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Sammanfattning 
 

Rädslan för att bli utsatt för ett brott och därmed bygga upp en otrygghetskänsla kan 

hämma människor att välja en specifik väg eller att vistas på speciella platser. Gävle 

kommun arbetar kontinuerligt för att skapa en trygg och säker miljö för invånarna där 

den upplevda tryggheten är lika viktig som den faktiska. Eftersom trygghet är något 

som påverkar alla i samhället applicerades denna studie på en GIS-baserad 

multikriterieanalys (MKA) på tryggaste vägvalet för gång- och cykeltrafikanter i Gävle 

kommun. Analysteknikerna analytisk hierarkisk process (AHP) och analytisk 

nätverksprocess (ANP) tillämpades för att utvärdera hur respektive teknik påverkade 

resultatet i en MKA. Målet med studien var att analysera skillnaderna mellan AHP och 

ANP samt hur de påverkar resultatet, identifiera hur kriterier och vikt styr 

trygghetsanalysen samt formulera förslag på andra appliceringsområden. För att erhålla 

lokal kännedom om samt rangordning av relevanta kriterier, ur trygghetsperspektiv vid 

samhällsplanering, utfördes intervjuer med en trafikplanerare, en landskapsarkitekt samt 

en översiktsplanerare vid Gävle kommun. Kartlagren som användes erhölls från Gävle 

kommun, Lantmäteriet samt Gävle Energi. Programvaror för databearbetning och 

analys var ArcGIS, ERDAS Imagine samt SuperDecisions. 

 

Analysresultatet visade att de tryggaste områdena är Esplanaden i centrala Gävle, norra 

delen av stadsdelen Sätra samt Hille i norra Gävle. Platsbesöket gav en stark bild av att 

villaområden kändes tryggast utifrån gång- och cykeltrafikanters behov. De primära 

kriterierna att vara nära belysning, ha fri sikt, att det är människor i rörelse (relaterat till 

byggnader och busshållplatser) samt att vara långt ifrån tunnlar uppfylldes i olika 

villaområden runtom i Gävle. 

Fördelen med AHP var att den är enkel att bygga upp och kan tydligt visualisera hur 

olika parametrar påverkar varandra i en hierarkisk struktur. ANP däremot var något mer 

avancerad även i ett enkelt nätverk, men påverkades inte av den som utförde de parvisa 

jämförelserna på samma sätt som i AHP, eftersom det är svårare att förutse vilken 

rangordning de olika kriterierna tilldelas när klustren har inre och yttre beroende samt 

återkoppling till varandra.  

 

Nyckelord: AHP, ANP, Multikriterieanalys (MKA/ MCA), GIS, Hållbar utveckling 

 

  



 

Abstract 
 

The fear of being a victim of a crime can hamper people to choose a specific path or to 

reside in specific locations, and thus build up a sense of insecurity. Gävle kommun have 

a continuously work to create a safe and secure environment for residents, where the 

perceived safety is as important as the actual. Because safety is something that affects 

all of society the study was applied on a GIS-based multi-criteria analysis (MCA) for 

the safest route selection for pedestrians and cyclists in Gävle. The analysis techniques 

analytical hierarchical process (AHP) and analytic network process (ANP) was applied 

to evaluate how each technology affected the result in MCA. The aim of the study was 

to analyze the differences between the techniques and how they affect the results, 

identify the criteria and how weight control safety analysis, and formulate suggestions 

for other application areas. To obtain local knowledge and ranking of relevant criteria 

interviews with a traffic planner, a landscape architect and an overview planner at Gävle 

kommun was conducted. Software for data processing and analysis was ArcGIS, 

ERDAS Imagine and SuperDecisions. 

After analyzing the results a site visit were performed. The site visit gave indications of 

the residential areas as safe due to the needs of a pedestrian or cyclist. The primary 

criteria are to be close to lighting, have a clear view, that there are people in motion 

(related to buildings and bus stops) and to be far from tunnels met in residential areas in 

different parts of Gävle. 

One advantage with the AHP was the simplicity of the hierarchical structure and the 

easy way of demonstrating the results. ANP on the other hand was more complex due to 

the network model. The pairwise comparisons did not get as much influence from the 

decision maker as in the AHP.  

 

Keywords: AHP, ANP, Multicriteria Analysis, GIS, Sustainable development 
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1. Introduktion 
 

Rädslan för att bli utsatt för ett brott och därmed bygga upp en otrygghetskänsla kan 

hämma människor att välja en specifik väg eller att vistas på speciella platser. En faktor 

som kan påverka trygghetskänslan är exempelvis skadegörelse av olika slag, vilket ger 

ett stökigt intryck och en känsla av att ingen bryr sig. ”Trasiga fönster”-teorin (Wilson 

& Kelling, 1982) beskriver just detta fenomen med visualiseringen att lämnas ett fönster 

trasigt på en byggnad är snart byggnadens alla fönster sönderslagna. Författarna menar 

att samhällets passivitet att åtgärda brister som dessa därmed kan leda till fler och i 

längden grövre brott. 

 

Gävle kommun arbetar kontinuerligt för att skapa en trygg och säker miljö för invånarna 

och beskriver i centrumplanen (Gävle kommun, 2014a, s. 33) att arbetet handlar om en 

trygg och välskött stad där den upplevda tryggheten är lika viktig som den faktiska. 

Centrumplanen belyser att upplevd trygghet bland annat är relaterat till bra belysning, 

människor i rörelse och kvällsöppna butiker. Människor i rörelse kan även omfatta 

konflikter som resulterar i våld eller skadegörelse, vilket Gävle kommun genom 

samarbete med Polismyndigheten försöker minska (Gävle kommun, 2014a). Vidare har 

kommunen ett samarbete med Brottsförebyggarna i Gävle (BIG), som strävar efter att få 

barn och ungdomar att känna sig sedda och bekräftade, vilket annars enligt Maslow och 

Frager (1987) kan leda till ett tvångsmässigt beteende att återfå bekräftelsen, oavsett om 

den är positiv eller negativ, vilket i sin tur kan leda till hotfulla eller kriminella 

handlingar.  

 

Trygghetsaspekten är även viktig utifrån gång- och cykeltrafikanters situation. Gävle 

profileras som cykelstad där cykelpendling uppmuntras året om och genom satsningen 

Vintercyklisten utmanas vana bilpendlare att cykla. Årets resultat av denna utmaning, 

som pågick mellan november 2015 och februari 2016, visade att Gävle besparats på 1,7 

ton koldioxidutsläpp och länet totalt 3,5 ton (Gävle kommun, 2016).  

 

Med hjälp av GIS undersökte Cubukcu, Hepguzel, Onder och Tumer (2015) 

promenadvänligheten mellan olika aktiviteter inom ett givet område, exempelvis till 

grönområden, skolor, nöjen samt busshållplatser. ArcGIS (ESRI) användes i en 

nätverksanalys omfattande 6500 vägavsnitt, där varje vägavsnitts promenadvänlighet 

mättes utifrån kriterierna nätverksutformning respektive tillgänglighet till olika 

aktiviteter. Författarna menar vidare att alternativa resultat kan erhållas om kriterierna 

viktas utifrån hur mycket de betyder för analysen, samt att promenadvänlighet bör 

beaktas vid stadsplanering. Mateo-Babiano (2016) menade att gångtrafikanters behov 

kan rangordnas på liknande sätt som Maslow och Frager (1987) beskrev människans 

behovshierarki, där de mest fundamentala fysiska behoven för att leva är i botten av 

hierarkin och måste uppfyllas innan nästa nivå kan uppnås. Behoven Mateo-Babiano 

(2016) summerade är fri framkomlighet, säker och trygg upplevelse, bekväm och 

stressfri upplevelse, jämlik tillgänglighet för alla, möjlighet till sociala aktiviteter samt 
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en känsla av tillhörighet och en klar bild av omgivningen. Dessa behov viktades och 

analyserades med hjälp av analytisk hierarkisk process (AHP) för att lättare förstå hur 

olika behov påverkar varandra, där trygghet är det primära. 

 

1.1 GIS och multikriterieanalys 

 

Eftersom trygghet är något som påverkar alla i samhället, vill vi i denna studie applicera 

en GIS-baserad multikriterieanalys (MKA) på tryggaste vägvalet för gång- och 

cykeltrafikanter i Gävle kommun. Två analystekniker tillämpas för att utvärdera hur 

respektive teknik påverkar resultatet i en MKA. Den första tekniken är AHP som är 

uppbyggd hierarkiskt med ett mål, kriterier samt alternativ. I denna teknik viktas 

kriterierna först parvis mot varandra i förhållande till målet, sedan viktas respektive 

alternativ parvis mot varandra i förhållande till varje enskilt kriterium, för att slutligen 

ange det kriterium som är dominerande (Saaty, 1990, 2006). Den andra tekniken är 

analytisk nätverksprocess (ANP), som är en förlängning av AHP. ANP-processen går ut 

på att bygga upp nätverk av kluster innehållande kriterier, där de olika kriterierna kan 

jämföras och analyseras mot varandra både inom ett enskilt kluster och gentemot andra 

kluster (Saaty, 1990, 2005). 

 

Tidigare studier visar att AHP är ett bra verktyg vid analyser om vad som förväntas, 

eller förmodligen kommer att, ske. Det kan vara att förutspå presidentkandidaters chans 

att vinna ett val (e.g. Zammori, 2009), eller rankning av baseball-spelare (Lanoue & 

Revetta, 1993). ANP tillämpas vanligen vid större komplexa projekt, exempelvis vid 

planering av framtida städer, landanvändningsanalys över bäst lämpade odlingsområde 

eller hållbar skogsförvaltning (e.g. Saaty & Sagir, 2015; Wolfslehner, Vacik & Lexer, 

2005; Zabihi et al., 2015).  

 

Vad vi känner till finns det inte många studier idag som jämför AHP och ANP 

tillsammans med GIS-baserade multikriterieanalyser i mindre projekt, vilket öppnar upp 

för att undersöka dessa två tekniker vid projekt i mindre skala. Analysen i denna studie 

appliceras på att identifiera tryggaste vägvalet för gång- och cykeltrafikanter i centrala 

Gävle med omkringliggande stadsdelar. 

 

1.2 Studiens syfte och mål 

 

Gävle kommun har en grundsyn för hållbarhet, där B. Dürebrandt (personlig 

kommunikation, 19 april, 2016) beskriver att den miljömässiga hållbarheten sätter 

ramen för hållbar utveckling, med målet att minska användandet av transportmedel som 

drivs av fossila bränslen. Kommunen har ett miljöstrategiskt program (Gävle kommun, 

2014b) som presenterar tre övergripande mål när det gäller resor och transporter, där ett 

av dem är visionen om fossilfria resor år 2030. Övergripande handlar programmet om 

att minska bilresor genom att planera för ett transportsnålt samhälle samt göra det 
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ofördelaktigt för bilister, men även att kommunkoncernen arbetar med resepolicyn i 

tjänst. Det miljöstrategiska programmet handlar vidare om att resor som görs ska göras 

med hållbara färdmedel, exempelvis genom att öka antalet resor med kollektivtrafik och 

cykel. B. Dürebrandt beskriver att hållbarhetsperspektivet på så vis även omfattar 

trygghet utifrån att rätt förutsättningar måste finnas, såsom platser som upplevs säkra 

med bra belysning samt att utformningen av gång- och cykelvägar upplevs trygg, för att 

motivera fler invånare att cykla eller gå. 

 

Vi har därmed valt att applicera studien på en trygghetsanalys för gång- och 

cykeltrafikanter i Gävle kommun. Relevanta kriterier för studien erhålls från 

litteraturstudie samt intervjuer med samhällsplanerare vid Gävle kommun. Syftet med 

denna studie är att utvärdera lämpligheten av att applicera analysteknikerna AHP 

respektive ANP i en GIS-baserad MKA för mindre projekt. 

 

Studiens mål: 

1) Analysera skillnaderna mellan AHP och ANP samt hur de påverkar resultatet. 

2) Identifiera hur kriterier och vikt styr trygghetsanalysen. 

3) Visa vilka områden som kan upplevas trygga respektive otrygga i Gävle.  

4) Formulera förslag på andra appliceringsområden. 

 

 

1.3 Begränsningar 

 

Målgruppen för denna studie är personer med kunskap inom GIS och som arbetar med 

olika typer av beslutsanalyser. Analysen är begränsad till upplevd trygghet inom 

studieområdet centrala Gävle med omkringliggande stadsdelar. Vad som i denna studie 

avses med ett mindre projekt är att varken ekonomiska, politiska eller 

miljökonsekvensbaserade aspekter tas hänsyn till. Det finns olika modeller för AHP 

respektive ANP. I detta projekt kommer en enkel AHP-modell samt ett enkelt nätverk 

för ANP att utvärderas. 
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2. Litteraturstudie 
 

GIS finns överallt i samhället och används dagligen medvetet eller omedvetet i 

exempelvis olika applikationer för mobiltelefoner eller som verktyg i arbetet. GIS är en 

digital plattform, där data lagras i ett gemensamt koordinatsystem för att möjliggöra 

olika överlagringar av datalager samt analys, för att erhålla information som blir 

underlag vid problemlösning (Malczewski, 1999; Malczewski & Rinner, 2015). 

