktion. En av dessa är 

Drottninggatan där butik efter butik avlöser varandra på en av Stockholms få gågator. Korsas 

torget finns där Gallerian på Hamngatans södra sida och NK på den norra. En galleria och ett 

varuhus bägge med stora utbud av diverse affärer och möjlighet till förtäring. Som framgår av 

Figur 1 är handeln spridd i området och hela området i sig lockar köpvilliga invånare. 

Angreppssätten 
Som nämnts har i studien valts att närma problemet med hjälp av två angreppssätt, dels ett 

som Jan Gehl har använt sig av då han undersökt gångtrafik i bland annat Köpenhamn, Oslo 

och Stockholm (Gehl 1991). Detta kan ses som en mätning av gångtrafik. Dels har valts att se 

på ett angreppssätt som är en analys kallad Space Syntax. Denna analys mäter hur olika 

gaturum är sammankopplade. Analysmetoden använder inte gångtrafik eller flöden som data 

men leder till ett resultat som i viss mening anser sig kunna förutsäga gångtrafikens spridning. 

Detta gör analysen relevant för frågeställningen. 
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Ett kriterium gällande bägge angreppssätten är avgränsningen i området. I både Gehls 

mätning och Space syntax analysen är området avgränsat på så sätt att det är ”gångbart”. Det 

vill säga att avståndet tvärs över tillräknas ett behagligt gångavstånd. En schablonsiffra på 

detta är 500 m (Gehl 2010). 

Angreppssätt I - Jan Gehls mätmetod 

Beskrivning av metoden 

Undersökningen som Jan Gehl gör ställer tre frågor (Gehl 1991): Hur många går i city? Hur 

många uppehåller sig i city? Vilka aktiviteter försiggår? För att svara på den första frågan 

väljs olika lämpliga räkne-ställen utifrån vilket område som önskas undersökas. Här räknas 

antalet fotgängare 15 min per timme för gågator och 20 min per timme på gator med två 

trottoarer. Detta ger enligt Gehl tillräcklig noggrannhet erfarenhetsmässigt. För att svara på 

hur många som uppehåller sig registreras dessa på en plankarta varannan timme i hela det 

undersökta området, utöver detta registreras också vilken aktivitet de tar sig för (så kallad 

”behavioral mapping”), detta för att svara på den tredje frågan. Dessa frågor undersöks under 

dagar med liknande väderförhållanden (för jämförbarhet) och även i Skandinaviens fall både 

på sommarvardagar (klockan 10-24) och vintervardagar (klockan 10-18). Gehl menar också 

att gångflödena är erfarenhetsmässigt liknande på lördagar men förskjutna mot förmiddagen. 

Utifrån mätningarna sammanställs data och appliceras på den rumsliga miljön enligt Gehls 

teorier rörande en levande stad för att se hur olika gångstråk ligger till kapacitetsmässigt och 

slutsatser dras för att sedan ge välmotiverade förslag till förbättringar gällande området. 

Gehls undersökning av Stockholms city 

Undersökningen med avseende på gångtrafik 

Jan Gehls undersökning (1991) finns publicerad i Stadsrum & Stadsliv i Stockholms city (se 

källhänvisningar) och det som redogörs i denna rubrik kommer enbart där ifrån. 

Då Gehls metod strävar att svara på frågorna: Hur många går i city? Hur många gör uppehåll i 

city? Vilka aktiviteter försiggår? Inleds undersökningen med att välja en del räkne-ställen 

gällande gångtrafik, och registreringsområden gällande uppehåll och aktiviteter, både primära 

och sekundära. Då fokus 

ligger på gående följer här en 

redogörelse för vilka räkne-

ställen som valts ut: 

Primära: 

1. Drottninggatan (nord) 

2. Sergelgatan 

3. Kungsgatan 

4. Klarabergsgatan 

5. Hamngatan 

6. Biblioteksgatan 

Sekundära: 

7. Drottninggatan (syd) 

8. Västerlånggatan 

9. Sveavägen 

Figur 2, Räkne-ställen, Gehl, 1991 
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10. Entrépassager Gallerian 

I undersökningen har även årstid och väder tagits hänsyn, dessa dagar är undersökta: 

Tabell 1 

Översikt över registreringsdagar 

Månad: Juli Augusti November Januari 

Datum: 26 23 6-8 2-3 

År: 1990 1990 1990 1991 

Dag: Torsdag Torsdag Tis-Tors Ons-Tors 

Väder: Fint Fint Fint Fint 

Temperatur: 24°C 22°C -2°C -3°C 

Tid: 10-24 10-18 10-18 10-18 

 

Detta ger en uppfattning om vilka flöden som rör sig i Stockholm under en typisk sommardag 

och en typisk vinterdag. 

