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FÖRORD 
 

Jag riktar ett stort tack till min handledare Håkan Appelblad på 

Institutionen för geografi och ekonomisk historia vid Umeå Universitet 
för stöd och vägledning under hela uppsatsskrivandet. 

Jag vill även tacka de människor som ställde upp som respondenter i 
studien. 

Detta examensarbete har skrivits på uppdrag av Kramfors kommun. 

Jag vill därför rikta ett särskilt tack till Andreas Gylling och Love Lidén 

på Kramfors kommun, som möjliggjort denna studie och bistått med 

hjälp under uppsatsprocessen. Jag hoppas ni kommer ha nytta av 
uppsatsen.  
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to shed light on and describe Kramfors travel 
centers function and relationship to the surrounding urban environment, 
and how this core is experienced by residents and visitors. To do this, the 
use of the travel center, its relationship to Kramfors city center and the 
perception of it, as well as possible improvement areas has been studied. 

This has been examined using a quantitative method by designing a 
questionnaire and the usage of a research strategy through the 
implementation of a small-scale survey. Within this a cluster sampling 
was applied.  

The result shows that Kramfors travel centers is primarily used for 
traveling and is used most frequently by the visitors within the study. It is 
also shown that residents 'primary reason for traveling from the travel 
center is friends and family, followed by shopping, and that the visitors' 
primary motive for traveling is friends and family as well, followed by 
work. The mode of transportation between the travel center and 
destinations are mainly walking, while the mode of transport between 
homes and the travel center proves to be the car. These transports are not 
experienced as difficult, and the diverse streams of varied frequency are 
also illustrated.  

The experience of Kramfors city center has been divided into the 
elements streets, districts, landmarks and barriers. The most common 
and complex divisions are concentrated in the center of downtown, 
extensive service activities. The residents have collectively identified a 
greater amount of these elements. Both groups of respondents 
considered Kramfors travel center along with Stationsgatan as a separate, 
stand-alone district. It reveals how the respondents would prefer to 
travel between Kramfors travel center and destination respectively 
between the home and Kramfors travel center. An opposite outcome was 
shown in relation to the actual mode of transport, when the residents 
stated that they actually wanted to walk while visitors would prefer to use 
the car. A number of value issues are also presented, which shows a 
number of features (linked to pedestrian and bicycle traffic, public 
transport or car traffic) and their ability to influence the choice of 
transport mode. The visiting respondents generally valued the features 
higher than the residents. Respondents also stated various concrete 
proposals for improvements of Kramfors travel center, which are 
presented in the results. Many of them regarding opening hours.
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1. INLEDNING 
 
Botniabanans etablering har inneburit att pärlbandet av städer och 
tätorter av varierande storlek längs norrlandskusten knutits samman. 
Detta har bland annat möjliggjort en tidseffektiv persontrafik och 
tillgängliggörandet av arbete, utbildning, kultur och service på en ökad 
geografisk skala (Trafikverket 2014). Somliga orter har en pågående, 
snabb tillväxt medan andra har utmaningar relaterade till exempelvis 
avbefolkning. Den ökade tillgängligheten har dock förändrat 
förutsättningarna, och gjort att orter med negativa trender kan dra fördel 
av de expansiva områdena (Länsstyrelsen 2011).  

I Sverige har många kommuner, i enlighet med hållbar utveckling, 
strävat efter att samla resenärer och trafik. Detta har tagit uttryck i 
planering och byggande av resecentrum (Boverket 2009). I Kramfors 
kommun invigdes det nya resecentrumet den 28 augusti 2010, vilket 
senare innebar en ökad persontrafik genom att persontåg återigen 
började genomskära stadskärnan. Detta förutsågs resultera i positiva 
effekter i tillgängliggörandet av Kramfors såväl som den geografiska 
omnejden bortom kommunens administrativa gränser. Den nya 
stationsbyggnaden förväntades även förenkla byten mellan färdmedel, 
samt tillgängligheten till dessa färdmedel (Norrlandsresan 2010). Denna 
till yta stora exploatering, och tillika relativt nya komponent i Kramfors 
stadskärna samt dess tillskriva potential gör Kramfors resecentrum till 
ett intressant uppsatsämne. En studie omfattandes denna plats kan 
förhoppningsvis bidra till förståelsen av vilket avtryck Kramfors 
resecentrum faktiskt gör i den urbana miljön.  
 