Rumslig data arrangeras antingen i raster- eller vektorstruktur. Vektorstrukturen lagrar 

data som koordinatpar, vilka kan utgöra enskilda punkter eller kopplas ihop för att bilda 

linjer och polygoner (Eklundh & Pilesjö, 2013). I vektorstrukturen representerar varje 

objekt, d.v.s. punkt, linje eller polygon, ett topologiskt förhållande. Rasterstrukturen 

däremot lagrar data i en tvådimensionell matris, som utgör celler tilldelade numeriska 

värden motsvarande det representerade området (Eklundh & Pilesjö, 2013). I raster är 

områdena mer relevanta än gränserna däremellan, vilket gör att rasterstruktur ofta anses 

lämpligare vid landanvändningsanalyser (Malczewski, 2004). Vidare beskriver 

författaren att rasterstrukturen underlättar boolska operationer, avståndsanalyser samt 

överlagringar.  

 

Fördelen med GIS är enligt Malczewski och Rinner (2015) att det fungerar som stöd vid 

problemlösning och ett sätt att uppnå detta är genom integrering av olika tekniker. 

Teknikerna kan i sin tur sammanfogas med analytiska verktyg som stöder 

problemlösning och analyser rörande rumsliga data kombinerat med attributdata. 

Författarna beskriver vidare att en teknik som kan kombineras med GIS är MKA, som 

går ut på att identifiera problemet, dess omgivning samt relevanta kriterier. Vidare 

menar de att den främsta fördelen med att integrera MKA med GIS är att beslutsfattaren 

kan tilldela kriterierna vikter i form av ett värde, där ett högre värde ger ett kriterium 

mer vikt. Kriterietyperna i en MKA delas in i tvångs- och förhållandeklasser, där tvång 

innebär boolska värden, d.v.s. logiska i form av förbud och restriktioner, och 

förhållanden innebär värden inom ett intervall (Borushaki & Malczewski, 2008; 

Malczewski, 1999). Efter att kriterierna har viktats mot varandra produceras kartor för 

varje enskilt kriterium för att möjliggöra analys, vilket avslutningsvis generar en 

slutgiltig karta som utvärderas (Saaty, 1990). Vid projekt är det ofta många olika 

kriterier som ska beaktas, vilket underlättas om GIS kombineras med en MKA 

(Jankowski & Nyerges, 2001). Eftersom beslutsfattande kan liknas vid en mental 

process där val måste göras, kan det underlättas om analystekniker tillämpas. Två 

analystekniker som kan komplettera en GIS-baserad MKA är AHP respektive ANP. 
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2.1 Definition AHP och ANP 

 

Ett verktyg som är väletablerat vid viktning är AHP. Det är en hierarkisk modell 

uppbyggd av kluster, med ett kluster för mål, ett för kriterier samt ett för alternativ, där 

noderna i de enskilda klustren antas vara oberoende av varandra (figur 1 a) (Saaty, 

1990). Vidare antas att noderna i klustren är någorlunda jämförbara och med likvärdig 

betydelse för analysen. Först viktas kriterierna parvis utifrån signifikans relaterat till 

målet, sedan viktas alternativen parvis utifrån signifikans relaterat till respektive 

kriterium. Vidare beskriver författaren att modellen även kan expanderas till att bygga 

upp kluster med underkriterier, vilka först viktas parvis mot varandra i förhållande till 

respektive huvudkriterium, innan alternativen viktas i förhållande till kriterierna (figur 1 

b). Viktningen sker som sagt utifrån en parvis jämförelse och konsekvensen i viktningen 

kontrolleras. Hur konsekvent viktningen är kan förklaras att om A är dubbelt så viktig 

som B, B är tre gånger så viktig som C, då måste A vara sex gånger viktigare än C 

(Saaty, 1990). I vilket fall menade Saaty (2002) att AHP till viss del tillåter 

inkonsekvens, eftersom människan har svårt att uppskatta exakta värden och kan vikta 

exempelvis A viktigare än B, B viktigare än C men C viktigare än A. Vidare anses 

viktningen vara tillräckligt konsekvent om konsekvenskvoten, CR, är < 0,10. När de 

parvisa jämförelserna är gjorda, syntetiseras dessa för att förse hierarkin med en 

övergripande rangordning av kriterierna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)           b)  
 

Figur 1. a) AHP byggs upp i en modell bestående av kluster innehållande noder för mål, kriterier 

respektive alternativ. Kriterierna viktas först parvis mot varandra i förhållande till målet. Sedan viktas 

respektive alternativ parvis mot varandra i förhållande till varje enskilt kriterium. b) Modellen kan även 

byggas upp med kluster för underkriterier, vilka viktas parvis mot varandra i förhållande till huvudkriteriet, 

innan viktning sker mellan alternativen relativt kriterierna. 
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En förlängning av AHP är ANP. Processen går ut på att bygga upp ett nätverk med 

kluster innehållande noder vilka kan jämföras och analyseras mot varandra, både inom 

ett enskilt kluster och gentemot andra kluster (Saaty, 2005b). ANP kan byggas upp som 

en beslutsmodell, vilken byggs upp hierarkiskt med ett huvudmål, där ett kluster är 

kontrollerande över andra kluster (Saaty & Sagir, 2015). Hierarkin vandrar nedåt vilket 

innebär att ett kontrollerande kluster har yttre beroende gentemot underordnade kluster, 

men utan inre beroende eller återkoppling från underordnade kluster. Däremot kan ett 

underordnat kluster ha kriterier, d.v.s. noder, med inre och yttre beroende samt 

återkoppling relativt de övriga underordnade klustren (Saaty, 2005b; Wolfslehner et al., 

2005).  En ANP-modell som ofta tillämpas vid komplexa problemlösningar är den som 

länkas ihop i ett nätverk uppbyggt av kategorierna Benefits, Opportunities, Costs and 

Risks (BOCR), vilka har undernätverk som länkas till satta kriterier (Saaty & Sagir, 

2015). I figur 2 visas hur BOCR kan vara uppbyggt, där varje nod i modellen är kopplad 

till undernätverk inom vilka olika beroendekopplingar kan göras. ANP kan även byggas 

upp i form av ett så kallat enkelt nätverk, där det inte finns några underordnade kluster 

(figur 3) (Saaty, 2005b; Wolfslehner et al., 2005). Det innebär att själva nätverket, som 

är uppbyggt av kluster innehållande kriterier, d.v.s. noder, därmed är beslutande. I 

nätverket kan ett kluster ha inre och yttre beroende samt återkoppling relativt andra 

kluster (figur 3) (Saaty, 2005b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Exempel på hur ANP kan vara uppbyggt hierarkiskt i en BOCR. Inre beroende och återkoppling 

kan i denna modell endast finnas i underliggande nätverk, exempelvis inom kategorin underkriterier. Pilar 

ovanför klustren signalerar inre beroende och pilar åt båda håll signalerar återkoppling. 
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Figur 3. Exempel på hur ANP kan vara uppbyggt i ett enkelt nätverk. Pilar ovanför 

klustren signalerar inre beroende och pilar mellan klustren signalerar yttre beroende. Pilar 

i båda riktningar mellan klustren signalerar återkoppling. I kluster med inre beroende, sätts 

en nod som föräldranod vilket innebär att den är styrande. 

 

 

Det grundläggande syftet med både AHP och ANP är enligt Saaty (2005a) att skapa en 

struktur med alla väsentliga kriterier som styr utgången av ett beslut. För att erhålla 

rangordning av dessa kriterier, baseras AHP och ANP på relativa mätningar och parvisa 

jämförelser. Det innebär att kriterierna tilldelas värden mellan 1-9, där 1 tilldelas ett 

kriterium vid jämförelse med sig självt (Saaty, 2008; Wolfslehner et al., 2005). Värdena 

3, 5, 7 samt 9 tilldelas för att ange hur mycket ett kriterium påverkar analysen över ett 

annat kriterium. De inverterade värdena (1/3, 1/5, 1/7, 1/9) räknas ut automatiskt i 

matrisen och där kompromissande värden behövs, tilldelas 2, 4, 6 eller 8. I tabell 1 

presenteras den grundläggande skalan av absoluta tal vid viktning. 
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Tabell 1. Den grundläggande skalan av absoluta tal, baserad på Saaty (2008). 

Grad av betydelse Definition Förklaring 

1 Jämlik. Två kriterier tillför lika mycket. 

2 Svag eller kanske.  
3 Måttligt mer värd. Erfarenhet och bedömning 

favoriserar något den ena över 
den andra. 

4 Mer än måttligt värd. Erfarenhet och bedömning 
favoriserar starkt den ena över 
den andra. 

5 Stark betydelse.  
6   

7 Mycket stark eller 
demonstrerad betydelse. 

Ett kriterium favoriseras mycket 
starkt över ett annat. 

8 Mycket, mycket starkt.  
 

9 Extrem betydelse. Beviset som favoriserar ett 
kriterium över ett annat är av 
högsta möjliga bekräftelse. 

Invertering av ovan nämnda Om kriterium i har ett av ovan 
nämnda värden tilldelat sig vid 
jämförelse med kriterium j, så 
har j det inverterade värdet vid 
jämförelse med i. 

 

1.1 - 1.9 Om kriterierna är väldigt nära. Kan vara svårt att tilldela det 
bästa värdet, men vid 
jämförelse med andra 
kontrasterande kriterier skulle 
storleken på de låga talen inte 
vara så anmärkningsvärda. Men 
de kan fortfarande indikera den 
relativa betydelsen av de två 
som jämförs. 

 

2.2 Jämförelse AHP och ANP 

 

Gulilat (2011) jämförde AHP och ANP kring frågeställningar om en hållbar 

stadsutveckling och konstaterade att båda teknikerna var tillämpbara. Zabihi et al. 

(2015) applicerade ANP kombinerat med GIS för att kunna identifiera hur kriterier i 

högre och lägre nivåer påverkas av nätverket, för att vidare utröna hur denna påverkan 

inverkar på en analys över hållbar citrusodling. Författarna poängterar att en fördel med 

ANP är möjligheten att överväga inre beroende mellan kriterierna, vilket även 

Wolfslehner et al. (2005) menade ger en mer realistisk bild till komplexa problem. 

Vidare menar författarna att eftersom det primära med MKA-tekniker är att komma 

fram till ett beslut, måste beslutsfattarna känna förtroende för att modellerna genererar 

pålitliga och konsekventa svar. Kordi och Brandt (2012) menade att det medför 

svårigheter att utveckla den parvisa jämförelsen eftersom skalan i AHP är inexakt. 
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Författarna liknar det vid oskarp algebra, eftersom skalan är en rankning där exempelvis 

3 betyder något viktigare än och inte tre gånger så viktig. Hursomhelst ansåg Gulilat 

(2011) att AHP var mer lätthanterlig med en enklare struktur, d.v.s. parvis jämförelse 

och rangordning av alternativen. 

 

Mateo-Babiano (2016) applicerade AHP för att kartlägga gångtrafikanters behov och 

hur dessa är relaterade till varandra och omgivningen. Författaren satte behoven som 

kriterier och faktorer relaterade till omgivningen som alternativ, för att i AHP erhålla en 

numerisk rangordning utifrån information erhållen från enkätundersökningar i 

studieområdet. Zabihi et al. (2015) viktade kriterierna utifrån enkätunderlag från olika 

experter inom området, d.v.s. citrusodling, för att erhålla pålitliga resultat. De menar att 

analysresultatet kan hjälpa verksamma inom industrin att uppnå bättre skörd, eftersom 

resultatet indikerar kritiska faktorer. Wolfslehner et al. (2005) applicerade AHP 

respektive ANP i en MKA över hållbar skogsförvaltning för att jämföra hur de två 

teknikerna påverkar prioritetsordningen. De tillämpade samma rangordning av kriterier 

och kluster i både AHP och ANP, vilket de menar möjliggör att isolera både strukturella 

och metodiska resultatskillnader. Författarna menar vidare att kluster i AHP 

innehållande få kriterier, d.v.s. exempelvis två, jämfört med kluster innehållande upp till 

nio kriterier, är överrepresenterade i den övergripande rangordningen vilket kan leda till 

en missvisande sådan.   

 

Den fundamentala skillnaden mellan teknikerna är att AHP har en oberoende hierarkisk 

struktur men att ANP dessutom behandlar beroende och återkoppling. Saaty och Sagir 

(2015) betonade att den grundläggande skalan av absoluta tal (jfr. tabell 1) matematiskt 

speglar människans förmåga att gruppera spretande objekt till olika kluster, varefter den 

parvisa jämförelsen i AHP genererar ett meningsfullt resultat. Däremot hävdade Warren 

(2004) att beslutsanalyser baserade på subjektiv viktning, som i AHP, applicerad på 

strategiska beslut innehållande abstrakta kriterier, gör det omöjligt att validera tekniken. 

Det har även analyserats kring hur AHP och oskarp logik kan övervinna dessa 

subjektiva bedömningar genom att införliva oskarpa nummer istället för de fasta i AHP, 

vilket öppnar upp för att få med beslutsfattarens osäkerhet i beräkningen (Kordi & 

Brandt, 2012). Saaty (2006) påpekade att eftersom AHP är oskarp till följd av 

subjektivitet så finns det egentligen ingen mening att göra den mer oskarp, eftersom det 

inte leder till något tydligare resultat utan snarare tvärtom. Kordi och Brandt (2012) 

håller med om att AHP är oskarp i sig, men menar ändå att oskarp logik kan vara 

användbart för förändringar i osäkerhet som sker över tid och inte är kända idag, samt 

att metoden till följd av den viktningsrelaterade subjektivitetsosäkerheten kan fungera 

som riktlinjer i en känslighetsanalys.  

 

Ett annat problem med AHP är att hela den relativa rankningen i hierarkin kan ändras 

om vid addering eller borttagning av ett kriterium (Warren, 2004). Däremot är en fördel 

med AHP tillika MKA att metoden är lätt att förklara för icke tekniskt insatta, vilket 
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Mateo-Babiano (2016) menade kan vara relevant om informationen ska vidarebefordras 

till politisk nivå för exempelvis stadsplanering.  