 

Figur 3, Gehl, 1991 
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Figur 4, Gehl, 1991 

”Gångtrafiken från dag till dag och från vecka till vecka är förbluffande konstant inom dessa 

årstider (och med samma vädersituation).” – Jan Gehl 

Tio fotgängare per minut och meter gatubredd är ett mått där fotgängare visserligen går tätt 

men har acceptabel framkomlighet. Vid större flöden blir det problem. Främst för barn, äldre 

och handikappade. Med denna schablonsiffra samt undersökningen kan nu kapacitet på 

Stockholms gator beräknas och kapacitetsproblem identifieras. De problem som identifieras 

är: 

Tabell 2, Kapacitetsproblem i Stockholm city 

 Drottninggatan 

(nord) 

Klarabergsgatans 

norra trottoar 

Hamngatans 

norra trottoar 

Bredd: 10,8m 9-10m 10-11m 

Bredd (med 

hänsyn till 

hinder): 

6m 5m 5m 

Beräknad 

kapacitet: 

60 pers./minut 50 pers./minut 50 pers./minut 

Sommartrafik: 95-105 pers./minut  

(kl. 12-17) 

51 pers./minut  

(kl. 16-17
30

) 

65-72 pers./minut 

(kl. 12-17) 

 

Utöver detta identifieras något Gehl kallar ”Den felande länken” i Stockholm. Den felande 

länken är översiktligt den dåliga förbindelsen mellan citys östra och västra del vad gäller 
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gångtrafik. Teoretiskt klaras denna förbindelse av via Sergels torgs nedre plan men 

undersökningar har gjorts som visar att gående generellt gärna undviker upp- och nedgångar. 

Mer specifikt pekas den felande länken ut som övergångsställena över Sveavägen vid Sergels 

torg. Där korsar ca 3000 personer vägen under lunchtimmen och givet två väntetider tar det 2 

minuter och 10 sekunder att enbart korsa gatan. Detta gör att ca 300 går vid rött ljus och 150 

springer över. 

Rekommendationer för förbättring 

Som nämnts ovan tas även hänsyn till människor som gör uppehåll i staden och vilka 

aktiviteter som företas. Utifrån detta tas utredningen vidare och sju rekommendationer ges för 

hur Stockholms city kan förbättras. Av dessa är fyra (fetstil) speciellt intressanta. Dessa är: 

 Mindre biltrafik i city 

 Sammanhängande gångsystem 

 Kontakt till sjöfronten 

 En bättre stad att gå i 

 En bättre stad att uppehålla sig i 

 Ett nytt och bättre Sergels torg 

 Fler bostäder i city 

Mindre biltrafik i city är en punkt där Stockholm jämförs med Köpenhamn vars kärna är fri 

från större biltrafikflöden. Då Stockholm city planerades på 50- och 60- talet dominerade 

biltrafiken och idag upplevs city som en plats där bilar har företrädet. I dagsläget är städers 

kvalitét och attraktivitet viktigt då de konkurrerar både om invånare men också turistnäring. 

Detta samt existensen av mycket goda kollektivtrafikmöjligheter (jämfört med Köpenhamn) 

är ett motiv till att reducera biltrafik. 

Ett sammanhängande gångsystem handlar till mångt och mycket om att läka det östvästliga 

stråket som abrupt bryts vid Sveavägen. Här föreslås en avstängning av biltrafik mellan 

Sveavägen och Sergels torg. En östvästlig boulevard föreslås också bestående av 

Klarabergsgatan och Hamngatan över Sergels torg. Här skulle biltrafiken vara begränsad eller 

eventuellt att enbart kollektivtrafik och taxi tillåts. En liknande lösning med 

biltrafikbegränsning föreslås på Kungsgatan. 

Punkten ”En bättre stad att gå i” handlar mer om utformning av gatumiljön än hur den 

tekniskt är strukturerad. Exempel på detta är att utnyttja solsken, placera ut vilobänkar och 

utforma vackra fasader. En punkt att nämna som knyter an till kapacitetsbristen på vissa gator 

är att flytta gatuhandel och liknande som är anledningar till att den gatubredd som kan nyttjas 

inte är den samma som den faktiska gatubredden (se Tabell 2). 

Rekommendationen ”Ett nytt och bättre Sergels torg” inleder med att peka ut de funna 

problemen med torget. Dessa är: 

 Kraftig biltrafik delar upp torget 

 Problemfyllda fotgängarpassager 

 Kraftigt buller och luftföroreningar 

 

 Torget stort och rumsligt odefinierat 

 

 Dålig plats för stadslivet 

 Uppehållsytorna fördelade på tre områden, två små och ett nedsänkt 

 Torget har dåliga solförhållanden 
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 Den försänkta delen är problematisk 

 Dålig design och stort slitage 

 Låg användning, dålig plats för uppehåll 

 Nedsänkningen ger ytterligare skugga från kulturhuset 

 

 Relationen Torg-Kulturhus är dåligt utnyttjad 

För att förbättra Sergels torg föreslås dels åtgärder från tidigare. Det vill säga ingen biltrafik 

mellan torget och Sveavägen och reducerad biltrafik på Klarabergsgatan och Hamngatan. 