 



2 
 

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 
Syftet med denna uppsats är att inom ramen för kulturgeografi studera 
Kramfors resecentrums funktion och relation till Kramfors stadskärna, 
samt hur resecentrum och dess urbana omgivning uppfattas av boende 
och besökare i Kramfors kommun.  

Med utgångspunkt i syftet formulerades följande frågeställningar: 

(I) Vilken funktion har Kramfors resecentrum i dag? 
(II) Vilken relation har Kramfors resecentrums centrala 

lokalisering till den omgivande urbana miljön? 
(III) Hur upplever boende och besökare Kramfors resecentrum 

och den omgivande stadskärnan?   
(IV) Vilka förbättringsområden kan identifieras? 

 

3. METOD 

 

3.1 Empiriinsamling 
 
För att besvara frågeställningarna har en kvantitativ metod använts 
genom att genomföra en surveyundersökning. En enkät utformades i 
samråd med Kramfors kommun, som innefattade diverse kryssfrågor och 
värderingsfrågor. Denna återfinns i Bilaga 1. Två kategorier av 
respondenter etablerades, boende och besökare i Kramfors kommun, 
som fick separata men likartade frågor att besvara. Många av dessa 
erbjöd möjligheten att ange ett flertal svarsalternativ, vilket påverkade 
sammanställningen i form av variation av absoluta och relativa tal i 
databearbetningen. Enkäten innehöll även två kartbilder av 
studieområdet (utformade av en tjänsteman på Kramfors kommun) där 
respondenterna delvis fick rita sina färdvägar med resecentrum som 
utgångspunkt/målpunkt, men också göra en mental kartläggning av 
Kramfors stadskärna. Dessa kartor finns också bifogade i Bilaga 1. 
Respondenterna instruerades dela upp staden i fyra olika element som 
människor vanligtvis använder för att läsa/navigera i staden. De gavs 
anvisningar om vilka dessa var:  

 Stråk (trafikleder/färdvägar där respondenterna upplever att 
mycket rörelse/höga flöden förekommer)  
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 Landmärken (fysiska objekt med funktion av att vara 
referenspunkter, upptäcks oftare i takt med att bekantskapen med 
området ökar)  

 Distrikt (stadsrum definierade av dess karaktär, exempelvis 
arkitektur, som vissa människor organiserar sin mentala bild av 
städer kring) 

 Barriärer (element som förhindrar framkomligheten i den urbana 
miljön) (Robert & Greed 2001). 

Undersökningen påbörjades den 2014-04-15. Ingen enkät delades 
dock ut under påskhelgen, undersökningen fortlöpte därefter i 
ytterligare två veckor. En variation eftersträvades uppnås i tidpunkter 
som enkäten delades ut, det vill säga olika tidsintervall för olika dagar 
(morgon/förmiddag, lunchtid och eftermiddag).  

3.2 Urval 
 
I denna uppsats har ett klusterurval tillämpats. I enlighet med denna 
urvalstekning identifierades och uppsöktes platser där det kunde existera 
naturliga kluster som var relevanta för undersökningen (Denscombe 
2009). Den huvudsakliga plats som fokus lades på var just Kramfors 
resecentrum, då det där förekom en koncentration av den specifika grupp 
som var av intresse, det vill säga undersökningsplatsens användare. 
Denna plats utökades senare till torget för att erhålla ett ännu större 
urval. Likt Martyn Denscombe exemplifierar i Forskningshandboken – 
för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna 
uppsöktes bland annat även en skola (Ådalsskolan), då det där naturligt 
förekom ett kluster av ungdomar, som tidseffektivt kunde fångas upp 
(Denscombe 2009). Surveyundersökningen genomfördes alltså ansikte 
mot ansikte, vilket innebar en chansning gällande potentiella 
respondenters vilja eller möjlighet att medverka. Det tillät dock att en 
direkt kontakt kunde skapas, vilket gynnade svarsfrekvensen, men 
uteslöt dock inte interna bortfall på somliga frågor i den enkät som 
utdelades (Denscombe 2009). De allra flesta som tillfrågades ingå i 
undersökningen valde att delta.  