 

Principen för AHP är att ingående parametrar i den parvisa jämförelsen är någorlunda 

jämförbara samt likvärdiga relativt analysens mål. Wolfslehner et al. (2005) menade att 

ju fler noder i ett kluster desto mindre prioritetsandel för varje nod. Vidare menar 

författarna att det kan leda till obalans mellan noderna vid rangordningen, till följd av 

den inneboende strukturen. Författarna menar att en begränsning uppstår eftersom 

analysutföraren möjligtvis påverkar analysen signifikant samt annorlunda än 

beslutfattaren rangordnat. Vidare dras slutsatsen att denna begränsning försvagas med 

att applicera ANP, eftersom resultatet av jämförelser erhålls från jämförelser mellan 

kluster samt respektive påverkan.   

 

Saaty (1990) föreslår att använda ANP när det finns beroende mellan kriterier. Däremot 

påpekade Warren (2004) liknande brister hos ANP som hos AHP, vilket Wolfslehner et 

al. (2005) bekräftade och menade är relaterat till att ANP är en generalisering av AHP 

och därmed innehåller liknande brister.     

 

Både AHP och ANP anses dock vara enkla beslutstekniker som är lätta för lekmän att 

förstå innebörden av, utan att ha kunskap om komplicerade matematiska beräkningar 

(Saaty, 2005a). Vidare menar författaren att teknikerna grundas på beslutsfattarens 

erfarenhet och är därmed koncentrerade på att enkelt erhålla resultat utan gissningslekar. 

Det kan däremot leda till att slutprodukten av både AHP och ANP kan innehålla 

osäkerheter till följd av intuition från beslutsfattaren, vilket måste beaktas vid 

utvärdering av metodval (Warren, 2004). Gulilat (2011) bekräftade att det oberoende 

mellan kriterierna i AHP som antas existera därmed kan vara orealistiskt. 

 

Det borde vara relevant att använda samma antal kriterier i ANP som AHP, eftersom 

ANP är en förlängning av AHP (Saaty, 1990; 2005b), likväl att använda samma vikter 

för samma faktorer i båda tekniker för att kunna jämföra resultaten (Wolfslehner et al., 

2005). Eftersom ANP införlivar de krav som ställs på hållbar skogsförvaltning och 

komplexiteten därav, anser Wolfslehner et al. (2005) att denna teknik är lämpligast. 

Samtidigt uppmärksammar de svagheter med ANP i detta fall som exempelvis att 

komplexiteten ökar kraftigt med antalet kriterier och därmed matrisens storlek, vilket 

kan undgås genom att exempelvis ha färre men starkare kriterier. 

 

2.3 Kriterier i en trygghetsanalys 

 

Saaty och Ozdemir (2003) redovisade att det ultimata antalet kriterier i en grupp som 

ska analyseras med AHP är 7±2. Författarna menar att fler än sju kriterier i en analys 

påverkar resultatet så lite att det inte tillför analysen något att ha med fler kriterier. Detta 

förklaras av att hjärnans kapacitet har en begränsning när det gäller att kunna identifiera 
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ett visst antal kriteriers förhållande till varandra (Saaty & Ozdemir, 2003). Vidare 

menade författarna att sju kriterier ger möjligheten att få både överensstämmelse av den 

parvisa jämförelsen och tillförlitlig information i analysen. Kriterierna som väljs i en 

parvis jämförelse innehåller osäkerheter på grund av mänsklig intuition när dessa 

tilldelas vikter, vilket enligt Saaty och Ozdemir (2004) bör beaktas som något okänt och 

tas med i beräkningen genom att lägga till ett okänt kriterium som inte kan förutses av 

analysens beslutsfattare. Däremot menar författarna att inget viktigt kriterium kan 

uteslutas och ersättas av ett okänt, utan alla kriterier som påverkar analysen signifikant 

måste finnas med innan det okända kan tas med i beräkningarna. 

 

Vilka kriterier som bör ingå i en trygghetsanalys beror på individens uppfattning om 

vad som kan inträffa på en geografisk plats. Dessa platser blir psykologiska eftersom 

individens behov av och inställning till att vistas där påverkas av tidigare händelser 

(Maslow & Frager, 1987). Gång- och cykeltrafikanters behov blir därmed en faktor som 

styr vägvalet, påverkat av individens egna åsikter eller erfarenheter (Mateo-Babiano, 

2016). Behoven som åsyftas kan vara att känna sig trygg för att vägar är väl belysta, 

eller känns trevliga med inramande planteringar, att det finns kameraövervakning samt 

att det är en väg många väljer och därmed invaggar trygghet (Mateo-Babiano, 2016; 

Steinbach et al., 2015). En mörk eller undermåligt upplyst väg väljs ofta bort och leder 

till att områden förlorar allmänhetens ”naturliga övervakning”, vilket Steinbach et al. 

(2015) undersökte genom att jämföra olika typer av gatubelysning samt om de nattetid 

är släckta, delvis tända eller dimmade. Syftet var att undersöka om brottsligheten vid 

dessa platser påverkas, men resultaten visar ingen märkbar koppling till ökad 

brottslighet. Luymes och Tamminga (1995) betonade däremot att belysning med ett 

konstant och jämnt ljusflöde, för att inte lämna plats för skuggor, är en viktig del vid 

samhällsplanering utifrån upplevd trygghet. 

 

Det finns även studier som visar att områden med tät vegetation och olika trädhöjd i 

förhållande till typ av område, kan kopplas till brottsliga handlingar (Deng, 2015; Kuo, 

& Sullivan, 2001). Samtidigt behöver växtlighet i allmänhet inte gynna kriminella 

handlingar. Tvärtom kan grönområden i form av gräsmattor och lägre vegetation ha en 

positiv effekt på kriminalitet, eftersom dessa områden uppmuntrar till aktiviteter och 

därmed blir mer levande samt har fri sikt över omgivningen (Kuo & Sullivan, 2001). 

Även Luymes och Tamminga (1995) beskrev vegetation som en faktor och menar att 

om sikten är fri mellan knä- och ögonhöjd upplevs området tryggare, både genom att 

uppfatta omgivningen samt att själv vara synlig. Vidare menar författarna att skyltar och 

kartor bör vara strategiskt utplacerade för att invånarna ska kunna orientera sig, vilket 

Mateo-Babiano (2016) bekräftade är viktigt också för gångtrafikanter. Luymes och 

Tamminga (1995) menade, som tidigare Maslow och Frager (1987) beskrivit, att fritt 

kunna välja sitt rörelsemönster på en plats är ännu en del av trygghetskänslan, eftersom 

platser som upplevs hotande då kan undvikas. 
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2.4  Kriterier erhållna från litteraturstudien 

 

Det är utifrån litteraturstudien uppenbart att belysning och god sikt är primärt för 

upplevd trygghet. Möjligheten att kunna välja rörelsemönster samt att vägar är tydligt 

skyltade är andra viktiga faktorer. I tabell 2 redovisas en sammanställning av erhållna 

kriterier utifrån upplevd trygghet.  

 

 
Tabell 2. Kriterier utifrån upplevd trygghet, erhållna från litteraturstudien.  

Faktor Upplevd trygghet Källa 

Belysning Trygg Mateo-Babiano (2016); 
Luymes och Tamminga 
(1995) 

Planteringar/ låg vegetation Trygg Mateo-Babiano (2016); 
Deng (2015); Kuo och 
Sullivan (2001) 

Kameraövervakning Trygg Mateo-Babiano (2016) 
Människor i rörelse Trygg Mateo-Babiano (2016); Kuo 

och Sullivan (2001) 
Skyltar Trygg Mateo-Babiano (2016); 

Luymes och Tamminga 
(1995) 

Fritt val av rörelsemönster Trygg Mateo-Babiano (2016); 
Luymes och Tamminga 
(1995); Maslow och Frager 
(1987) 

Tät vegetation Otrygg Deng (2015); Kuo och 
Sullivan (2001) 

Otillräcklig belysning Otrygg Luymes och Tamminga 
(1995) 
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3. Metod 
 

MKA används fördelaktigt vid lokaliseringsanalyser. Analyserna kan genomföras på 

olika sätt, exempelvis med logiska operationer, d.v.s. boolska ja- eller nej villkor, eller 

med rangordnande variabler (jfr. Pilesjö & Eklundh, 2013). För denna studie 

tillämpades principen om rangordning, där kriterierna klassificeras, antingen enstaka 

avgörande kriterier eller sammanvägning av flera. För att rangordna klassificeringen 

tilldelas kriterierna vanligtvis värden mellan exempelvis 1 och 4, i denna studie 

förfinades dock detta genom att applicera analysverktygen AHP och ANP. 

 

3.1 Studieområdet 

 

Studieområdet var Gävle (figur 4), centralort i Gävle kommun, beläget vid östkusten i 

mellersta Sverige. Invånarantalet i kommunen är närmare 100 000. Kartlagren skog, 

öppen mark, belysningsstolpe samt tunnel relaterades till sikt. Kartlagren byggnad, 

busshållplats samt papperskorg relaterades till människor i rörelse. Kartlagren 

belysningsstolpe samt kabelskåp relaterades till belysning. Kartlagren tunnel, 

busshållplats samt kabelskåp relaterades till klotter. Kartlagren som utifrån tolkning av 

litteraturstudie samt intervjuer ansågs relevanta för studien redovisas i tabell 3.  

 

All data importerades i referenssystemet SWEREF 99 16 30, vilket är en lokal 

realisering av det nationella systemet SWEREF 99 TM. Programvaror för 

databearbetning och analys var ArcGIS (ESRI, 2013), ERDAS Imagine version 

13.00.00 (Intergraph Corporation, 2013) samt SuperDecisions version 2.6.0-RC1 

(Creative Decisions Foundation, 2016 ). I figur 5 redovisas arbetsgången. 
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Figur 4. Karta över Gävle (© Lantmäteriet [I2014/00655]). 

 

 

 

Tabell 3. GIS-lagren med angiven källa, format samt användningsområde.  

Gis-lager  Källa Format och syfte 

Skog Lantmäteriet (2016) Vektor. Skymd sikt 
Öppen mark Lantmäteriet (2016) Vektor. Fri sikt 
GC-väg Lantmäteriet (2016) Vektor 
Gävle Lantmäteriet (2016) Raster. Ortofoto för översikt 
Byggnad Gävle kommun (2016) Vektor. Människor i rörelse 
Belysningsstolpe Gävle kommun (2016) Vektor. Belysning, sikt 
Busshållplatser Gävle kommun (2016) Vektor. Människor i rörelse 
GC-väg Gävle kommun (2016) Vektor 
Papperskorg Gävle kommun (2016) Vektor. Människor i rörelse 
Kabelskåp Gävle Energi (2016) Vektor. Klotter, belysning 
Tunnel Digitaliserat i ArcMap 

från ortofoto samt 
egen lokal kännedom 

Vektor. Klotter, sikt 

GC-väg Digitaliserat i ArcMap 
rån GC-väg från Gävle 
kommun samt 
Lantmäteriet 

Vektor. Befintliga gång- och 
cykelvägar 
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Figur 5. Flödesschema över arbetsgången.  

3.2 Intervjuer 

 

För att erhålla lokal kännedom om relevanta kriterier, ur trygghetsperspektiv vid 

samhällsplanering, utfördes intervjuer med en trafikplanerare, en landskapsarkitekt samt 

en översiktsplanerare vid Gävle kommun. Syftet var även att minimera egen påverkan 

vid val och rangordning av kriterier (jfr. Malczewski, 1999). Kvalitativa intervjuer 

genomfördes eftersom enkla raka frågor genererar, om väl utförda, konkreta 

innehållsrika svar (jfr. Trost, 2010). Detta var lämpligt eftersom endast ett fåtal personer 

intervjuades. Frågorna ställdes samt besvarades via mejl och respektive intervjuperson 

Intervjuer
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ERDAS
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Hille Sätra Esplanaden Öster Bomhus Andersberg
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erbjöds anonymitet tills erhållen information korrekturlästs samt godkänts av 

densamme. För att erhålla en övergripande bild av hur kommunen arbetar med 

hållbarhet, genomfördes en personlig intervju med Gävle kommuns hållbarhets- 

utvecklare. I bilaga A finns fullständiga intervjumallar. 

 

3.3 Databearbetning 

 

All data importerades till ArcMap 10.2.2, ArcGIS (ESRI, 2013), för att tilldela punkt- 

och linjeobjekt buffertzoner samt konvertera alla lager till raster. Papperskorgar, 

busshållplatser, belysningsstolpar och kabelskåp erhöll buffertzoner om 1 meter vardera 

och GC-vägar 1,5 meter. Detta utfördes för att dels skapa en tre meter bred gång- och 

cykelväg, dels för att skapa relevanta terrestra täckningsytor för objekten i övriga 

kartlager. Därefter sammanfogades respektive kartlager med en polygon lika stor som 

studieområdet, för att undvika att kommande rasterceller skulle sakna värde. Sedan 

utfördes konvertering till rasterformat, vilket valdes eftersom strukturen representerar 

kontinuerliga ytor väl samt undviker glapp och överlagringar av olika skikt (jfr. 

Eklundh & Pilesjö, 2013). Olika upplösning jämfördes och slutligen valdes rasterstorlek 

3 x 3 meter, vilket var tillräckligt noggrant, eftersom gång- och cykelvägar generellt är 3 

meter breda. Rasterlagren klassades till två klasser och exporterades som .img- filer för 

att möjliggöra bearbetning i ERDAS Imagine (Intergraph Corporation, 2013). I ERDAS 

version 13.00.00 skapades faktorkartor för respektive lager, eftersom det representerar 

den rumsliga fördelningen inom ett givet intervall (jfr. Malczewski, 1999).      