Övrigt föreslås dels att torget utförs i ett plan, något som skulle lösa den försänkta delens 

problematik samt förbättra kontakten med Kulturhuset. Dels föreslås en förminskning av 

torget, detta gör torget mer rumsligt definierat och ger platsen ökad intimitet. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att de problem och brister Jan Gehls metod pekat ut på 

och kring Sergels torg är: 

 Kapacitetsbrist i gångtrafiken på tre gator som ansluter till Sergels torg 

 En ”felande länk” i korsningen över Sveavägen 

 Fem problem vad gäller torgets utformning (och dess trafikflöden) 

Diskussion kring resultatet 

Gehls undersökning (1991) av Sergels torg är en faktisk mätning av flöden, detta gör att 

möjligheten att ifrågasätta resultaten i stor del blir liten. 

Av de resultat som här presenterats är det resultat Gehl lägger mest vikt vid den så kallade 

felande länken vid Sergels torg. Han beskriver detta som en brytpunkt mellan västra och östra 

centrala Stockholm, ett sår som måste läkas. Frågan som kan ställas är huruvida detta 

verkligen är det problem som det framställs som. Gehl nämner att det finns en 

sammankoppling via det nedre planet av Sergels torg men att den inte används. Detta kopplar 

till en teori som Gehl har mer generellt om gångtrafik och höjdskillnader. Detta tas upp vidare 

i diskussionen kring metoden. 

Vad gäller attraktionspunkterna kring Sergels torg är dessa inte tagna någon hänsyn till i 

mätningen mer än att vissa ställen för räkning är valda på så sätt att vissa punkter erkänns som 

attraktiva och därför väljs att räkna flöden där. Ett exempel är räkne-stället vid Gallerians 

ingång från Hamngatan. Då mätningen ger siffror i gångflöden svart på vitt behövs inte 

attraktionspunkter resoneras kring i mätningen. Däremot kan hävdas att det är på grund av 

exempelvis Drottninggatans affärsliv och NKs läge som tillsammans genererar det höga flödet 

på Hamngatan eller att den kulturintresserade uppehåller sig i Kulturhuset för att sedan gå på 

bio på Hötorget. Därigenom genereras flöden på Sergelgatan. 

Mätningen är som sagt genomförd 1991 och detta bör kommenteras. Trots utgivningsåret kan 

menas att undersökningen fortfarande stämmer i mångt och mycket. Strukturen kring Sergels 

torg är densamma och de attraktionspunkter som fanns då finns kvar idag. Det som möjligen 

hänt är att Stockholm har växt och invånarantalet är högre. Detta bör i sin tur innebära att de 

identifierade problemen gällande kapacitet på gator har blivit större. Å andra sidan har fler 

handelsplatser runt om i Stockholm växt fram vilket kanske lockar konsumenter till andra 

platser. 

Metoden är inte enbart genomförd på Stockholm city utan har även genomförts i Köpenhamn 

och Oslo (Gehl, J., 1991). Även i dessa städer med goda resultat. Detta ger metoden 

tillförlitlighet och understöder resultaten funna i Stockholm men betyder även att den är 

generaliserbar. 
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Diskussion kring metoden 

För att förstå hur Gehl drar sina slutsatser bör först en genomgång av hur han värderar en bra 

stad göras. Då han ser till staden i ett helhetsperspektiv och att det i uppsatsen enbart finns 

intresse för de gående redogörs här enbart för hans argument rörande ämnet. 

Det absolut första kravet för att gå är utrymme (Gehl 2010). Detta kan tyckas självklart men i 

begreppet innefattar han att ett obehindrat rörelsemönster skall kunna uppnås, utan trängsel, 

utan att behöva sicksacka mellan människor och inte heller behöva väja för fasta hinder såsom 

armaturer och papperskorgar. Dessa utrymmeskrav ser olika ut för olika invånare, exempelvis 

kan handikappade kräva mer utrymme. 

Nästa aspekt är väntetider (Gehl 2010). Detta problem uppstår oftast vid mötet med andra 

trafikslag. Då den gående vill korsa en bilväg uppstår ofta kravet att stå och vänta och ibland 

krävs dessutom att en knapp trycks in likt en ansökan för att få korsa gatan. 

En annan aspekt Gehl lägger vikt vid är höjdskillnader (Gehl 2010). Han menar att gående 

gärna undviker att röra sig i höjdled då detta skulle orsaka möda. Detta är naturligtvis 

oundvikligt på sina ställen. Han menar också på att ramper föredras framför trappor. 

Dessa ovan nämnda faktorer är av teknisk art men det finns även en del kvalitativa aspekter 

Gehl menar att hänsyn skall tas till. Den första är fasadutformning (Gehl 1991). Fasader skall 

gärna vara varierade, småskaliga med många portar. Detta gör dels att avstånd uppfattas som 

mindre än de är men även att miljön blir mer inbjudande att flanera och uppehålla sig i. Den 

andra faktorn är gatuformen, en rak lång gata upplevs som mycket jobbigare att gå längs än en 

lätt krökt gata där slutdestinationen inte syns. Den tredje faktorn är orienterbarhet, en stad är 

bättre att gå i om det är lätt att hitta. Detta innefattar väsentliga destionationer, vilka bör vara 

väl sammanlänkade och lättfunna. Utöver detta tar han även upp trygghetsfaktorn, 

belysningsfrågor och tillgång till vilobänkar. 