Urvalets storlek inom genomförda surveyundersökningen gör den till en 
småskalig undersökning, då dessa i regel omfattar fall/personer inom ett 
intervall mellan 30 och 250.  

3.3 Databearbetning 
 
Det insamlade datamaterialet iordningsställdes med programmet Excel 
2013, där materialet organiserades och sammanfattades. I programmet 
kunde sedan dessa data framställas genom att utforma diagram, för att 
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presentera undersökningen och beskriva fyndens fördelning med visuell 
tydlighet. Därefter kunde mönster i datamaterialet utforskas 
(Denscombe 2009).  

De kartbilder som respondenterna fick rita färdvägar och sina mentala 
kartor på bearbetades med programmet ArcMap 10.1, genom att hämta 
en grundkarta från Lantmäteriet, där det respondenterna ritat kunde 
sammanställas.  

3.4 Informationssökning 
 
För att skapa en bred och tillämplig teoretisk grund har källor sökts inom 
relevant litteratur, som Approaching Urban Design – The Design 
process, redigerad av Marion Roberts och Clara Greed (2001), där fokus 
lades på urban armatur. Stadens renässans – Från särhälle till 
samhälle. Om närhetsprincipen i stadsplanering av Jerker Söderlind 
(1998) var också behjälplig i skapandet av ett angreppssätt gällande 
genomströmningar och dess betydelse för staden. Information hämtades 
också från boken The Geography of Transport Systems av Jean-Paul 
Rodrigue, Claude Comtois och Brian Slack (2013), inom vilken adekvat 
information hittades gällande kollektivtrafikens anläggningar och 
betydelsen av dess geografi. För att skapa en ännu större faktagrund för 
rörelse och resecentrum söktes även rapporter på Boverkets hemsida, 
som resulterade i nyttjandet av den publicerade vägledningen Planera 
för rörelse! – en vägledning om byggd miljö som stimulerar till aktivitet 
i vardagen. Information gällande upplevelse av den urbana miljön 
hämtades också från Urban Theory and the Urban Experience: 
encountering the city av Simon Parker (2004).  

3.5 Validitet och reliabilitet  

 
En styrka i den kvantitativa forskningen är att den tillskrivs objektivitet i 
producera ett numeriskt material. Urvalets storlek gör dock att det bör 
poängteras att resultatet har vissa limitationer i generaliserbarhet, då 
den statistiska pålitligheten ökar genom större kvantiteter. (Denscombe 
2009).  

Det faktum att det inom den genomförda undersökningen finns en 
tämligen god jämnvikt i exempelvis könsfördelningen (viss övervägande 
antal kvinnliga respondenter) stärker dock representativiteten i ett 
hänseende. I relation till detta har analysen begränsats i form av att 
datamaterialet indelats i ett färre antal kategorier (Denscombe 2009). 
Detta resulterade i att det insamlade materialet avgränsades genom 
fokusera på de två nämnda grupperna av respondenter som ansågs vara 
av högt intresse för uppsatsen, boende respektive besökare i Kramfors 
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kommun. Statistiska slutsatser är svåra att betrakta som legitima om 
urvalet utgörs av 30 personer eller färre. Detta föranledde att 
datamaterialet inom dessa grupper inte valdes fragmenteras i ytterligare 
undergrupper, för att inte riskera att undermåliga och missledande 
resultat presenterades (Denscombe 2009). 

Klusterurvalet antas inte påverkat resultatet negativt i särskilt hög 
utsträckning. Det kan visserligen vara värt att beakta att det kan finnas 
en risk att de elever på Ådalsskolan som ingick i undersökningen gav 
gruppen bofasta respondenter en något större representation av lägre 
ålderskategorier, i förhållande till de besökande respondenterna. Det är 
dock även rimligt att anta att en del av dessa ungdomar pendlar till 
gymnasiet från andra kommuner, vilket gör dem till besökare. Det är 
givetvis svårt att uppnå en perfekt representativitet. Klusterurvalet 
betraktas dock framför allt bidragit till en tidsbesparande insamling av 
datamaterial (vilket var nödvändigt inom uppsatsprocessens tidsram), 
snarare än att snedvinklat empirin.   