 

Statistiken beräknades i ERDAS och klassningen kontrollerades. GC-vägar gavs 10 

pixlar, d.v.s. 30 meter, buffertzoner för att få med ett större område runt gång- och 

cykelbanorna för att kunna se hur den närmsta omgivningen påverkades av resultatet. 

För faktorkartorna (Bilaga B) beräknades respektive lagers totala avstånd, d.v.s. 

summan av kartans pixelbredd och pixelhöjd, därefter stretchades kartorna till 256 

grånivåer. Vita områden innebär trygghet och svarta otrygghet. För öppen mark, 

byggnader, belysningsstolpar, busshållplatser samt papperskorgar utfördes beräkningar i 

Modelmaker för att få en spegelvänd karta, eftersom de ursprungligen svarta objekten i 

dessa lager innebär trygga områden som därmed måste ändras till vita.  

 

3.3.1 AHP 

 

AHP baseras dels på att problemet bryts ner i en hierarki som i sin tur förmedlar 

innebörden av problemet, dels på den parvisa jämförelsen och slutligen på att 

syntetisera prioritetsordningen (Malczewski & Rinner, 2015). Vidare beskrivs att 

syntetiseringen innebär att varje erhållen kvot från olika nivåer i hierarkin skapar en 

prioritetsordning för den lägsta nivån. För att förse kriterierna som jämförs med 

uppskattade relativa vikter, utförs en normalisering (Zabihi et al., 2015). Författarna 
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beskriver normalisering av matrisvärdena som att värdet för varje nod divideras med 

summan av respektive kolumn och ett medelvärde beräknas för motsvarande rad. Detta 

utförs på alla matriser. 

 

För att på ett rättvist sätt kunna jämföra resultatet av analysprocesserna AHP och ANP 

med varandra valdes samma parametrar, d.v.s. belysning, sikt, människor i rörelse samt 

klotter erhållna från intervjuer, med samma vikter för både AHP och ANP.  

Matematiskt kan AHP-modellen förklaras som en n x n matris där varje parvis 

jämförelse utgör en vektor (Malczewski, 1999; Malczewski & Rinner, 2015):  

 

Fall 1: Kartlagren öppen mark, skog, tunnel, byggnad samt belysningsstolpe utgjorde 

noderna i kriterieklustret och viktades först parvis mot varandra i förhållande till målet i 

en 5 x 5 matris. Därefter viktades respektive nod i alternativklustret parvis mot varandra 

i förhållande till varje enskilt kriterium i kriterieklustret i en 4 x 4 matris (figur 6). 

Avslutningsvis utfördes en känslighetsanalys för att fastställa lämpligaste resultat med 

hänsyn till viktningen av ingångsparametrarna (Saaty & Sagir, 2015). 

Samma procedur utfördes därefter med de fem tidigare kartlagren samt busshållplats, 

kabelskåp och papperskorg, vilka utgjorde noderna i kriterieklustret (figur 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. AHP-modell med fem kartlager, vilka utgjorde noder i kriterieklustret, viktades parvis mot varandra 

i förhållande till målet. Sedan viktades respektive nod i alternativklustret parvis mot varandra i förhållande 

till varje enskild nod i kriterieklustret. 
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Figur 7. AHP-modell med åtta kartlager, vilka utgjorde noder i kriterieklustret, viktades parvis mot varandra 

i förhållande till målet. Sedan viktades respektive nod i alternativklustret parvis mot varandra i förhållande 

till varje enskild nod i kriterieklustret. 

 

Fall 2: Kriterierna från intervjuerna utgjorde noder i kriterieklustret och viktades först 

parvis mot varandra i förhållande till målet i en 4 x4 matris. Därefter viktades respektive 

nod, d.v.s. kartlagren, i alternativklustret parvis mot varandra i förhållande till varje 

enskilt kriterium i kriterieklustret i en 5 x 5 matris (figur 8). Avslutningsvis utfördes en 

känslighetsanalys för att fastställa lämpligaste resultat med hänsyn till viktningen av 

ingångsparametrarna (Saaty & Sagir, 2015). Detta utfördes därefter med åtta kartlager, 

som utgjorde noderna i alternativklustret (figur 9). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. AHP-modell med fyra kriterier, vilka utgjorde noder i kriterieklustret, viktades parvis mot varandra i 

förhållande till målet. Sedan viktades respektive nod, d.v.s. kartlager, i alternativklustret parvis mot 

varandra i förhållande till varje enskilt kriterium. 
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Figur 9. AHP-modell med fyra kriterier, vilka utgjorde noder i kriterieklustret, viktades parvis mot varandra i 

förhållande till målet. Sedan viktades respektive nod, d.v.s. kartlager, i alternativklustret parvis mot 

varandra i förhållande till varje enskilt kriterium. 

 

Fall 3: Belysningsstolpe tilldelades tre pixlar, d.v.s. nio meters, buffertzon i ERDAS för 

att jämföra hur avståndet påverkade resultatet. Tunnel tilldelades 70 pixlar, d.v.s. 210 

meter, buffertzon för att jämföra hur avståndet påverkade resultatet (jfr. faktorkartor i 

Bilaga B). Avslutningsvis utfördes en känslighetsanalys för att fastställa lämpligaste 

resultat med hänsyn till viktningen av ingångsparametrarna (Saaty & Sagir, 2015). 

Därefter utfördes överlagring och viktning på samma sätt som Fall 2 (figur 6 och 7). 

 

Fall 4: Samma kartlager användes som i Fall 3 (jfr. faktorkartor i Bilaga B) och 

överlagring samt viktning utfördes på samma sätt som i Fall 2 (figur 8 och 9). 

 

3.3.2 ANP 

 

ANP är en förlängning och realisering av AHP. ANP baseras dels på att problemet 

struktureras i ett nätverk som förmedlar innebörden av problemet, dels på den parvisa 

jämförelsen och slutligen dels på att syntetisera prioritetsordningen (Malczewski & 

Rinner, 2015).  

 

Fall 1: Ett enkelt nätverk byggdes upp i ANP där samma kriterier användes som i AHP, 

d.v.s. belysning, sikt, människor i rörelse och klotter, utgjorde fyra kluster som 

kopplades till ett alternativkluster. Fem kartlager (öppen mark, skog, tunnel, byggnad 

samt belysningsstolpe) användes, vilka ingick i olika kluster beroende på vilken 

inverkan de antogs ha på analysen. För att erhålla inre beroende mellan noderna i 
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klustren, kopplades varje föräldranod i respektive kluster ihop med övriga noder i 

samma kluster. Föräldranoderna i respektive kluster var nod ett i samtliga kluster. Varje 

nod i alternativklustret kopplades till alla noder i motsvarande kluster, d.v.s. belysning i 

alternativklustret kopplades till alla noder i belysningsklustret, sikt i alternativklustret 

kopplades till alla noder i siktklustret, människor alternativklustret kopplades till alla 

noder i människor i rörelse-klustret och klotter i alternativklustret kopplades till alla 

noder i klotterklustret (figur 10).  

 
 

Figur 10. ANP-modell fall1 med fem kartlager. Pilarna ovanför klustren signalerar inre beroende och 

pilarna i båda riktningar signalerar yttre beroende och återkoppling.  

 

På samma sätt som i AHP jämfördes kluster som var kopplade till varandra parvis och 

därefter parvisa jämförelser mellan noder som var kopplade till varandra. Alla 

jämförelser utfördes med avseende på hur stor påverkan de olika klustren hade på 

alternativklustret. Därefter byggdes ett nätverk upp med åtta kartlager, de tidigare fem 

samt busshållplats, kabelskåp och papperskorg, vilka kopplades ihop på samma sätt som 

ovan (figur 11). 
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Figur 11. ANP-modell fall 1 med åtta kartlager. Pilarna ovanför klustren signalerar inre beroende och 

pilarna i båda riktningar signalerar yttre beroende och återkoppling.     

 

Fall 2: Ett enkelt nätverk byggdes upp på samma sätt som i Fall 1 med fem (figur 12) 

respektive åtta kartlager (figur 13). I båda nätverken kopplades alla noder i 

alternativklustret till alla andra noder i alla andra kluster. Alla noder i respektive kluster 

kopplades sedan till motsvarande alternativnod för att erhålla yttre beroende och 

återkoppling. 

Därefter jämfördes kluster som var kopplade till varandra parvis och därefter parvisa 

jämförelser mellan noder som var kopplade till varandra. Alla jämförelser utfördes med 

avseende på hur stor påverkan de olika klustren hade på alternativklustret. 
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Figur 12. Fall 2 med fem kartlager. Pilarna ovanför klustren signalerar inre beroende och pilarna i båda 

riktningar signalerar yttre beroende och återkoppling. Alla noder i alternativklustret kopplades till alla noder 

i övriga kluster. Återkoppling och yttre beroende erhölls av att alla noder i respektive kluster kopplades till 

motsvarande alternativnod. 
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Figur 13. Fall 2 med åtta kartlager. Pilarna ovanför klustren signalerar inre beroende och pilarna i båda 

riktningar signalerar yttre beroende och återkoppling. Alla noder i alternativklustret kopplades till alla noder 

i övriga kluster. Återkoppling och yttre beroende erhölls av att alla noder i respektive kluster kopplades till 

motsvarande alternativnod. 

 

3.3.3 MKA och platsbesök 

 

Kartlagren exporterades till ERDAS där de bearbetades till faktorkartor som sedan 

viktades utifrån AHP- modellerna och överlagrades i Modelmaker genom att 

multiplicera varje faktorkarta med respektive vikt vilka summerades till en faktorkarta. 

Faktorkartorna överlagrades även utan vikter för att jämföra hur vikterna påverkade 

resultatet. I Bilaga B redovisas alla faktorkartor. 

 

Därefter multiplicerades förhållandekartan över GC-vägar med den summerade 

faktorkartan vilket resulterade i en slutgiltig karta för analys av tryggaste respektive 
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otryggaste gång- och cykelvägarna i studieområdet. Samma procedur utfördes med 

vikterna erhållna från ANP-modellerna. 

 

Efter analys av den slutgiltiga kartan i Modelmaker utfördes platsbesök för att verifiera 

om analysresultaten ansågs rimliga. Efter analysen av de slutgiltiga kartorna valdes åtta 

områden ut för platsbesök och fotografering. Platsbesöken genomfördes den 29 maj 

2016 mellan kl. 10.00–13.00 och de områden som besöktes var Hille, Sätra, Esplanaden 

(centrala Gävle) och tågstation, Alderholmen, Bomhus, Andersberg samt Stadsparken. 

Av dessa områden valdes sedan tre otrygga (Öster, Andersberg och Bomhus) respektive 

tre trygga (Sätra, Esplanaden och Hille) områden ut för visualisering i denna studie. I 

figur 14 visas de utvalda trygga områdena med blå text och de utvalda otrygga 

områdena med röd text.  

 

Figur 14. De utvalda trygga områdena visas med blå text och de utvalda otrygga områdena visas med röd 

text.   
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4. Resultat 

4.1 Intervjuer 

 

Frågorna till samhällsplanerarna på Gävle kommun, d.v.s. en trafikplanerare (TP), en 

landskapsarkitekt (LA) samt en planingenjör tillika översiktsplanerare (ÖP), behandlade 

övergripande hur planeringen av gång- och cykelbanor går till samt vad som beaktas ur 

ett trygghetsperspektiv. Intervjuobjekten är anonyma och betecknas med nämnda 

förkortningar.I Bilaga A redovisas samtliga intervjuunderlag.  

 

Hur stort område runt gång- och cykelvägen som ingår vid trafikplaneringen kan variera 

utifrån målpunkter och genaste vägen enligt TP (personlig kommunikation, 8 april, 

2016) samt vad som i övrigt är planerat för området (LA, personlig kommunikation, 11 

april, 2016) och det är helhetsperspektivet som styr inom översiktsplaneringen (ÖP, 

personlig kommunikation, 13 april, 2016). TP menade att det primära vid planeringen är 

trafiksäkerheten, där enligt ÖP tydliga passager över vägar och järnvägar omfattas, samt 

framkomlighet, vilket bekräftades av LA som även väger in landskapsbilden. Vid 

översiktsplanering menade ÖP att det primära vid planeringen är sammanbindning av 

bostäder och olika målpunkter, som även innefattar en snabb väg. ÖP menade vidare att 

längre sträckor vid skogspartier eller platser med gömställen undviks så långt det går, 

eftersom dessa platser upplevs som otrygga.  

 

Det framgår att kommunen arbetar med ArcGIS och AutoCAD, men inte direkt med 

MKA och inte alls med AHP eller ANP. Både TP och LA nämnde att arbetsmetod beror 

av uppdragets karaktär samt om konsulter anlitas i vissa skeden av planeringsprocessen. 

Vid behov menar alla tillfrågade att platsbesök förekommer. När det gäller relevanta 

parametrar ur ett trygghetsperspektiv vid planeringen menar samtliga tillfrågade att 

belysning är det viktigaste. TP påpekade även att klotter påverkar trygghetskänslan 

eftersom det visar att någon tar hand om området om det saneras, men även växtlighet 

och hinder påverkar trygghetskänslan eftersom det kan skymma sikten samt bli en 

trafikfara. LA bekräftade att god sikt är viktigt och att en väl belyst väg stärker 

trygghetskänslan året om, men även att röjning av buskage och dylikt är viktigt för god 

sikt och därmed trygghetskänslan. När det kommer till översiktsplaneringen beskrev ÖP 

att trygghet i sig inte är primärt fokus, utan omfattas av god uppsikt, d.v.s. belysning, 

synfält samt potentiella gömställen, och hur många som rör sig i området. Vidare 

menade ÖP att dessa parametrar uppskattas i ett tidigt skede och inventeras alltså inte. 