Då en undersökning genomförts med Jan Gehls metod fås en mycket god bild av situationen 

på platsen som analyserats. Detta har sin grund i att mycket tas med i undersökningen. För det 

första studeras inte bara de som går i staden utan även de som uppehåller sig och vad de gör 

(Gehl 2010). Det vill säga hur staden används. Detta samt att små detaljer som hur 

papperskorgar och bänkar, gatuförsäljare och kiosker finns utplacerade ger en klar bild av 

situationen på platsen. Då mycket tas med blir en helhetsbild tydlig. 

Mätmetoden ser till faktiska flöden. För att genomföra mätningen är tillvägagångssättet att på 

utvalda punkter faktiskt räkna de som passerar. Detta har en fördel mot att köra simuleringar 

då en simulering kan vara konstruerad på sådant sätt att den inte passar platsen till skillnad 

från då faktisk räkning på platsen sker. Vid en räkning börresultaten bli mer korrekta. 

Gehls analysmetod medför också fördelar då den skall presenteras. Det är mycket lätt att 

redogöra för tillvägagångssätt men också då resultat presenteras. För gemene man medför 

detta att undersökning och resultat blir lätt att förstå och ta till sig. Detta är bra då resultat 

skall presenteras för exempelvis politiker. 

Metoden är statisk. Med detta menas att den inte är perceptiv till förändringar. Det går inte att 

på förhand försöka förutsäga vad en viss förändring i ett system skulle medföra. Metoden 

beskriver bara nuläget vilket medför att vid förändringar kan endast efterkloksamhet uppnås. 

Det vill säga då en förändring skett kan en ny analys göras och via den ses de nya problem 

som uppstått. Metoden kan alltså identifiera problem men inte se potentiella problem i 

förhand. 

Ett annat problem med analysen är att det finns risk för partiskhet. Letas något speciellt efter 

från början finns risk att det är det analysen kommer visa i slutändan. Resultatet går att 
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manipulera på olika sätt. Ett exempel kan vara hur de räkne-ställen som studeras väljs. I en 

större stad skulle exempelvis kunna bortses från att räkna gående på en högt trafikerad gata. 

En gata den som utför mätningen vet har kapacitetsproblem för att sedan i resultatdelen kunna 

visa att området är fritt från brister. 

Ytterligare en nackdel är tidsperspektivet. I Sergelfallet har Gehl tagit hjälp av studenter för 

att under vissa dagar räkna all gångtrafik. Skulle arbetstimmarna för alla dessa personer 

summeras är redan där tidsinvesteringen i analysen hög. Då är undersökningen inte 

sammanställd än. För att investeringsvilja i mätningen skall finnas bör resultaten vara värd 

mödan. 

Som sagt är Gehls metod en mätning av faktiska flöden, detta gör att resultaten av mätningen 

blir svåra att säga emot. Ett problem med metoden skulle kunna vara att då räkning sker 15-20 

min/h (beroende på om det är en gågata eller två trottoarer) kan resultatet vid platser med 

mycket ojämna folkströmmar bli missvisande. 

Angreppssätt II - Space syntax analys 

Beskrivning av analysen 

Space syntax är i grunden en analysmetod för att 

beskriva tillgänglighet (Nordström 2005). För att 

förstå vad detta betyder krävs en närmare 

genomgång. Det första som är viktigt att nämna vad 

gäller metoden är att den inte baseras på 

geometriska förhållanden, det vill säga fysiska 

avstånd är obetydliga. Istället försöker beskrivas hur 

ett objekt förhåller sig till en helhet, ”bebyggelsens 

konfiguration”. Space syntax beskriver alltså inte 

hur ett rum ser ut utan enbart hur detta rum förhåller 

sig och är kopplat till andra rum. Ett exempel kan 

vara tunnelbanans stationskarta. Det enda den visar 

är linjetillhörighet och stationsföljd. Den säger 

(nästan) inget om hur stationerna är belägna 

geografiskt eller något om avstånd stationer 

emellan. 

Inom Space syntax analyser i stadsrum används så 

kallade axiallinjer för att beskriva rum, exempelvis 

varje gaturum (Nordström 2005). Det krävs en 

definition av hur rum väljs i metoden. Då en 

axiallinje dras skall detta göras på så sätt att vart en 

person än befinner sig i rummet skall axiallinjen 

kunna nås. Det omvända måste även det gälla, vart 

än på axiallinjen en person placerar sig skall hela 

rummet kunna överblickas. I figur 5 skulle rummet 

A därför täckas av en linje medan rummet B kräver 

två linjer för att uppfylla kraven. Axiallinjerna dras 

så långa som möjligt för att försöka täcka ett så stort 

gaturum som möjligt. Dessa korsar varandra, vilket 

naturligt sker då gator korsar varandra. Detta bildar 

noder vilka beskriver kopplingar mellan rum. 