 

3.6 Metoddiskussion 
 
Valet av tillvägagångssätt motiveras av att surveyundersökningar är en 
vanlig forskningsstrategi för att kartlägga såväl den fysiska som sociala 
omgivningen, omfattandes den byggda miljön. Inom samhällsforskning 
har surveyundersökningar visat sig vara ett användbart tillvägagångssätt 
för att insamla empiri i form av kunskap om rådande förhållanden vid en 
aktuell tidpunkt, vilket ansågs intimt förknippat med uppsatsens syfte 
(Denscombe 2009). 

Kartbilden som respondenterna själva fick fylla i sin mentala bild av 
stadskärnan ingick i undersökningen för att skapa förståelse för hur 
respondenterna uppfattar och minns platser, och hur de använder detta 
för att rumsligt orientera sig. Den mentala kartläggningen är en 
användbar metod då den hjälper till att frambringa material som 
understryker signifikanta komponenter i den urbana miljön genom 
allmänhetens synsätt på staden, vilket kan utgöra intressant information 
för både analys och design av urbana miljöer. Denna information bidrar 
alltså till att belysa vilka delar av staden som är av särskilt intresse för 
medborgare, vilken kan vara nyttigt i pågående och framtida urbana 
projekt. (Robert & Greed 2001). Detta verktyg möjliggjorde alltså en 
empiriinsamling som kunde påvisa hur besökare och boende upplever 
Kramfors stadskärna, det vill säga en av de uttryckta frågeställningarna. 
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4. TEORI OCH TIDIGARE STUDIER 

 

4.1 Genomströmning 

 
Genomströmning är ett av de fenomen som skiljer exempelvis en stor 
bondby från en liten stad. Den samtida förorten kan också liknas vid 
bondbyn, genom bristen på platser som huvudgator där bofasta och 
förbipasserande kan mötas. Staden är dock en plats där en 
sammansmältning av boende och besökare förekommer, vilket är 
betydelsefullt och definierande. Detta resulterar i offentlighet (som inte 
kan uppstå utan denna balans), det vill säga mötet mellan bofasta och 
främlingar. I bondbyar eller förorter kan det visserligen skapas en 
gemenskap på de lokala torgen, som dock till sin karaktär är 
exkluderande. Alla har inte möjlighet att inträda i denna gemenskap eller 
ianspråkta dessa platsers tillhörighet. En offentlighet karaktäriseras dock 
av öppenhet, vilket innebär att alla har tillträde till staden. Förutom att 
skapa offentlighet är genomströmning också livgivande. Dessa värden är 
nödvändigheter för etableringen av offentlig service, butiker och 
nöjesutbud. Det går att betrakta genomströmningen som en 
förutsättning för staden (Söderlind 1998).  
 
De som besöker staden kan antingen befinna sig under transport eller 
resa. Att vara under transport innebär en avvaktan på att tiden mellan 
startpunkten och målpunkten ska upphöra, det vill säga en linjär 
förflyttning där tidens innehåll är en väntan. Att resa är dock en mobilitet 
med betoning på utforskande och upplevelse. Resan ersätts dock allt 
oftare av transport, och återupprättandet av resan är i dag en viktig fråga 
(Söderlind 1998).  
 
Transporternas rum har blivit stadens allt mer dominerande rum. 
Dagens städer utgörs av transportsträckor och målpunkter, mellan dem 
finns övergångszoner som tågstationer och bussterminaler. 
Transportmedlens krav formar transportsträckorna, men inverkar också 
på övergångszonerna och målpunkterna. Rörelsens perspektiv får ofta en 
förhöjd roll över platsen, vilket fött en strävan efter att återbringa en 
balans och samverkan mellan rörelse och plats. Det är dock i staden som 
det rörliga och stationära kan integreras, det är i staden vägens 
hastigheter omvandlas till gatans rytm och myllrande, det är där 
övergången kan ske från transportens väntande till platsens varande 
(Söderlind 1998).  
 
Rörelse och genomströmningars sammankoppling med transporternas 
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rum och staden kan alltså utgöra ett rimligt avstamp i undersökningen av 
ett resecentrums relation med den urbana omgivningen.  

4.2 Terminalers centralitet 
 
Terminaler som plats representerar dock en betydelsefull sorts 
exploatering, genom att ofta vara den största, enskilda 
markanvändningen. Föråldrade järnvägsterminaler har därför varit 
angelägna och viktiga utvecklingsområden (Rodrigue, Comtois & Slack 
2013). 