Alla tillfrågade ansåg alltså att belysning är den viktigaste parametern, efter det 

rangordnade TP klotter som näst viktigast följt av växtlighet. LA betonade sikt som näst 

viktigast och ÖP ansåg att människor i rörelse kommer näst efter sikt. Vidare menade 

ÖP att rangordningen av kriterier är vansklig i avseendet att inte bara avgöra att ett 

kriterium är viktigare än ett annat, utan även hur mycket viktigare. I figur 5 redovisas en 

sammanställd rangordning av parametrarna som framkom av intervjuerna.  
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När det gäller att förbättra befintliga arbetssätt, beskrev TP att investeringsprocessen är 

något som det arbetas kring för att erhålla bättre överblick av de behov som finns samt 

upprätta en form av genomförandeplan därav. Vidare menade TP att hållbart resande är 

något som eftersträvas och ska ingå i tidigt planeringsskede, från översiktsplan, 

detaljplan, exploatering till bygglov. 

 

4.2 Analysresultat AHP 

 

Vikterna för respektive AHP-modell (Bilaga C) syntetiserades och gav de slutliga 

vikterna (tabell 4, 5, 6, 7). Den grundläggande principen för syntetisering går ut på att 

viktning av kriterier i en hierarki inte är beroende av lägre nivåer i hierarkin (Warren, 

2004). Matematiskt innebär syntetisering att för respektive kolumn i matrisen, divideras 

varje enskild normaliserad vikt med den högsta normaliserade vikten (Creative 

Decisions Foundation, 2016). Summan av varje kolumn motsvarar antal parvisa 

jämförelser och måste vara bli ett, vilket innebär att matrisen är normaliserad 

(Malczewski & Rinner, 2015). Den avslutande känslighetsanalysen visar att modellen är 

robust, eftersom förändring av ett kriterium förändrar modellen homogent. 

 
Tabell 4. Vikter erhållna efter syntetisering i AHP med fem kartlager som Kriterier i AHP-modellen, Fall 1 

och 3. 

Faktor: Kartlager: Normaliserad vikt: Syntetiserad vikt: 

Belysning Belysningsstolpe 0,524 1,000 

Sikt Öppen mark 0,297 0,566 
 Skog 0,297 0,566 
 Tunnel 0,297 0,566 

Människor i 
rörelse 

Byggnad 0,138 0,263 

 Papperskorg 0,138 0,263 

Klotter Kabelskåp 
Tunnel 

0,041 
0,041 

0,078 
0,078 

 

Tabell 5. Vikter erhållna efter syntetisering i AHP med åtta kartlager som Kriterier i AHP-modellen, Fall 1 

och 3. 

Faktor: Kartlager: Normaliserad vikt: Syntetiserad vikt: 

Belysning Belysningsstolpe 0,498 1,000 

Sikt Öppen mark 0,307 0,616 
 Skog 0,307 0,616 
 Tunnel 0,307 0,616 

Människor i 
rörelse 

Busshållplats 
Byggnad 

0,146 
0,146 

0,292 
0,292 

 Papperskorg 0,146 0,292 

Klotter Kabelskåp 
Tunnel 
Busshållplats 

0,050 
0,050 
0,050 

0,100 
0,100 
0,100 



 

 

 

 

27 

 

 

Tabell 6. Vikter erhållna efter syntetisering i AHP med fem kartlager som Alternativ i AHP-modellen, Fall 2 

och 4. 

Faktor: Normaliserad vikt: Syntetiserad vikt: 

Öppen mark 0,079 0,199 

Skog 0,101 0,254 

Tunnel 0,352 0,889 

Byggnad 
Belysningsstolpe 

0,072 
0,396 

0,181 
1,000 

 

Tabell 7. Vikter erhållna efter syntetisering i AHP med åtta kartlager som Alternativ i AHP-modellen, Fall 2 

och 4. 

Faktor: Normaliserad vikt: Syntetiserad vikt: 

Öppen mark 0,094 0,298 

Skog 0,112 0,353 

Tunnel 0,285 0,898 

Byggnad 
Belysningsstolpe 

0,056 
0,317 

0,176 
1,000 

Busshållplats 
Kabelskåp 
Papperskorg 

0,049 
0,155 
0,121 

0,156 
0,155 
0,121 

 

4.3 Analysresultat ANP 

 

Vikterna för respektive ANP-modell (Bilaga C) syntetiserades på samma sätt som i 

AHP och gav de slutliga vikterna (tabell 8, 9, 10, 11). Den avslutande 

känslighetsanalysen visar att modellen är robust, eftersom förändring av ett kriterium 

förändrar modellen homogent. 

 
Tabell 8. Vikter erhållna efter syntetisering i ANP med fem kartlager, Fall 1. 

 

Faktor: 

Syntetiserad 

vikt: 

Normaliserad 

vikt: 

Matris 

vikt: 

Belysning 0,515 0,190 0,079 

Sikt 1,000 0,369 0,152 

Människor i rörelse 0,536 0,198 0,082 

Klotter 0,662 0,244 0,101 

 
Tabell 9. Vikter erhållna efter syntetisering i ANP med åtta kartlager, Fall 1. 

 

Faktor: 

Syntetiserad 

vikt: 

Normaliserad 

vikt: 

Matris 

vikt: 

Belysning 0,667 0,191 0,081 

Sikt 0,929 0,266 0,112 

Människor i rörelse 0,897 0,257 0,108 

Klotter 1,000 0,286 0,121 
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Tabell 10. Vikter erhållna efter syntetisering i ANP med fem kartlager, Fall 2. 

 

Faktor: 

Syntetiserad 

vikt: 

Normaliserad 

vikt: 

Matris 

vikt: 

Belysning 1,000 0,427 0,170 

Sikt 1,000 0,427 0,170 

Människor i rörelse 0,185 0,079 0,031 

Klotter 0,156 0,067 0,027 

 
Tabell 11. Vikter erhållna efter syntetisering i ANP med åtta kartlager, Fall 2. 

 

Faktor: 

Syntetiserad 

vikt: 

Normaliserad 

vikt: 

Matris 

vikt: 

Belysning 1,000 0,427 0,175 

Sikt 1,000 0,427 0,175 

Människor i rörelse 0,185 0,079 0,032 

Klotter 0,156 0,067 0,027 

 

4.4 MKA och platsbesök 

 

Platsbesöken ger en stark bild av att villaområden känns tryggast utifrån gång- och 

cykeltrafikanters behov. Trygga områden är överlag Sätra, Hille, Bönavägen, 

Alderholmen samt Esplanaden (centrala Gävle). Här uppfylls de primära kriterierna för 

upplevd trygghet att vara nära belysning, ha fri sikt, att det är människor i rörelse 

(relaterat till byggnader och busshållplatser) samt att vara långt ifrån tunnlar. Otrygga 

områden är överlag Andersberg, Öster, Bomhus samt Stadsparken. Dessa områden är 

nära tunnlar vilket är det primära kriteriet för känslan av otrygghet. Även anslutande 

skog är ett viktigt kriterium eftersom sikten påverkas negativt.  

 

Alla analysfall för både AHP och ANP visar att Hille och norra Sätra är tryggt. Figur 15 

visar ett exempel på hur en slutgiltig analyskarta kan se ut. Här visualiseras Sätras gång- 

och cykelvägar med fem klasser som visar otrygg – tryggast, området är tryggt generellt 

men otryggt i de södra delarna till följd av närhet till tunnlar. I figur 16 visas exempel 

på trygga områden, med belysning, fri sikt samt byggnader och/ eller busshållplats som 

signalerar människor i rörelse. AHP-analysen visar att centrala Gävle omkring 

Esplanaden är tryggt. Esplanaden är trygg även i ANP-analysen.  

 

Södra delen av Sätra är otryggt till följd av tunnlar i området (jfr. figur 15). Resultatet 

för Fall 1 visar dock att Öster är tryggt, men Fall 3 ger resultatet otryggt. I figur 17 visas 

exempel på otrygga områden, vilka är nära tunnlar och skogspartier. Tunnlar 

representerar dålig sikt samt klotter, vilket signalerar ett eftersatt område. Skog 

representerar dålig sikt. Bomhus är otryggt i både AHP- och ANP-analyserna. 
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Figur 15. Karta från AHP-analysen med åtta kartlager, Fall 4. Här visualiseras att Sätra är tryggt generellt, 

men otryggt i de södra delarna till följd av närhet till tunnlar. 
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a)  b)  c)  
 

Figur 16. a) Tryggt vägavsnitt genom villaområde på Primulavägen, Sätra med fri sikt, belysning, 

byggnader samt låg vegetation. b) Trygg väg genom Esplanaden med fri sikt framåt, belysning samt 

byggnader. c) Tryggt vägavsnitt från Hillevägen, Hille, med fri sikt, belysning samt busshållplats. 

 

 

 

 

a)  b)   c)  
 

Figur 17. a) Otrygg nedgång till gångtunnel vid Öster, dålig sikt, samt ogräs och klotter som signalerar att 

området är eftersatt. b) Otryggt vägavsnitt i Andersberg, nedklottrade tunnlar och skogsparti skymmer 

sikten. c) Otryggt bostadsområde i Bomhus, här finns det dock ingen tunnel nära 
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5. Diskussion 
 

I denna studie framgick utifrån litteraturstudie och intervjuer att belysning är det 

kriterium som är viktigast för upplevd trygghet. Belysning påverkar sikt och att själv 

vara synlig. Det leder till att fler väljer en specifik väg, vilket inger en trygghetskänsla 

eftersom det genererar människor i rörelse (jfr. Luymes & Tamminga, 1995; Mateo-

Babiano, 2016). För de olika analysfallen i både AHP och ANP visade det övergripande 

resultatet att gång- och cykelbanor belägna i villaområden och längs stråk med andra 

typer av byggnader var trygga. Detta kan förklaras av att GIS-lagret belysningsstolpe 

viktades högt utifrån dess signifikanta inverkan på analysresultatet relaterat till upplevd 

trygghet. Utifrån intervjuerna framgick det att klotter är en annan signifikant faktor som 

påverkar trygghetskänslan negativt. Det kan relateras till teorin Wilson och Kelling 

(1982) beskrev med att samhällets passivitet att åtgärda brister kan leda till andra 

kriminella handlingar, vilket därmed påverkar trygghetskänslan. GIS-lagret tunnel 

viktades därmed högt utifrån dess signifikanta inverkan på analysresultatet relaterat till 

upplevd trygghet, både vad gäller klotter och sikt. Det övergripande resultatet för Fall 3 

och 4 oavsett antal kartlager, d.v.s. där tunnlar och belysningsstolpar tilldelats 

buffertzoner var att områden nära tunnlar var otrygga, exempelvis Öster. Däremot 

visade resultatet av AHP Fall 1 och 2 oavsett antal kartlager, att Öster var tryggt. 

Mateo-Babiano (2016) menade att AHP är ett lämpligt och robust verktyg för att 

utveckla rangordningen av gångtrafikanters behov samt att AHP är enkel att tillämpa för 

att fastställa relativa vikter mellan dessa. Genom att jämföra olika fall visade resultatet i 

denna studie dock hur stor inverkan beslutsfattaren har på analysresultatet. Det bör 

beaktas att rumsliga analyser bygger på en förenklad modell av verkligheten, vilket kan 

medföra brister i resultatet (Wasström, Lönnberg & Harrie, 2013). 

Studien visade att kartlagren till stor del styrde resultatet och vikterna styrde hierarkin 

av de överlagrade kartlagren. När kartlagren användes som kriterier, Fall 1, i AHP tog 

belysningslagret över och resulterade i att exempelvis området Öster var tryggt. Det 

berodde antagligen på att belysningsstolpar viktades högt. Varför tunnlar inte påverkade 

resultatet i detta fall berodde troligen på att tunnlar inte hade lika hög vikt som 

belysningsstolpar och att inga kartlager tilldelats buffertzoner. Utan buffertzoner 

påverkade varje objekt i ett kartlager hela studieområdet och inte endast närområdet, 

d.v.s. varje belysningsstolpe resulterade trygghet oavsett hur långt från en plats den var 

placerad. På samma sätt resulterade tunnlar otrygghet oavsett om de fanns i en 

omedelbar närhet eller på ett mycket långt avstånd. För att erhålla en mer 

verklighetstrogen uppfattning tilldelades kartlagren belysningsstolpe och tunnel 

buffertzoner i Fall 3 och 4. Även i Fall 3 användes kartlagren som kriterier i AHP men 

buffertzoner hade som sagt tilldelats belysningsstolpar och tunnlar vilket ledde till att 

lagret med belysningsstolpar inte blev lika framträdande över det totala området trots 

dess höga vikt, den påverkade endast närliggande omgivning. Det lämnades mer 

utrymme till tunnellagrets relativt höga vikt att påverka resultatet. Samma sak gällde när 
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kartlagren användes som alternativ, Fall 2, i AHP, dock blev det övergripande resultatet 

att alla områden var något mindre trygga i förhållande till Fall 1.  

Multikriterieanalysen påverkades av hur vikterna prioriterades samt kartlagrens ordning. 

Skulle exempelvis papperskorgar ha prioriterats högre än belysning skulle detta 

kartlager framträtt mer och analysresultatet presenterat en annan utgång. Tunnellagret 

kunde ha viktats högre med tanke på att den alltid upplevs otrygg till skillnad från 

belysningsstolpar som inte påverkar den upplevda tryggheten under dygnets ljusa 

timmar. Däremot borde belysning i en tunnel ha stor påverkan på den upplevda 

tryggheten oavsett tid på dygnet. Skulle tunnellagret ha viktats högst i denna studie 

skulle experternas kunskap förbisetts och analysen påverkats av den som viktat. Det är 

därmed viktigt att beslutsfattaren har en genomgående klar bild av målet för analysen. 