Figur 5, Principskiss rum 

Figur 6, Axiallinjer principskiss 
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Det analysen har som mål att undersöka är hur tillgängligt (integrerat) varje rum är i 

förhållande till alla andra rum (Nordström 2005). För att få ett mått på detta räknas hur många 

riktningsförändringar som görs från en axiallinje för att nå alla andra axiallinjer. Låt oss se till 

exemplet i figur 6. Vi börjar med axiallinje 1, vi beräknar hur många noder vi passerar för att 

nå axiallinje 2, det vill säga en. Efter detta beräknas antalet noder från axiallinje 1 till 3 (två 

noder) och sist linje 1 till 4 (två noder). Detta ger ett värde för axiallinje 1 (så kallat 

integrationsvärde). I vårt exempel blir det summan av antalet noder passerad, fem. Dessa 

beräkningar görs för alla axiallinjer. I vårt exempel skulle det se ut som följer: 

Tabell 3, Integrationsresultat exemplet figur 6 

Axiallinje 1 2 3 4 

Integrationsvärde 5 3 5 5 

 Detta ger slutligen var linje ett integrationsvärde, som är tänkt att beskriva närheten för var 

rum till alla andra rum. Nämnvärt kan vara att av intuitiva skäl inverteras värdena så att en 

linje med ett högt värde blir väl integrerad istället för tvärt om vilket den initiala analysen ger, 

detta har inte gjorts för exemplet.  

Space syntax analys av Sergels torg 

Analysen 

Då genomförandet av en space syntax analys är utanför uppsatsens tidsspann har en redan 

genomförd undersökning studerats. Denna är gjord av Ann Legeby med flera. Gällande Space 

syntax analysen har enbart integrationsvärdeskartor och specifikt förhållandet mellan olika 

rum studerats. Integrationsvärdet för en axiallinje i sig är inte intressant utan enbart 

förhållandena dem emellan. Här följer några axialkartor: 

 

Figur 7, Spacescape, 2007, Space syntax analys – översikt Stockholm city 
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Figur 8, Legeby, A., 2012, Integrationskarta Sergels torg 

Gällande för alla dessa integrationskartor är att en rödare färg representerar en hög integration 

och en blåare låg integration. 

För att tolka dessa kartor tars hjälp av ”Om space syntax” där det beskrivs hur dessa kan läsas 

(Nordström 2005). Det första som kan ses till är linjestrukturen. Trots att det är viktigt att 

skilja på siktlinjer och rumsliga axiallinjer kan det i många fall sägas att de motsvarar 

varandra. Särskilt i en tät 

kvartersstadsstruktur. Detta betyder 

att ett område med korta linjer är 

uppbrutet rumsligt. Ett uppbrutet 

område kan vara svårorienterat. På 

Sergels torg finns sådana problem i 

torgets undre plan. I kartan syns 

någon form av rektangel, något som 

visar att det finns hinder för ett fritt 

rörelsemönster på torget. Att torget är 

nedsänkt är också det en bidragande 

faktor då torget har sex punkter (samt 

en koppling till Kulturhuset) som 

ansluter till omgivningen. 

Det andra att se till är den 

integrationsstruktur som kartan visar. 

Eftersom ett visst samband mellan 

integrationsgrad och trafikmängd 

påvisats säger integrationsgraden en 
Figur 9, Legeby, A., 2012, Integrationskarta Sergels torg 
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hel del om områdets potential. Även kan det sägas att med få välintegrerade (röda) linjer blir 

trafiken mer koncentrerad i jämförelse med om integrationen vore jämt fördelad. 

De fem huvudgatorna: Klarabergsgatan, Drottninggatan, Sergelgatan, Sveavägen och 

Hamngatan är som ses mycket väl integrerade. Nere på torgets undre plan finns en stark 

axiallinje som sträcker sig från tunnelbanenedgången i väst och bort in i Sergelgången för att 

brytas vid NK. De sämst integrerade platserna ligget främst i det undre planet och då i de 

nordöstra delarna, ”bakom” affärsrummet under fontänen. Även en passage mellan 

Sergelgången och upp till gallerian samt ett övergångsställe mellan Klarabergsgatan mot 

Sergelgatan visar på låg integration. Den gångväg som går på övre plan längs med 

Kulturhuset visar sig vara mycket välintegrerad. 

Förbättringar och möjligheter 

Utifrån detta kan ges förslag på förbättringar då god integration ger större möjligheter för god 

funktionalitet. Ett första förslag från Spacescape till förbättring av Sergels torg är att öppna 

upp ”affärscirkeln” under fontänen (Spacescape 2007). Detta skulle markant hjälpa 

orienterbarheten och genom att tillåta genomströmning där skulle hela det undre torget bli 

bättre integrerat. 