Anläggningarnas komplexitet och storlek är givetvis relaterade till 
platsens passagerarvolym. Längs en linje kräver somliga stopp 
exempelvis endast en väntan på ett fåtal minuter, medan andra är i behov 
av större kapacitet. Detta skapar en hierarki i linjers nätverk, där somliga 
stopp endast har en plattform, medan andra äger slutna faciliteter som 
inrymmer diverse bekvämligheter. Resenärers tillbringande tid på dessa 
järnvägs- och busstationer är vanligtvis korta. Passagerarterminaler 
innehåller därför ofta av relativt enkla komponenter som perrong för av- 
och påstigning, väntrum, informativa tjänster, biljettförsäljning och 
eventuellt matförsäljning/detaljhandel, men aktiviteterna som sker på 
dessa platser brukar tendera vara begränsade (Rodrigue, Comtois & 
Slack 2013). Detta beskriver alltså hur dessa anläggningar huvudsakligen 
nyttjas, och vilka funktioner de vanligtvis har.  

Passagerarterminaler brukar dock vanligtvis beslagta centrala lägen, och 
utgör därmed vanligtvis en definierande beståndsdel av den urbana 
kärnan, och kan betraktas som ett stadscentrums hjärta. Denna position 
befästs ofta genom en imponerande, vacker arkitektur. Lokaliseringar i 
centrumområden har resulterat i positiva faktorer genom att 
tillgängliggöra stadskärnors centrala verksamheter.  Terminaler belägna i 
stadskärnor blir en utgångspunkt och destination för trafik, vars centrala 
lokalisering också sammankopplas med genereringen och tilldragandet 
av de ekonomiska aktiviteterna som är belägna i närheten. Aktiviteter på 
terminaler kan alltså skapa efterfrågan på diversifierad service, genom 
denna relation sker en växelverkan som kan återfinnas i företags 
lokaliseringar. Dessa tar vanligtvis ett mönster av kluster, delvis i en 
absolut angränsning till terminalen eller i det centrala affärsdistriktet 
(Rodrigue, Comtois & Slack 2013).  

Centraliseringens funktion kan alltså anses skapa en, i somliga fall, 
intensifierad sammankoppling med andra urbana verksamheter, som 
hotell, parkeringsmöjligheter, butiker och kontorsbyggnader. Dessa 
platser är det vill säga en del av den urbana miljön, och en mycket viktig 
sådan (Rodrigue, Comtois & Slack 2013). Detta beskriver det vill säga 
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vilken betydelse dessa anläggningars centrala lokaliseringar kan 
förväntas ha för städer.  

 

4.3 Urban design och urban armatur 
 
Urban design är en process som omfattar stadsmiljöns formgivning 
genom att analysera och problemdefiniera existerande situationer. För 
att kunna förbättra staden för människorna som lever i den är det också 
viktigt att ha riktlinjer som vägleder den urbana utvecklingen. Inom 
urban design kan detta sig i uttryck i sociala syften, med fysiska mål. 
Detta innebär exempelvis att uppmuntra människor att nyttja staden på 
ett specifikt sätt genom att skapa förutsättningar som gör att rumsliga 
mönster kan utvecklas (Roberts & Greed 2001). 

Dessa mönster omsluter en kärna, som utgörs av betydelsefulla 
beståndsdelar kring vilka offentliga aktiviteter sker. Denna kärna kan 
beskrivas som urban armatur, och kan ses som en rad fysiska objekt i den 
byggda miljön. Det är möjligt att precisera denna genom att kategorisera 
den i tre huvudsakliga element för den urbana strukturen: Rörelse 
(genom vilken den resterande armaturen också upplevs), aktivitet och 
kulturell betydelse (Roberts & Greed 2001). 

Den urbana armaturen omfattar nyckelkomponenterna i 
rörelsestrukturen, som trafikleder, gång- och cykelnätverk samt 
kollektivtrafikens knutpunkter. Utformningen av denna struktur 
påverkar utseendet på städers flöden. Denna formgivning brukar vara ett 
sätt att kontrollera rörelsemönster och kan anses vara konfigurerad 
rörelse, det vill säga en kanalisering av flödena.  Detta betyder dock inte 
att den befintliga infrastrukturen erbjuder den snabbaste vägen till en 
destination, det finns ofta exempel på genvägar som underlättar resan 
Roberts & Greed 2001).  