Wolfslehner et al. (2005) menade att det kan vara svårt, eftersom beslutfattaren gör val 

beroende på de olika rangordningarna när olika tekniker används. Expertutlåtande om 

buffertzoner för olika objekt är något som därmed bör tas i beaktning. Att ge varje 

kartlager, och inte endast två, buffertzoner skulle i denna studie kunna ge tydligare 

resultat.  

Platsbesöket var en viktig del av analysen för att konstatera att ett område var tryggt 

respektive otryggt. Utifrån platsbesöken kunde konstateras att en tunnel som inte 

underhålls, d.v.s. är full med klotter eller där ogräs växer ohämmat, får en sämre och 

mer otrygg påverkan på den upplevda känslan. Sikten är begränsad i en tunnel vilket ger 

upphov till större risk för klotter och detta i sin tur påverkar troligtvis den närmaste 

omgivningen genom att det inbjuder till klotter på bänkar, kabelskåp, papperskorgar etc. 

Finns det klotter är det troligtvis inte heller så mycket människor i rörelse i dessa 

områden. Det kan kanske ses som en ond spiral av ovårdade områden som leder till 

mindre folk i rörelse och mer möjlighet att klottra och förstöra utan att bli upptäckt. 

Trygghetsaspekten är en viktig del i den hållbara utvecklingen eftersom trygga gång- 

och cykelbanor uppmuntrar till att promenera till busshållplatsen eller att välja cykeln 

framför bilen. Underhåll av gång- och cykelvägar främjar till ett hållbart samhälle där 

det som vårdas i längden kräver mindre renovering eller ny- och ombyggnationer, som i 

sin tur genererar en mer hållbar miljö och därmed även en hållbar ekonomi. Ett exempel 

från platsbesöket var tunneln vid Öster vilken var eftersatt, d.v.s. nedklottrad och ogräs, 

vilket kan leda till ödeläggelse och i det långa loppet kräva byggnation av en ny tunnel 

med mer utsläpp och större kostnader som följd. 
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6. Slutsats 

Fördelen med AHP är att den är enkel att bygga upp och endast en hierarki är lätt att 

hantera. Mateo-Babiano (2016) bekräftade att AHP tydligt kan visualisera hur olika 

parametrar påverkar varandra i en hierarkisk struktur. ANP däremot är något mer 

avancerad även i ett enkelt nätverk. ANP som nätverk kan inte påverkas av den som 

utför de parvisa jämförelserna på samma sätt som AHP eftersom det är svårare att 

förutse vilken rangordning de olika kriterierna tilldelas när klustren har inre och yttre 

beroende samt återkoppling till varandra. Wolfslehner et al. (2005) menade däremot att 

ANP har liknande problem som AHP till följd av att tekniken är en förlängning av 

AHP.  

Brister i AHP och ANP uppstår till följd av missvisande viktning, där kriterierna 

prioriterats inkorrekt relativt analysens målbild, eller om inte tillräcklig kunskap inom 

analysens område finns. Eftersom parvisa jämförelser utförs med påverkan från den som 

viktar kan resultatet bli missvisande om inte experter tillfrågas och deras kunskap 

förvaltas väl. 

 

AHP och ANP är två relativt lättförståeliga sätt att vikta kriterier. Som ett 

kompletterande verktyg till multikriterieanalyser skulle i alla fall AHP kunna appliceras 

på de flesta områden där olika parametrar antas ha inverkan på analysen. Förslag på 

vidare studier där AHP och/ eller ANP tillämpas vid trygghetsanlyser för gång- och 

cykeltrafikanter, är att beakta årstid, tid på dygnet, trafikövergångar samt öppettider för 

butiker. Vidare kan byggnader delas in i användningstyp. Likväl kan det beaktas vilken 

typ av bilväg som finns i anslutning till gång- och cykelvägarna.  

 

Förslag på ett annat appliceringsområde för ANP är inom geodesi, där en 

multikriterieanalys ihop med ANP skulle kunna användas vid exempelvis etablering av 

nya stompunkter eller höjdfixar. Eftersom nätverket i ANP har utrymme för kluster med 

helt separata syften gentemot de andra klustren, kan geologiska kartlager utgöra ett av 

dessa för att analysera markanvändningen. Ett annat kluster kan bestå av de 

miljökonsekvensbaserade parametrarna som måste beaktas. Vidare kan kluster byggas 

upp med ekonomiska eller politiska aspekter som styr målbilden för analysen. Det är 

således inte enbart den parvisa viktningen och rangordningen av kriterierna som styr 

resultatet utan även yttre faktorer. Eftersom tekniken till viss del baseras på 

expertutlåtanden, borde viktningen vid den parvisa jämförelsen därmed förse analysen 

av de olika klustren med ett robust resultat.  
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Bilaga A 
 

Intervjumall, Trafikplanerare och Landskapsarkitekt 
Inledning 

 
 Presentation av oss och syftet med studien 

Vi, Johanna Wallström & Susanna Svensson, skriver nu examensarbete inom Lantmäteriteknik, 

Lantmätarprogrammet teknisk inriktning. Studiens syfte är att jämföra olika GIS-metoder och tillämpa 

dessa på en trygghetsanalys för gång- och cykeltrafikanter i Gävle kommun samt fastställa lämpligaste 

metodvalet av dessa två. Metoderna är AHP (Analytisk hierarkisk process) och ANP (Analytisk 

nätverksprocess) kombinerade med en MCA (Multikriterieanalys). Vilka parametrar som ska ingå i 

analyserna kommer till viss del att baseras på denna intervju. Behövs inte vad beskriva vad det är med. 

 

 Anonymitet 

När vi sammanställt intervjun samt behandlat erhållen information i rapporten, kommer Ni att få 

korrekturläsa samt godkänna innehållet. Ni kan då avgöra huruvida Ert namn ska förekomma i rapporten 

eller ej. 

 

 Frågorna besvaras av: 

Namn: 

Befattning: 

Ort/datum: 

 

Intervju 

 

● Vid planering av gång- och cykelbanor i Gävle kommun, ligger primärt fokus på gång- och 

cykeltrafikanters trygghet, den närliggande miljön eller annat? 
   

● Vid planering av gång- och cykelbanor i Gävle kommun, utför Ni platsbesök som en del av 

datainsamling och trygghetsanalys? 
  

● Vid planering av gång- och cykelbanor i Gävle kommun, hur stort område omkring 

banorna ingår i planeringen? 
  

● Vid planering av gång- och cykelbanor i Gävle kommun, vilka parametrar ingår ur ett 

trygghetsperspektiv?   
  

● Av dessa parametrar, hur vill Ni rangordna dem? (Viktigast först och fallande..) 
  

● Hur motiverar Ni rangordningen? 
  

● Vid planering av gång- och cykelbanor i Gävle kommun, vilka programvaror används? 
  

● Vid planering av gång- och cykelbanor i Gävle kommun, vilka analysmetoder tillämpas 

idag? 
  

● Vid planering av gång- och cykelbanor i Gävle kommun, hur lång tid får en analys ta, dvs 

dataanalysen, finns det riktlinjer? Motivera. 
 

● Vid planering av gång- och cykelbanor i Gävle kommun, ser Ni ett behov av att utveckla/ 

effektivisera befintliga arbetssätt? Motivera. 
  

● Är det något annat Ni vill framföra? 



 

 

 

 

 

Intervjumall, Planingenjör/Översiktsplanerare 
 

 

Inledning 

 
 Presentation av oss och syftet med studien 

Vi, Johanna Wallström & Susanna Svensson, skriver nu examensarbete inom Lantmäteriteknik, 

Lantmätarprogrammet teknisk inriktning. Studiens syfte är att jämföra olika GIS-metoder och 

tillämpa dessa på en trygghetsanalys för gång- och cykeltrafikanter i Gävle kommun samt fastställa 

lämpligaste metodvalet av dessa två. Metoderna är AHP (Analytisk hierarkisk process) och ANP 

(Analytisk nätverksprocess) kombinerade med en MCA (Multikriterieanalys). Vilka parametrar som 

ska ingå i analyserna kommer till viss del att baseras på denna intervju. Behövs inte vad beskriva vad 

det är med. 

 

 Anonymitet 

När vi sammanställt intervjun samt behandlat erhållen information i rapporten, kommer Ni att få 

korrekturläsa samt godkänna innehållet. Ni kan då avgöra huruvida Ert namn ska förekomma i 

rapporten eller ej. 

 

● Frågorna besvaras av: 
Namn: 
Befattning: 
Ort/datum: 

 

Intervju 

 
● Vid planering av gång- och cykelbanor i Gävle kommun, ligger primärt fokus på gång- och 

cykeltrafikanters trygghet, den närliggande miljön eller annat? 
 

● Vid planering av gång- och cykelbanor i Gävle kommun, utför Ni platsbesök som en del av 

datainsamling och trygghetsanalys? Motivera. 
 

● Vid planering av gång- och cykelbanor i Gävle kommun, hur många meter vid sidan av 

banorna ingår i planeringen? 
 

● Vid planering av gång- och cykelbanor i Gävle kommun, vilka parametrar ingår ur ett 

trygghetsperspektiv? 
 

● Av dessa parametrar, hur vill Ni rangordna dem? (Viktigast först och fallande..) 
 

● Hur motiverar Ni rangordningen? 
 

● Är det något annat Ni vill framföra? 
 

  



 

 

 

 

 

Intervjumall, Hållbarhetsutvecklare 
 

 

Inledning 

 

● Presentation av oss och syftet med studien 
Vi, Johanna Wallström & Susanna Svensson, skriver nu examensarbete inom Lantmäteriteknik, 

Lantmätarprogrammet teknisk inriktning. Studiens syfte är att jämföra olika analystekniker i en 

GIS-baserad multikriterieanalys. Dessa analyser kommer tillämpas på en trygghetsanalys för gång- och 

cykeltrafikanter i Gävle kommun. En aspekt är även hur hållbar utveckling kan kopplas till olika 

beslutsanalyser. 

 

● Anonymitet 
När vi sammanställt intervjun samt behandlat erhållen information i rapporten, kommer Ni att få 

korrekturläsa samt godkänna innehållet. Ni kan då avgöra huruvida Ert namn ska förekomma i rapporten 

eller ej. 

 

● Frågorna besvaras av: 

Namn:         

Befattning:  

Ort/datum:  

 

Intervju 

 

● Som hållbarhetsutvecklare hos Gävle kommun, kan Ni kortfattat beskriva de 

huvudsakliga arbetsuppgifterna? 
 

● Som hållbarhetsutvecklare hos Gävle kommun, hur definierar Ni hållbar utveckling? 

 

● Som hållbarhetsutvecklare hos Gävle kommun, vilken typ av beslutsanalyser arbetar Ni 

med eller kommer i kontakt med? 
 

● Vid beslutsanalyser i Gävle kommun, vilka krav finns det idag för hållbar utveckling? 

 

● Som hållbarhetsutvecklare hos Gävle kommun, hur kopplar Ni hållbar utveckling till 

trygghet? 
 

● Är det något annat Ni vill framföra? 

 

  



 

 

 

 

 

Bilaga B 
 

Faktorkartor 
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Överlagrade faktorkartor 
 

 

              
 

 

 

 

 

 

         
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

 

 

            
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

 

 

 

 

           
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

 

         
 

 

 



 

 

 

 

 

Slutlig karta över studieområdets norra del, AHP Fall 2 
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Bilaga C 
 

Tabeller 
 

AHP Fall 1 och 3, fem kartlager. 
 
 

Vikter för kriterieklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till målet ”Tryggaste GC-väg” (IR = 0,041). 

Faktor: Vikt: 

Öppen mark 0,090 

Skog 0,086 

Tunnel 0,364 

Byggnad 0,046 

Belysningsstolpe 0,415 

 
 

Vikter för alternativklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till kriterium ”Öppen mark” (IR = 0,037). 

Faktor: Vikt: 

Belysning 0,447 

Sikt 0,383 

Människor 0,132 

Klotter 0,038 

 
 

Vikter för alternativklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till kriterium ”Skog” (IR = 0,092). 

Faktor: Vikt: 

Belysning 0,294 

Sikt 0,514 

Människor 0,158 

Klotter 0,035 

 
 

Vikter för alternativklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till kriterium ”Tunnel” (IR = 0,034). 

Faktor: Vikt: 

Belysning 0,398 

Sikt 0,398 

Människor 0,168 

Klotter 0,036 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Vikter för alternativklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till kriterium ”Byggnader” (IR = 0,016). 

Faktor: Vikt: 

Belysning 0,390 

Sikt 0,390 

Människor 0,152 

Klotter 0,068 

 
 

Vikter för alternativklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till kriterium ”Belysningsstolpe” (IR = 

0,081). 

Faktor: Vikt: 

Belysning 0,715 

Sikt 0,134 

Människor 0,107 

Klotter 0,044 

 
 

Vikter för alternativklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till kriterium ”Busshållplats” (IR = 0,058). 

Faktor: Vikt: 

Belysning 0,516 

Sikt 0,221 

Människor 0,221 

Klotter 0,043 

 
 

Vikter för alternativklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till kriterium ”Kabelskåp” (IR = 0,016). 

Faktor: Vikt: 

Belysning 0,078 

Sikt 0,200 

Människor 0,200 

Klotter 0,522 

 
 

Vikter för alternativklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till kriterium ”Papperskorgar” (IR = 
0,090). 