Med Space syntax analysen kan även identifieras möjligheter som idag kanske inte är 

maximalt utnyttjade (Nordström 2005). I fallet är gångstråket på övre plan längs Kulturhuset 

exempel på en sådan möjlighet (Spacescape 2007). Sträckan visar på god integration men 

utnyttjas dåligt. Enligt denna analys är inte kopplingen till Kulturhuset och staden något 

problem men integrationen i förhållande till torget är inte överensstämmande. Att öppna fler 

ingångar på övre plan till Kulturhuset kan vara en åtgärd för att maximera funktionen av 

huset. 

Sammanfattningsvis kan sägas att problemen hos gångtrafiken, eller egentligen de rum med 

dålig integration, finns i torgets undre plan på ovan nämnda platser samt ett övergångsställe 

som korsar Klarabergsgatan/Sergelarkaden. 

Diskussion kring resultaten 

En inledande svårighet vad gäller Space syntax och torg är att det blir svårt att definiera 

rummen. På en gata finns få möjligheter till variation i dragningen av axiallinjer, gator är mer 

eller mindre raka. På ett torg blir det betydligt svårare att definiera rummen och att göra detta 

rätt är inte lätt. 

Space syntax tar inte hänsyn till funktionerna kring Sergels torg. Mer om de generella 

tankarna kring analysmetoden och funktioner följer under nästa rubrik. Det som däremot kan 

utläsas är att de platser där funktioner finns verkar ha god tillgänglighet.  

En intressant sak som kommit fram av analysen är sträckan i torgets övre plan som 

sammankopplar Drottninggatan med Hamngatan, längs med Kulturhuset. Denna sträcka visar 

sig vara väl integrerad men används inte alls till den utsträckning som analysen antyder. 

Anledningar till detta kan vara att de gående på Drottninggatan med intresse att ta sig till 

Hamngatan främst ska till NK och vise versa. Då väljer gående kanske att gå ned i 

Sergelgången där övergångsställen undviks. 

Space syntax analyser gör precis som Gehls mätmetod anspråk på att vara generell och att 

kunna användas på andra platser. Även vad gäller Space syntax har analysen gjorts på andra 

platser och med goda resultat. Detta ger metoden trovärdighet även vad gäller fallet i fråga. 
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Diskussion kring analysen 

Metoden går lika bra att använda då studier gällande städer, stadsdelar och enskilda 

byggnader ska genomföras (Nordström 2005). Problemet som uppstår i Space syntax 

analysens sätt att beskriva rum vad gäller städer och stadsdelar är att stadsrummet är 

kontinuerligt och därför kan det betraktas som ett enda rum. Detta gör det svårt att definiera 

de olika stadsrummen och hur de förhåller sig till varandra. 

Att genomföra grundanalysen i Space syntax är inte speciellt svårt. Den bakomliggande 

tanken är inte komplicerad och det är inte många moment att tänka på. Finns kunskap om hur 

axiallinjer skall dras (definition av stadsrummen) blir det bara en fråga om tålamod för att 

täcka in det område som ska analyseras. Detta gör själva analysen lätt att genomföra. 

Till skillnad från Jan Gehls metod är Space syntax en adaptiv metod. Det betyder att den 

svarar mot förändringar. Detta är bra om förändringar skall testas. Tas en gata eller ett rum 

bort från systemet kan nya beräkningar göras och slutsatser om vad som händer med resten av 

systemet dras. Detta är även tacksamt då nya områden skall utformas då även rum som enbart 

finns på ritning kan analyseras. Möjlighet att göra en Space syntax analys finns och via den 

kan ses hur den exempelvis nya stadsdelen är integrerad i förhållande till befintlig bebyggelse 

samt inbördes i det nya området. Detta medför också att olika alternativ på exempelvis 

dragningar av gångvägar kan undersökas. 

Poängen med att studera tillgänglighet på detta sätt är att det finns en viss korrelation mellan 

höga integrationsvärden och hur mycket trafik som finns i gaturumet (Nordström 2005). Detta 

gäller både för gångtrafik men också biltrafik dock kanske främst gångtrafik. En space syntax 

utredning gjord över Södermalm visar på en korrelation på strax över 70%. Detta är en 

mycket starkt korrelation. Det betyder i förlängningen att om vi kan förutse var gångflöden 

kommer att finnas, och detta kanske främst vid byggnation av nya stadsområden, kan goda 

lägen för funktioner väljas. Alltså kan space syntax analysen ses som ett verktyg för att finna 

stadsområdens potentiella funktionsmaximering. 

Vid analys av en stad eller stadsdel kan gator med mycket hög integration identifieras som 

visar sig vara under- eller inte alls utnyttjade. Erfarenhetsmässigt finns en stark korrelation 

mellan tillgänglighet och goda butikslägen (Nordström 2005). Detta betyder att en Space 

syntax analys kan finna outnyttjat potential i staden. Något som på sikt kan höja stadens 

attraktivitet och funktionalitet. Attraktivitet är något fler och fler städer eftersträvar då de 

flesta stora städer i Europa konkurrerar om turistnäring men även i vissa fall brottas med 

befolkningsminskningar. 