Det går att urskilja olika typer av rörelse, vars strukturer bör integreras 
på ett välfungerande sätt. En viktig rörelse är, som tidigare nämnts, 
kollektivtrafiken, som är konfigurerad genom att exempelvis buss- och 
tågtrafiken har fixerade linjer och stationer. Den kan koppla samman 
staden på en större geografisk skala, men samtidigt utgöra lokala 
barriärer. Många transportslag inom kollektivtrafiken har specifika 
noder (t.ex. stationer eller hållplatser) som blir betydelsefulla, inte minst 
i struktureringen av den urbana armaturen, då noderna vanligtvis 
kombineras av en radiell zon av gångtrafik. Kollektivtrafik som 
exempelvis tågtrafik, vilken erbjuder transport i hög hastighet, knyter 
även samman olika stadskärnor. Dessa stationer formar basala noder i 
armaturen, som ofta har ett stort tillhörande flöde av människor. Sådana 
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platser kan utgöra viktiga men särställda områden genom att vara 
specialiserade zoner, sådana platser kan således uppfattas som åtskilda 
från staden Roberts & Greed 2001).  

Det finns också den privata bilismen, som möjliggör höga hastigheter och 
tillika en ökad rumslig utsträckning på en skala som gångtrafiken inte 
förmår (Roberts & Greed 2001). En planering för bilen bör dock anses 
vara oansvarig, både ur ett ekologiskt och socialt perspektiv. En viss  
biltrafik är givetvis nödvändig, även önskvärd i städer. Planeringen för 
rörelse ska dock ske trots bilen (Söderlind 1998). 

En förutsättning för att reducera bilberoendet är att en närhet finns till 
lokala aktiviteter och funktioner inom gångavstånd (Roberts & Greed 
2001). Närheten skapas genom täthet (Söderlind 1998). Det är dock även 
viktigt att uppmuntra fotgängare till att välja en särskild led, snarare än 
att försöka tvinga dem använda den. Gångtrafikens flöden tar nämligen 
vanligtvis uttryck i naturlig rörelse, de tar det vill säga den väg som 
uppfattas mest självklar. Det är genom dessa flöden som merparten 
människor upplever staden (Roberts & Greed 2001). 

Den urbana armaturen utmärker också stadens offentliga rum, med 
varierande grad av mobilitet och tillträde. Dessa är platser av kollektivt 
intresse och aktivitet, och vars armatur utgörs av ett antal primära 
komponenter (Roberts & Greed 2001). 

Den offentliga strukturens nyckelkomponent är också rörelse. Öppna 
ytor är som tidigare nämnt en förutsättande funktion för offentliga rum, 
då huvudgator upprätthåller sin identitet genom att vara rum i rörelse. 
Det är också denna struktur som kanaliserar rörelse och således 
tillgängliggör privata byggnader. De offentliga rummen innehar även en 
funktion som en plats för transaktion. Gator kantas av butiker, som 
skapar interaktion mellan privat och offentligt. Vid sidan av attributen 
rörelse och konsumtion är det offentliga rummet även en yta för 
sammankomst. På torg samlas människor, det är en yta för informella 
möten, för offentliga aktiviteter och en plats där människor kan betrakta 
eller bli betraktad. Det offentliga rummet innefattar också offentliga och 
kulturella byggnader, som exempelvis bibliotek, skolor, nattklubbar, 
idrottsplatser och gallerier. Det vill säga platser som är betydelsefulla 
ytor för social aktivitet, som är viktiga att med lätthet kunna lokalisera 
och använda (Roberts & Greed 2001). 

Den urbana armaturen innefattar dock inte bara funktioner, men även de 
attribut som ger föreställningar av staden och gör den läsbar, som 
nödvändigtvis inte behöver ha ett praktiskt användningsområde. 
Människors bild av städer har påvisats addera komponenter till 
armaturen. Detta kan vara minnesvärda element som exempelvis 
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signifikanta landmärken, vilka kan vara hjälpsamma vid navigering 
genom att fungera som referenspunkter. Den läsbara armaturen är de 
identitetsskapande särdragen i den urbana miljön som människor starkt 
associerar med städer, eller kopplar samman med det område de 
passerar/uppehåller sig på (Roberts & Greed 2001). 