Faktor: Vikt: 

Belysning 0,259 

Sikt 0,556 

Människor 0,136 

Klotter 0,049 

 

 

  



 

 

 

 

 

AHP Fall 1 och 3, åtta kartlager 
 
 
 
 

Vikter för kriterieklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till målet ”Tryggaste GC-väg” (IR = 0,097). 

Faktor: Vikt: 

Öppen mark 0,119 

Skog 0,110 

Tunnel 0,297 

Byggnad 0,063 

Belysningsstolpe 0,343 

Busshållplats 0,030 

Kabelskåp 0,015 

Papperskorg 0,024 

 
 

Vikter för alternativklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till kriterium ”Öppen mark” (IR = 0,037). 

Faktor: Vikt: 

Belysning 0,447 

Sikt 0,383 

Människor 0,132 

Klotter 0,038 

 
 

Vikter för alternativklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till kriterium ”Skog” (IR = 0,092). 

Faktor: Vikt: 

Belysning 0,294 

Sikt 0,514 

Människor 0,158 

Klotter 0,035 

 
 

Vikter för alternativklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till kriterium ”Tunnel” (IR = 0,034). 

Faktor: Vikt: 

Belysning 0,398 

Sikt 0,398 

Människor 0,168 

Klotter 0,036 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Vikter för alternativklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till kriterium ”Byggnader” (IR = 0,016). 

Faktor: Vikt: 

Belysning 0,390 

Sikt 0,390 

Människor 0,152 

Klotter 0,068 

 
 

Vikter för alternativklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till kriterium ”Belysningsstolpe” (IR = 
0,081). 

Faktor: Vikt: 

Belysning 0,715 

Sikt 0,134 

Människor 0,107 

Klotter 0,044 

 
 

Vikter för alternativklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till kriterium ”Busshållplats” (IR = 0,058). 

Faktor: Vikt: 

Belysning 0,516 

Sikt 0,221 

Människor 0,221 

Klotter 0,043 

 
 

Vikter för alternativklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till kriterium ”Kabelskåp” (IR = 0,016). 

Faktor: Vikt: 

Belysning 0,078 

Sikt 0,200 

Människor 0,200 

Klotter 0,522 

 
 

Vikter för alternativklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till kriterium ”Papperskorgar” (IR = 
0,090). 

Faktor: Vikt: 

Belysning 0,259 

Sikt 0,556 

Människor 0,136 

Klotter 0,049 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

AHP Fall 2 och 4, fem kartlager 
 
Vikter för kriterieklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till målet ”Tryggaste GC-väg” (IR = 0,066). 

Faktor: Vikt: 

Belysning 0,589 

Sikt 0,275 

Människor 0,089 

Klotter 0,047 

 
Vikter för alternativklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till kriterium ”Belysning” (IR = 0,067). 

Faktor: Vikt: 

Öppen mark 0,062 

Skog 0,102 

Tunnel 0,380 

Byggnad 0,039 

Belysningsstolpe 0,418 

 
Vikter för alternativklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till kriterium ”Sikt” (IR = 0,089). 

Faktor: Vikt: 

Öppen mark 0,118 

Skog 0,118 

Tunnel 0,249 

Byggnad 0,025 

Belysningsstolpe 0,490 

 
Vikter för alternativklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till kriterium ”människor” (IR = 0,068). 

Faktor: Vikt: 

Öppen mark 0,098 

Skog 0,075 

Tunnel 0,383 

Byggnad 0,373 

Belysningsstolpe 0,072 

 
Vikter för alternativklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till kriterium 
”Klotter” (IR = 0,097). 

Faktor: Vikt: 

Öppen mark 0,030 

Skog 0,030 

Tunnel 0,556 

Byggnad 0,192 

Belysningsstolpe 0,192 

 

  



 

 

 

 

 

AHP Fall 2 och 4, åtta kartlager 
 
 

Vikter för kriterieklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till målet ”Tryggaste GC-väg” (IR = 0,066). 

Faktor: Vikt: 

Belysning 0,589 

Sikt 0,275 

Människor 0,089 

Klotter 0,047 

 
 
 

Vikter för alternativklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till kriterium ”Belysning” (IR = 0,093). 

Faktor: Vikt: 

Öppen mark 0,090 

Skog 0,121 

Tunnel 0,317 

Byggnad 0,047 

Belysningsstolpe 0,344 

Busshållplats 0,034 

Kabelskåp 0,030 

Papperskorg 0,017 

 
 
 

Vikter för alternativklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till kriterium ”sikt” (IR = 0,094). 

Faktor: Vikt: 

Öppen mark 0,128 

Skog 0,128 

Tunnel 0,226 

Byggnad 0,018 

Belysningsstolpe 0,381 

Busshållplats 0,018 

Kabelskåp 0,084 

Papperskorg 0,018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Vikter för alternativklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till kriterium ”Människor i rörelse” (IR = 
0,093). 

Faktor: Vikt: 

Öppen mark 0,062 

Skog 0,049 

Tunnel 0,191 

Byggnad 0,205 

Belysningsstolpe 0,062 

Busshållplats 0,226 

Kabelskåp 0,017 

Papperskorg 0,187 
 

 
 

Vikter för alternativklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till kriterium ”Klotter” (IR = 0,089). 

Faktor: Vikt:  

Öppen mark 0,016  

Skog 0,016  

Tunnel 0,398  

Byggnad 0,105  

Belysningsstolpe 0,076  

Busshållplats 0,100  

Kabelskåp 0,145  

Papperskorg 0,145  

 

  



 

 

 

 

 

ANP, Fall 1, fem kartlager 
 
 

Vikter för Belysningsklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Alternativklustrets nod ”Belysning” 
(IR = 0,000). 

Faktor: Vikt: 

Belysningsstolpe 0,875 

Byggnad 0,125 

 
 

Vikter för Siktklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Alternativklustrets nod ”Sikt” (IR = 0,005). 

Faktor: Vikt: 

Tunnel 0,392 

Belysningsstolpe 0,464 

Öppen mark 0,072 

Skog 0,072 

 
 

Vikter för Människor i rörelseklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Alternativklustrets nod 
”Människor” (IR = 0,000). 

Faktor: Vikt: 

Byggnad 0,833 

Tunnel 0,167 

 
 

Vikter för Klotterklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Alternativklustrets nod ”Klotter” (IR = 
0,000). 

Faktor: Vikt: 

Tunnel 0,167 

Byggnad 0,833 

 
 

Vikter för noder i Siktklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Siktklustrets nod ”Tunnel” (IR = 
0,000). 

Faktor: Vikt: 

Belysningsstolpe 0,778 

Öppen mark 0,111 

Skog 0,111 

 

 

  



 

 

 

 

 

Klusterjämförelser för fem kartlager, Fall 1, ANP: 
 
 
 

Klusterjämförelser med hänsyn till Alternativ (IR = 0,005). 

Faktor: Vikt: 

Belysning 0,427 

Sikt 0,427 

Människor i 

rörelse 

0,079 

Klotter 0,067 

 
 

Klusterjämförelser med hänsyn till Belysning (IR = 0,000). 

Faktor: Vikt: 

Alternativ 0,167 

Belysning 0,833 

 
 

Klusterjämförelser med hänsyn till Sikt (IR = 0,000). 

Faktor: Vikt: 

Alternativ 0,125 

Sikt 0,875 

 
 

Klusterjämförelser med hänsyn till Människor i rörelse (IR = 0,000). 

Faktor: Vikt: 

Alternativ 0,250 

Människor i 

rörelse 

0,750 

 
 

Klusterjämförelser med hänsyn till klotter (IR = 0,000). 

Faktor: Vikt: 

Alternativ 0,250 

Klotter 0,750 

 

  



 

 

 

 

 

ANP, Fall 1, åtta kartlager 
 
 
 
 

Vikter för Belysningsklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Alternativklustrets nod ”Belysning” 
(IR = 0,062). 

Faktor: Vikt: 

Belysningsstolpe 0,731 

Byggnad 0,081 

Kabelskåp 0,188 

 
 

Vikter för Siktklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Alternativklustrets nod ”Sikt” (IR = 0,005). 

Faktor: Vikt: 

Tunnel 0,392 

Belysningsstolpe 0,464 

Öppen mark 0,072 

Skog 0,072 

 
 

Vikter för Människor i rörelseklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Alternativklustrets nod 
”Människor” (IR = 0,043). 

Faktor: Vikt: 

Byggnad 0,570 

Busshållplats 0,187 

Tunnel 0,075 

Papperskorg 0,168 

 
 

Vikter för Klotterklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Alternativklustrets nod ”Klotter” (IR = 
0,078). 

Faktor: Vikt: 

Tunnel 0,235 

Kabelskåp 0,063 

Busshållplats 0,063 

Byggnad 0,640 

 
 

Vikter för Belysningsklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till klustrets nod ”Belysningsstolpe” (IR 
= 0,000). 

Faktor: Vikt: 

Byggnad 0,750 

Kabelskåp 0,250 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Vikter för Siktklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till klustrets nod ”Tunnel” (IR = 0,000). 

Faktor: Vikt: 

Belysningsstolpe 0,778 

Öppen mark 0,111 

Skog 0,111 

 
 

Vikter för Människor i rörelseklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till klustrets nod ”Byggnader” 
(IR = 0,037). 

Faktor: Vikt: 

Busshållplats 0,637 

Tunnel 0,105 

Papperskorg 0,258 

 
 

Vikter för Klotterklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till klustrets nod ”Tunnel” (IR = 0,000). 

Faktor: Vikt: 

Kabelskåp 0,600 

Busshållplats 0,200 

Byggnad 0,200 

 

  



 

 

 

 

 

Klusterjämförelser för åtta kartlager, Fall 1, ANP: 
 
 

Klusterjämförelser med hänsyn till Alternativ (IR = 0,005). 

Faktor: Vikt: 

Belysning 0,427 

Sikt 0,427 

Människor i 

rörelse 

0,079 

Klotter 0,067 

 
 

Klusterjämförelser med hänsyn till Belysning (IR = 0,000). 

Faktor: Vikt: 

Alternativ 0,167 

Belysning 0,833 

 
 

Klusterjämförelser med hänsyn till Sikt (IR = 0,000). 

Faktor: Vikt: 

Alternativ 0,125 

Sikt 0,875 

 
 

Klusterjämförelser med hänsyn till Människor i rörelse (IR = 0,000). 

Faktor: Vikt: 

Alternativ 0,250 

Människor i 

rörelse 

0,750 

 
 

Klusterjämförelser med hänsyn till klotter (IR = 0,000). 

Faktor: Vikt: 

Alternativ 0,250 

Klotter 0,750 

 

 

  



 

 

 

 

 

ANP, Fall 2, fem kartlager 
 

 
Vikter för Belysningsklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Alternativklustrets nod ”Belysning” 
(IR = 0,000). 

Faktor: Vikt: 

Belysningsstolpe 0,875 

Byggnad 0,125 

 
 

Vikter för Siktklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Alternativklustrets nod ”Belysning” (IR = 
0,012). 

Faktor: Vikt: 

Tunnel 0,383 

Belysningsstolpe 0,432 

Öppen mark 0,099 

Skog 0,086 

 
 
Vikter för Människor i rörelseklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Alternativklustrets nod 
”Belysning” (IR = 0,000). 

Faktor: Vikt: 

Byggnad 0,875 

Tunnel 0,125 

 
 
Vikter för Klotterklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Alternativklustrets nod ”Belysning” (IR = 
0,000). 

Faktor: Vikt: 

Tunnel 0,167 

Byggnad 0,833 

 
 
Vikter för Belysningsklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Alternativklustrets nod ”Sikt” (IR = 
0,000). 

Faktor: Vikt: 

Belysningsstolpe 0,875 

Byggnad 0,125 

 
 
Vikter för Siktklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Alternativklustrets nod ”Sikt” (IR = 0,005). 

Faktor: Vikt: 

Tunnel 0,392 

Belysningsstolpe 0,464 

Öppen mark 0,072 

Skog 0,072 



 

 

 

 

 

Vikter för Människor i rörelseklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Alternativklustrets nod 
”Sikt” (IR = 0,000). 

Faktor: Vikt: 

Byggnad 0,167 

Tunnel 0,833 

 

 
Vikter för Klotterklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Alternativklustrets nod ”Sikt” (IR = 
0,000). 

Faktor: Vikt: 

Tunnel 0,833 

Byggnad 0,167 

 
 

Vikter för Belysningsklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Alternativklustrets nod ”Människor” 
(IR = 0,000). 

Faktor: Vikt: 

Belysningsstolpe 0,833 

Byggnad 0,167 

 
 

Vikter för Siktklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Alternativklustrets nod ”Människor” (IR = 
0,011). 

Faktor: Vikt: 

Tunnel 0,428 

Belysningsstolpe 0,428 

Öppen mark 0,072 

Skog 0,072 

 
 

Vikter för Människor i rörelseklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Alternativklustrets nod 
”Människor” (IR = 0,000). 

Faktor: Vikt: 

Byggnad 0,833 

Tunnel 0,167 

 
 

Vikter för Klotterklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Alternativklustrets nod ”Människor” (IR = 
0,000). 

Faktor: Vikt: 

Tunnel 0,167 

Byggnad 0,833 

 
 

Vikter för Belysningsklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Alternativklustrets nod ”Klotter” (IR 
= 0,000). 

Faktor: Vikt: 

Belysningsstolpe 0,750 

Byggnad 0,250 



 

 

 

 

 

Vikter för Siktklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Alternativklustrets nod ”Klotter” (IR = 
0,077). 