En Space syntax analys ger en kompletterande bild till den normativa diskussion som hörs 

rörande attraktionskraften i ett rum, där tunnelbanestationer, varuhus, gallerior men också 

estetiska värden hos en plats betonas (Nordström 2005). Space syntax säger inte emot att 

dessa funktioner attraherar folk men den visar att konfigurativ uppbyggnad spelar en viss roll. 

En ”betydligt större betydelse än vi tidigare känt till”. Då relationen mellan byggd form och 

funktionellt utfall studeras erbjuder space syntax nya angreppssätt. Det visar sig att vissa 

funktioner är starkt korrelerade till den fysiska strukturen, ”funktioner av rummet snarare än 

funktioner i rummet”. Alltså enligt Space syntax skulle folkströmmar komma först och i och 

med detta placerar sig funktionerna som de gör. Det blir lite utav en hönan och ägget 

diskussion om vad som kom först. Självklart menar inte Space syntax att det exklusivt är så 

att tillgängligheten styr funktionerna men det har påvisats viss korrelation. Med detta sagt 

konstateras att Space syntax analysen inte heller tar hänsyn till stadens funktioner då den 

genomförs. 

Då analysen enbart ser till en faktor och det finns ett visst bestämt sätt att genomföra den finns 

ingen risk att data förvanskas. Det går inte att via en korrekt utförd Space syntax analys 
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förvanska resultaten eller styra analysen för att nå ett önskat utfall. Det vill säga metodens 

resultat har stor chans att vara objektiva. 

Space syntax erbjuder ett annat angreppssätt än det traditionella gällande synen på gångtrafik. 

Detta betyder att goda resultat kan uppnås vid användning av analysen som komplement till 

andra mätningar av gångtrafik. Analysen ger en delförklaring och det är alltid av godo att 

undersöka gångtrafik från flera perspektiv. 

En nackdel med analysmetoden kan vara att den känns abstrakt och svårgreppad. Trots dess 

enkla utgångspunkt i att enbart studera hur rum är sammansatta uppstår problem i praktiken, 

som nämnts ovan är en Space syntaxindelning av Sergels torg inte lätt. Att då veta hur andra 

rum skall delas in kräver en viss träning.  

I analysen finns en tendens att visuella och mentala barriärer faller bort. Ett exempel kan vara 

en större bilväg där möjligheter att gå inte existerar. Vid en analys gällande gångtrafik 

”försvinner” då denna väg trotts att den för gående kan uppfattas som ett stort visuellt hinder. 

Space syntax har fått kritik för att vara för vetenskaplig och mekanisk (Westin 2010). Att på 

ett vetenskapligt sätt studera enbart ett kriterium gör analysen blind för andra faktorer. Detta 

gör att exempelvis filosofiska resonemang som estetik blir förbisedda. 

Då tillgänglighetsmätningen översätts i gångtrafik utgås från en simpel sanning, människor 

väljer vägar där de behöver göra så få riktningsförändringar som möjligt. Detta förklarar 

varför korrelationen mellan en gatas tillgänglighet och gångtrafikflöde är så pass god som den 

är. Detta stämmer men enbart till viss del. Ett påstående om att människor alltid väljer 

kortaste vägen skulle likväl kunna vara sant. Här uppstår en konflikt. En argumentation om att 

människor med god lokalkännedom skulle välja den kortaste vägen trots att den inte är den 

mest lättorienterade kan föras. Det skulle göra att de gående som hittar inte alls skulle röra sig 

i de mönster som Space syntax analysen föreslår. Detta tar oss vidare in på frågan om vilka 

som rör sig kring Sergels torg. De flesta tillhör troligen gruppen med god lokalkännedom. 

Detta skulle i sin tur medföra att Space syntax analysen kan undermineras något. 

Det kan argumenteras att ett kriterium för en relevant och lyckad Space syntax analys är att 

det studerade området inte är för stort. Att göra en analys över en hel stad för att söka dra 

slutsatser gällande gångtrafiken i staden blir svårt. Förvisso kan gator med god integration 

identifieras och antaganden om gångflöden på dessa kan göras. Mycket längre än så kan 

slutsatser inte dras. För att identifiera problemområden på det sätt som gjorts i denna uppsats 

krävs att det primära området är avgränsat vid behagliga gångavstånd, sedan kräver Space 

syntaxanalysen att mycket ”omnejder” tas med i beräkningen. Blir området större väljer 

stadsbor andra färdmedelssätt och då kan analysen inte säga mycket om områdets gångtrafik. 

Avslutande diskussion 
Då nu en studie av två sätt att angripa gångtrafik är gjorda och inbördes diskussioner kring 

dessa förts blir nästa fråga hur väl de överensstämmer med varandra. Finns likheter mellan 

angreppssätten eller säger de emot varandra på vissa plan? För att svara på detta ses först till 

fallet. 