Denna teoriansats kan anknytas till uppsatsens syfte genom att bidra 
med ytterligare information omfattandes kollektivtrafikens roll i 
stadskärnor, övrig rörelsestruktur och nyckelkomponenter i urbana 
miljöer samt upplevelser av dessa.  

 

4.4 Planering för rörelse 
 
Uppdelningen och fördelningen av exempelvis bebyggelse och gator och 
närheten och belägenheterna av målpunkter som skola, hem, och handel 
förutsätter en struktur som möjliggör tillgänglighet. Vägar och 
bebyggelse ska inte bilda barriärer som resulterar i omvägar, val av 
färdsätt påverkas dock också av utformningen av attraktiva färdvägar. 
Dessa kan skapa uppfattningen om att en väg som egentligen innebär ett 
längre avstånd är mer tilldragande än en väg med en mer tidsbesparande 
sträckning. I relation till detta är det därför viktigt att skapa leder med 
vacker översiktbarhet som tillåter en enkel navigering.  En särskilt viktig 
utformning av stråk är gång- och cykelvägar som ansluter till 
resecentrum (Boverket 2013). Med utgångspunkt i folkhälsa och fysisk 
aktivitet har det visat sig att de mest betydande hälsofrämjande vinsterna 
kan erhållas i vardagens resande. Detta ställer krav på infrastrukturen 
som måste möjliggöra att gång- och cykeltrafiken blir attraktiva och 
valbara alternativ. Resande med kollektivtrafik medför även en förhöjd 
fysisk aktivitet. Inom samhällsplanering har ett hela-resan-perspektiv 
blivit allt mer betydelsefullt. I ett scenario där färdvägen mellan 
exempelvis bostaden och tåget upplevs bristande i attraktivitet, säkerhet 
eller trygghet föranleder detta att bilen blir ett lämpligare alternativ 
(Boverket 2013). Den mest grundläggande typen av aktiv transport är 
gång. Det är tillika ett huvudsakligt färdsätt för resande, då alla 
transportmedel förutsätter en distans av varierande utsträckning som 
människor måste färdas till fots. Både cykel-, buss- och biltrafik vinner 
således på välutvecklade strukturer för gångtrafik. Inom all planering bör 
därför ett hänsynstagande till gångtrafiken integreras (Boverket 2013).  

Inom denna integrering och beaktandet av hela-resan-perspektiv är det 
viktigt att skapa en bild av det aktuella läget och den existerande lokala 
strukturer för att kunna etablera ett fungerande och enhetligt gångnät, 
väl anpassat till resekedjans helhet. Detta kan åstadkommas genom att 
kartlägga fotgängares behov, rörelsemönster och strukturella brister av 
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förbindelser (Boverket 2013). Ett antal attribut som kan tillskrivas ett 
välutvecklat gångnät är exempelvis konnektivitet, det vill säga antalet 
kontakter ett stråk har med andra som ger en ökad sammankoppling. 
Orienterbarhet är ett annat sådant, det vill säga goda siktlinjer i 
offentliga rum som underlättar navigering, trygghet, säkerhet och 
tilldragande stråk som sammankopplar målpunkter och färdvägar. 
Denna innefattar också en bra vägvisning som gör det möjligt att 
identifiera omkringliggande miljöer (Boverket 2013). 
 
Det finns även ett värde att namnge gång- och cykelvägar då namn ger 
möjlighet till ett referensskapande när människor återger geografiska 
lägen, vilket tillsammans med information gällande avstånd hjälper till 
att skapa en mental karta över miljöer (Boverket s25). Transportsystemet 
skapar nämligen tillsammans med bebyggelse och grönområden 
strukturer som avgör hur vi rör oss i och betraktar landskap, städer och 
platser, som i sin tur skapar tillhörighet och identitet, vilka är upplevelser 
som stärks av rörelse (Boverket 2013). 

Denna information bidrar till att belysa rörelsens betydelse för 
människan, dess sammankoppling med resecentrum, och är vägleder 
vilka förbättringar som planeringen kan bidra med.  