Faktor: Vikt: 

Tunnel 0,449 

Belysningsstolpe 0,355 

Öppen mark 0,051 

Skog 0,145 

 
 
Vikter för Människor i rörelseklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Alternativklustrets nod 
”Klotter” (IR = 0,000). 

Faktor: Vikt: 

Byggnad 0,500 

Tunnel 0,500 

 

 
Vikter för Klotterklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Alternativklustrets nod ”Klotter” (IR = 
0,000). 

Faktor: Vikt: 

Tunnel 0,167 

Byggnad 0,833 

 
 
Vikter för Siktklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Siktklustrets nod ”Tunnel” (IR = 0,000). 

Faktor: Vikt: 

Belysningsstolpe 0,778 

Öppen mark 0,111 

Skog 0,111 

 

  



 

 

 

 

 

Klusterjämförelser för fem kartlager, Fall 2, ANP: 
 
 

Klusterjämförelser med hänsyn till Alternativ (IR = 0,005). 

Faktor: Vikt: 

Belysning 0,427 

Sikt 0,427 

Människor i 

rörelse 

0,079 

Klotter 0,067 

 
 
Klusterjämförelser med hänsyn till Belysning (IR = 0,000). 

Faktor: Vikt: 

Alternativ 0,167 

Belysning 0,833 

 
 

Klusterjämförelser med hänsyn till Sikt (IR = 0,000). 

Faktor: Vikt: 

Alternativ 0,125 

Sikt 0,875 

 
 

Klusterjämförelser med hänsyn till Människor i rörelse (IR = 0,000). 

Faktor: Vikt: 

Alternativ 0,250 

Människor i 

rörelse 

0,750 

 
 

Klusterjämförelser med hänsyn till klotter (IR = 0,000). 

Faktor: Vikt: 

Alternativ 0,250 

Klotter 0,750 

 

 

  



 

 

 

 

 

ANP, Fall 2, åtta kartlager 
 

 
Vikter för Belysningsklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Alternativklustrets nod ”Belysning” 
(IR = 0,062). 

Faktor: Vikt: 

Belysningsstolpe 0,731 

Byggnad 0,081 

Kabelskåp 0,188 

 
 
Vikter för Siktklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Alternativklustrets nod ”Belysning” (IR = 
0,012). 

Faktor: Vikt: 

Tunnel 0,383 

Belysningsstolpe 0,432 

Öppen mark 0,099 

Skog 0,086 

 
 
Vikter för Människor i rörelseklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Alternativklustrets nod 
”Belysning” (IR = 0,028). 

Faktor: Vikt: 

Byggnad 0,583 

Busshållplats 0,283 

Tunnel 0,067 

Papperskorg 0,067 

 
 
Vikter för Klotterklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Alternativklustrets nod ”Belysning” (IR = 
0,012). 

Faktor: Vikt: 

Tunnel 0,107 

Kabelskåp 0,360 

Busshållplats 0,120 

Byggnad 0,413 

 
 
Vikter för Belysningsklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Alternativklustrets nod ”Sikt” (IR = 
0,062). 

Faktor: Vikt: 

Belysningsstolpe 0,731 

Byggnad 0,081 

Kabelskåp 0,188 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

Vikter för Siktklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Alternativklustrets nod ”Sikt” (IR = 0,005). 

Faktor: Vikt: 

Tunnel 0,392 

Belysningsstolpe 0,464 

Öppen mark 0,072 

Skog 0,072 

 
 
Vikter för Människor i rörelseklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Alternativklustrets nod 
”Sikt” (IR = 0,085). 

Faktor: Vikt: 

Byggnad 0,191 

Busshållplats 0,103 

Tunnel 0,647 

Papperskorg 0,059 

 
 
Vikter för Klotterklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Alternativklustrets nod ”Sikt” (IR = 
0,045). 

Faktor: Vikt: 

Tunnel 0,663 

Kabelskåp 0,134 

Busshållplats 0,060 

Byggnad 0,143 

 
 
Vikter för Belysningsklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Alternativklustrets nod ”Människor” 
(IR = 0,062). 

Faktor: Vikt: 

Belysningsstolpe 0,731 

Byggnad 0,188 

Kabelskåp 0,081 

 
 
Vikter för Siktklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Alternativklustrets nod ”Människor” (IR = 
0,011). 

Faktor: Vikt: 

Tunnel 0,428 

Belysningsstolpe 0,428 

Öppen mark 0,072 

Skog 0,072 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Vikter för Människor i rörelseklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Alternativklustrets nod 
”Människor” (IR = 0,043). 

Faktor: Vikt: 

Byggnad 0,570 

Busshållplats 0,187 

Tunnel 0,075 

Papperskorg 0,168 

 
 
Vikter för Klotterklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Alternativklustrets nod ”Människor” (IR = 
0,090). 

Faktor: Vikt: 

Tunnel 0,209 

Kabelskåp 0,051 

busshållplats 0,097 

Byggnad 0,643 

 
 
Vikter för Belysningsklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Alternativklustrets nod ”Klotter” (IR 
= 0,037). 

Faktor: Vikt: 

Belysningsstolpe 0,637 

Byggnad 0,258 

Kabelskåp 0,105 

 
 
Vikter för Siktklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Alternativklustrets nod ”Klotter” (IR = 
0,077). 

Faktor: Vikt: 

Tunnel 0,449 

Belysningsstolpe 0,355 

Öppen mark 0,051 

Skog 0,145 

 
 
Vikter för Människor i rörelseklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Alternativklustrets nod 
”Klotter” (IR = 0,078). 

Faktor: Vikt: 

Byggnad 0,417 

Busshållplats 0,122 

Tunnel 0,417 

Papperskorg 0,045 

 
 
 



 

 

 

 

 

Vikter för Klotterklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Alternativklustrets nod ”Klotter” (IR = 
0,078). 

Faktor: Vikt: 

Tunnel 0,235 

Kabelskåp 0,063 

Busshållplats 0,063 

Byggnad 0,640 

 
 
Vikter för Belysningsklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Belysningsklustrets nod 
”Belysningsstolpe” (IR = 0,000). 

Faktor: Vikt: 

Byggnad 0,750 

Kabelskåp 0,250 

 
 
Vikter för Siktklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Siktklustrets nod ”Tunnel” (IR = 0,000). 

Faktor: Vikt: 

Belysningsstolpe 0,778 

Öppen mark 0,111 

Skog 0,111 
 
 

Vikter för Människor i rörelseklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Människor i rörelseklustrets 
nod ”Byggnader” (IR = 0,037). 

Faktor: Vikt: 

Busshållplats 0,637 

Tunnel 0,105 

Papperskorg 0,258 

 
 
Vikter för Klotterklustret utifrån parvisa jämförelser med hänsyn till Klotterklustrets nod ”Tunnel” (IR = 
0,000). 

Faktor: Vikt: 

Kabelskåp 0,600 

Busshållplats 0,200 

Byggnad 0,200 

 

  



 

 

 

 

 

Klusterjämförelser för åtta kartlager, Fall 2, ANP: 
 
 
 
Klusterjämförelser med hänsyn till Alternativ (IR = 0,005). 

Faktor: Vikt: 

Belysning 0,427 

Sikt 0,427 

Människor i 

rörelse 

0,079 

Klotter 0,067 

 
 
 
Klusterjämförelser med hänsyn till Belysning (IR = 0,000). 

Faktor: Vikt: 

Alternativ 0,167 

Belysning 0,833 

 
 
 
Klusterjämförelser med hänsyn till Sikt (IR = 0,000). 

Faktor: Vikt: 

Alternativ 0,125 

Sikt 0,875 

 
 
 
Klusterjämförelser med hänsyn till Människor i rörelse (IR = 0,000). 

Faktor: Vikt: 

Alternativ 0,250 

Människor i 

rörelse 

0,750 

 
 
 
Klusterjämförelser med hänsyn till klotter (IR = 0,000). 

Faktor: Vikt: 

Alternativ 0,25 

Klotter 0,750 

 

  



 

 

 

 

 

Prioriterade vikter 
 
 
 
 
Prioriterade vikter för fem kartlager, Fall 1, AHP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Prioriterade vikter för åtta kartlager, Fall 1, AHP. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Faktor: 

Normaliserad 

vikt: 

 

Gränsvärde: 

Tryggaste GC-väg 0,000 0,000 

Öppen mark 0,090 0,090 

Skog 0,086 0,086 

Tunnel 0,364 0,364 

Byggnader 0,046 0,046 

Belysningsstolpe 0,415 0,415 

Belysning 0,524 0,524 

Sikt 0,297 0,297 

Människor 0,138 0,138 

Klotter 0,041 0,041 

 

Faktor: 

Normaliserad 

vikt: 

 

Gränsvärde: 

Tryggaste GC-väg 0,000 0,000 

Öppen mark 0,119 0,059 

Skog 0,110 0,055 

Tunnel 0,297 0,149 

Byggnader 0,063 0,032 

Belysningsstolpe 0,343 0,171 

Busshållplatser 0,030 0,015 

Kabelskåp 0,015 0,008 

Papperskorgar 0,024 0,012 

Belysning 0,496 0,248 

Sikt 0,313 0,157 

Människor 0,142 0,071 

Klotter 0,049 0,024 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Prioriterade vikter för fem kartlager, Fall 2, AHP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
Prioriterade vikter för åtta kartlager, Fall 2, AHP. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Faktor: 

Normaliserad 

vikt: 

 

Gränsvärde: 

Tryggaste GC-väg 0,000 0,000 

Belysning 0,589 0,295 

Sikt 0,275 0,138 

Människor 0,088 0,044 

Klotter 0,047 0,024 

Öppen mark 0,079 0,040 

Skog 0,101 0,050 

Tunnel 0,352 0,176 

Byggnad 0,072 0,036 

Belysningsstolpe 0,396 0,198 

 

Faktor: 

Normaliserad 

vikt: 

 

Gränsvärde: 

Tryggaste GC-väg 0,000 0,000 

Belysning 0,589 0,295 

Sikt 0,275 0,138 

Människor 0,089 0,044 

Klotter 0,047 0,024 

Öppen mark 0,094 0,047 

Skog 0,112 0,056 

Tunnel 0,285 0,142 

Byggnad 0,056 0,028 

Belysningsstolpe 0,317 0,158 

Busshållplats 0,049 0,025 

Kabelskåp 0,049 0,025 

Papperskorg 0,038 0,019 



 

 

 

 

 

Prioriterade vikter för fem kartlager, Fall 1, ANP. 

 

 
 
 
Prioriterade vikter för åtta kartlager, Fall 1, ANP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor: 

Normaliserad 

vikt: 

 

Gränsvärde: 

Belysning 0,190 0,079 

Sikt 0,369 0,152 

Människor 0,198 0,082 

Klotter 0,244 0,101 

Belysningsstolpe 0,506 0,069 

Byggnad 0,494 0,067 

Tunnel 0,292 0,060 

Belysningsstolpe 0,544 0,111 

Öppen mark 0,082 0,017 

Skog 0,082 0,017 

Byggnad 0,513 0,068 

Tunnel 0,487 0,065 

Tunnel 0,148 0,017 

Byggnad 0,852 0,097 

 

Faktor: 

Normaliserad 

vikt: 

 

Gränsvärde: 

Byggnad 0,344 0,043 

Belysningsstolpe 0,454 0,059 

Kabelskåp 0,212 0,028 

Belysning 0,191 0,081 

Sikt 0,266 0,112 

Människor 0,257 0,108 

Klotter 0,286 0,121 

Busshållplats 0,083 0,012 

Tunnel 0,200 0,028 

Byggnad 0,574 0,082 

Kabelskåp 0,143 0,020 

Öppen mark 0,082 0,012 

Belysningsstolpe 0,544 0,082 

Skog 0,082 0,012 

Tunnel 0,292 0,044 

Papperskorg 0,195 0,030 

Busshållplats 0,322 0,050 

Byggnad 0,399 0,062 

Tunnel 0,084 0,013 



 

 

 

 

 

 
Prioriterade vikter för fem kartlager, Fall 2, ANP. 

 

 

 
Prioriterade vikter för åtta kartlager, Fall 2, ANP. 

 

 

Faktor: 

Normaliserad 

vikt: 

 

Gränsvärde: 

Byggnad 0,498 0,146 

Belysningsstolpe 0,502 0,147 

Belysning 0,427 0,170 

Sikt 0,427 0,170 

Människor 0,079 0,031 

Klotter 0,067 0,027 

Tunnel 0,337 0,012 

Byggnad 0,663 0,024 

Öppen mark 0,090 0,021 

Belysningsstolpe 0,527 0,121 

Skog 0,090 0,021 

Tunnel 0,293 0,067 

Byggnad 0,386 0,017 

Tunnel 0,614 0,027 

 

Faktor: 

Normaliserad 

vikt: 

 

Gränsvärde: 

Byggnad 0,346 0,097 

Belysningsstolpe 0,452 0,127 

Kabelskåp 0,203 0,057 

Belysning 0,427 0,175 

Sikt 0,427 0,175 

Människor 0,079 0,032 

Klotter 0,067 0,027 

Busshållplats 0,113 0,004 

Tunnel 0,284 0,010 

Byggnad 0,303 0,011 

Kabelskåp 0,300 0,010 

Öppen mark 0,090 0,021 

Belysningsstolpe 0,527 0,124 

Skog 0,090 0,021 

Tunnel 0,293 0,069 

Papperskorg 0,114 0,005 

Busshållplats 0,292 0,012 

Byggnad 0,310 0,013 

Tunnel 0,285 0,012 