Då fallstudien är genomförd kan en del sägas om resultaten. Det första nämnvärda är det 

gemensamma problemet som bägge metoderna pekar på, vilket är utformningen eller 

existensen av den nedsänkta delen av Sergels torg. Här pekar Space syntax ut en rumslig 

uppbrutenhet och Gehls analys pekar på ett rumsligt odefinierat torg. Detta visar på en 

överensstämmelse mellan angreppssätten gällande torget. Att bägge dessa pekar ut torgets 

bottenplan som problem ger resultatet hög legitimitet och vice versa gällande angreppssätten. 
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De gator som pekats ut gällande deras kapacitetsbrist av Gehl är även gator som visar på god 

tillgänglighet enligt Space syntax, även detta något som är gemensamt för angreppssätten. 

Detta understöder såväl angreppssätten som resultaten. 

Den stora motsägelsen mellan metoderna i fallet rör kulturhuset där Space syntax menar att 

det är väl tillgängligt (och istället torgets bottenplan inte är det) medan Gehl menar på att 

Kulturhuset är dåligt kopplat till sin omgivning. Att denna motsägelse uppstått kan bevisa att 

Space syntax analysen inte alltid har god konvergens mot gångtrafik. Analysen har pekat ut 

stråket som väl tillgängligt men i verkligheten utnyttjas det inte alls flitigt. Däremot kan de 

motsägande resultaten ses på ett sätt där Gehls mätning menar att problemet finns och Space 

syntax analysen menar att potential till förbättring finns. Väljs detta synsätt innebär det att en 

lösning är funnen redan då problemen analyserades. På detta sätt blir angreppssätten 

komplement. 

Ett problem som bägge metoderna pekar ut men med två vitt skilda innebörder gäller torgets 

övre plan. Gehl talar om 

Stockholms felande länk, de 

två övergångsställena över 

Sveavägen (grönt i figur 10). 

Dessa medför en tidsmässig 

brytpunkt för de gående kring 

Sergels torg. Space syntax 

pekar ut ett område som av en 

slump visar sig vara kring 

övergångsställena över 

Klarabergsgatan (rött i figur 

10). Området här visar enligt 

analysen på rumslig 

uppbrutenhet, eller dålig 

integration. Här tydliggörs hur 

olika de två angreppssätten är 

och det spektrum av brister 

som kan finnas genom att använda bägge. 

Vad gäller angreppssätten rör det sig om två helt skilda metoder som mäter olika faktorer och 

ger skilda resultat. Detta gör det svårt att jämföra dem som metoder men hindrar inte att vissa 

likheter och skillnader är relevanta. Det bägge metoderna tar hänsyn till är höjdskillnader. 

Gehl påstår att de gående gärna undviker transport i höjdled och framförallt trappor och i 

Space syntax analysen innebär en förändring i höjdled ytterligare ett rum som måste passeras 

för att nå nästa. Detta kan vara en del i förklaringen till att båda angreppssätten kom fram till 

att bottenplan på Sergels torg har sina problem. 

En teoretisk motsägelse som står ut handlar om gatuform. Gehl menar att lätt krökta gator 

ökar intresset hos den gående till skillnad från en lång rak sträcka där lusten att gå försvinner 

redan innan promenaden har börjat. Skulle en Space syntax analys göras och en rak lång gata 

ställs mot en krökt visar den att den långa raka gatan är mycket väl integrerad och den krökta 

blir rumsligt uppbruten. Här går det inte riktigt att säga vad som är rätt och fel. Sett till 

Stockholm som exempel är både Drottninggatan (rak, lång) och Västerlånggatan (krökt, inte 

lika lång) hårt trafikerade gator. Troligen ligger en viss sanning i båda synsätten. 

En reservation bör göras då denna uppsats enbart studerar ett fall. Trots stöd från två olika 

angreppssätt som visar på liknande tendenser bör ytterligare fall studeras för en komplett bild 

av metodens och analysens användbarhet. Detta ligger utanför ramen för denna uppsats. 

Figur 10, problematiska platser i torgets övre plan 
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Då studien nu är genomförd kan en utvärdering av angreppssätten göras. Då jämförelsen har 

gjorts kan konstateras att angreppssätten till stor del kompletterar varandra, där resultaten inte 

är samstämmiga har en diskussion kring skillnaden kunnat föras på sådant sätt att resultaten 

inte heller motsäger varandra. Då både mätningen och analysen är generella och kan, samt har 

appliceras på andra platser får de ses som goda verktyg för en undersökning av gångtrafik och 

dess brister. Önskas angreppssätten användas vid förändringar i stadsmiljöer så ser jag det 

som en god möjlighet. Jan Gehls metod är utmärkt att använda då man får en mycket tydlig 

bild av nuläget, något som är nödvändigt för att i framtiden skapa något bra och hållbart. 

Space syntax analysen har av fallstudiens resultat visat sig vara ett gott komplement till Gehls 

undersökning. Detta i kombination med att inte redan utformade alternativ av stadsutformning 

kan undersökas relativt enkelt gör att även denna analys blir ett gott verktyg. Alltså får 

undersökningen ses som lyckad och syftet med uppsatsen uppfyllt. 
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