
 

Covid-19-pandemins konsekvenser på svenskt 
näringsliv - en Space Syntax analys 

 

Det finns åtskillig litteratur som beskriver den roll som rumsligt beroende spelar på 

beslut för verksamheters lokalisering. En majoritet av litteraturen berör angränsande 

tekniker och tillvägagångssätt likt studien. Samspelet mellan spatial analys, 

stadsplanering och ekonomiska teorier har upprepade gånger visat på intressanta 

slutsatser. I mängden litteratur går det att observera hur allt fler börjar kombinera 

dessa områden. Ämnena angränsar väldigt bra och vid kombination av dessa visar det 

sig vara möjligt att ta del av väldigt intressanta studier från nya synvinklar. 

 

LeSage & Pace (2011) använder sig av regressionsanalys för att analysera hur verksamheter 

återöppnat efter orkanen Katarina. I studien använder de sig av av en rumslig probit-metodik, 

en typ av regressionsanalys, i syfte att ta reda på de optimala spatiala förutsättningarna för de 

verksamheter som öppnar på nytt. Studien använder sig av betydligt fler oberoende variabler 

inom olika tidshorisonter för att undersöka vilka faktorer som påverkade verksamheters beslut 

att återuppta efterdyningarna av orkanen Katrina. Metoden visade på såväl direkta som 

indirekta effekter och effekter av förändringar i förklarande variabler visar sig tydligt variera 

över rumsliga platser. Författarna kommer fram till att rumsligt beroende för verksamheter 

med samma spatiala förutsättningar tenderar att vid rumslig modellering ta liknande beslut. 

Enligt LeSage och Pace är det därför tydligt hur närliggande verksamheter delar konsumenter 

med liknande socioekonomiska och demografiska egenskaper. Resultaten från studien som 

visar på de faktorer som påverkat återöppnandet av affärer i New Orleans visar att både tid 

och plats är avgörande faktorer för rumslig modellering (LeSage & Pace, 2011).  

 

Brown (1999) använder sig av tekniker inom Space Syntax för att reda ut olika faktorer till 

varför ett lyxigt köpcentrum försattes i konkurs. Författaren använder sig av Space Syntax för 

att förklara tillgängligheten med hjälp av index för butiker i byggnaden. Brown arbetar 

systematiskt med noder över köpcentrumets ytor och jämför med andra framgångsrika 

köpcentrum för att skapa förståelse för hur underliggande rumsstruktur i köpcentret ligger till 

grund för misslyckandet. Systematiken uttrycks fungera på samma sätt som ett system för 

vägnät. Med hjälp av Space Syntax visar Brown på att man effektivt kan redogöra för 

aforismen att människor röstar med sina fötter. Studien åskådliggör funktionalitet i tekniken 

Space Syntax som låter oss lösa ut information ur människors rörelsemönster för att bättre 

förstå hur vi anpassar oss och tar beslut därefter (Brown, 1999).  

 

Enström & Netzell (2008) undersökte huruvida Space Syntax kan ge ytterligare information 

om hur mönstret för hyrespriser för kontor i Stockholm varierar. Med utgångspunkt i 

kostnadsminimering arbetar man med hedoniska modeller för att utöka förklaringsmodellen 

om variationen i hyrespriser till hur väl integrerade i vägnätet som kontoren är. Tillgänglighet 

till kontor är en dimension som tidigare har ignorerats vid kalkyler av variation av hyrespriser 

för kontor. Med hjälp av Space Syntax presenterar författarna att tillgänglighet till kontoren är 

en viktig faktor för att kunna förstå hur hyrespriser varierar. Man talar om potentialen i Space 

Syntax för att skapa förståelse för rumslig variation i andra branscher som är än mer beroende 

av tillgänglighet (Enström & Netzell, 2008). 

 

I likhet med Enström och Netzell undersöker Saraiva et al.(2017) hur tillgängligheten till 

butikslokaler kan ha en inverkan på hur butikerna på de segment kan klara sig under en kris. 



Författaren undersöker fyra mindre städer i Portugal och menar på att Space Syntax analyser 

inte tidigare gjorts på städer i den storleken. Studien belyser vikten av läget i nätet för de 

lokaler som blivit vakanta under finanskrisen i slutet på 00-talet och början på 10-talet. 

Studien framhäver lokalisering som en viktigare roll för butikens förutsättningar, än till 

exempel befolkningstätheten. Emellertid visar den på att tillgängligheten till vägsegmenten 

inte verkar påverka så mycket i mindre områden och förorter. Platser i vägnätet med lokal 

centralitet är viktigare och påvisas i motståndskraften hos traditionella handelsområden som 

klarat krisen utmärkt. För butiker lokaliserade längre från stadskärnan verkar närheten till 

distribution samt genomfartsleder har störst inverkan (Saraiva et al., 2017). 

 

Tidigare studier har använt verktyg och tekniker för att identifiera och beskriva den roll som 

rumsligt beroende spelar på beslut för lokalisering. Däremot finns det inga aktuella studier i 

slag med den inriktning för vilket studien avser att avhandla. Således finnas goda 

förutsättningar att använda regressionsanalys och Space Syntax för att identifiera och beskriva 

den roll rumsligt beroende variabler spelar in på pandemins effekter. Arbetet avser att belysa 

underliggande brister i en bransch som förlitar sig på kontinuerliga flöden av besökare men 

som istället begränsas av restriktioner med syfte att minska smittspridning. Tidigare studier 

understödjer och höjer trovärdigheten i de metoder och tekniker som används i studien. 

Skribenterna lägger stor vikt att kontinuerligt kritiskt granska den litteratur som finns och de 

analyser som genomförts, för att kunna presentera ett trovärdigt resultat. Det är av 

förhoppning att de slutsatser som dras i studien kan bli en etapp i arbetet mot att i framtiden 

skapa bättre metodik och ge vägledning för svensk krishantering. Det är tydligt att vi befinner 

oss i ett kritiskt stadium av pandemin. Den unika situationen som råder betraktas det aktuella 

ämnet som ytterst relevant att belysa.  
 