 
 

4.5 Urban upplevelse  
 
Den urbana upplevelsen kan även sammankopplas med transport genom 
att kollektivtrafik, som exempelvis tunnelbanesystem, kan förändra 
representationen av miljöer och skapa rum. För resenärer blir den 
huvudsakliga måttenheten mellan två punkter inte nödvändigtvis 
kilometer eller mil, det mer relevanta perspektivet kan istället bli den 
tidsmässiga distansen såväl som hållplatsernas ordningsföljd. Detta 
omskapar den rumsliga uppfattningen.  På så vis kan till exempel ett 
representativt rum skapas, detta sker också genom att resenärer ser en 
hållplats och skapar sig en inre bild av det tillhörande stadslandskapet 
som omger den. Ett annat exempel av transportens koppling till den 
urbana upplevelsen är skapandet av ett narrativt rum. Detta rum 
uppkommer genom att människor ofta innehar någon slags relation till 
platser som möjliggör att de kan referera till deras specifika 
anknytningar eller åsikter gällande dem. Ett narrativt rum kan alltså 
existera utan att människor kliver av på platsen i fråga, de kan 
förbipassera den på väg mot en annan destination, men den passerade 
platsen kan ha gett skäl för ett berättande och således skapandet av ett 
rumsligt narrativ (Parker 2004).  
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Denna teoretiska utgångspunkt sammankopplar kollektivtrafikens 
relation till uppfattningen av städer, vilken bidrar med ytterligare en 
dimension i studien av människors upplevelse av urbana miljöer.  

5. RESULTAT 

5.1 Beskrivning av respondenter 

 
I enkätundersökningen har 102 respondenter ingått. Respondenterna 
som deltagit i enkätundersökningen har delats upp kategorierna Boende i 
Kramfors kommun eller Besökare i Kramfors kommun. Den grupp som 
var boende i kommunen utgjordes av 50 respondenter, varav 22 män och 
28 kvinnor. De besökande respondenterna utgjordes av 52 respondenter 
av vilka 20 var män och 32 var kvinnor. Nedan presenteras det empiriska 
datamaterial som den genomförda studien resulterade i. 

5.2 Nyttjandet av Kramfors resecentrum 

 

 

 

Figur 1. Boende i Kramfors kommun: Besöksfrekvens på Kramfors resecentrum (%)  
Källa: Författaren 
  

Figur 1 ovan omfattar de respondenter som bor i Kramfors kommun och 
illustrerar denna grupps besöksvanor på Kramfors resecentrum i relativa 
tal. Utfallet som presenteras av pajdiagrammet visar hur 64 % av de 
boende som ingår i studien endast vistas på platsen vid enstaka tillfälle. 
En andel av 28 % besöker dock resecentrum vid något tillfälle i månaden, 
och 8 % vistas där mer frekvent då de uppger att de besöker Kramfors 
resecentrum någon gång i veckan. Ingen i undersökningen har dock 
svarat att de besöker platsen på daglig basis. Respondenternas svar 
påvisar dock att många Kramforsbor har en relation till platsen som de 
nyttjar eller uppehåller sig på med varierande frekvens.  
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Figur 2. Besökare i Kramfors kommun: Besöksfrekvens på Kramfors resecentrum (%) 
Källa: Författaren 

Likt Figur 1 visar också Figur 2 besöksvanor på Kramfors resecentrum i 
relativa tal, denna gång utgörs dock respondenterna av besökare i 
Kramfors kommun. Pajdiagrammet visar att en andel av 65 % vistas på 
resecentrum vid enstaka tillfälle. En andel av 19 % av respondenterna 
besöker resecentrum vid något tillfälle i månaden, och 12 % vistas på 
platsen nästan dagligen. Resterande 4 % har angett att de besöker 
Kramfors resecentrum någon gång i veckan.  

 
Figur 3. Samtliga respondenter: Skäl till besök på Kramfors resecentrum  
Källa: Författaren 

Figur 3 ovan ger grafisk information över hur respondenterna använder 
Kramfors resecentrum. Respondenterna tilläts välja ett flertal alternativ 
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av huvudsakliga skäl till besök vilket gör att stapeldiagrammets volymer 
överstiger antalet medverkande.  

Figuren visar att de boendes vanligaste skäl som motiverar besök på 
Kramfors resecentrum är svarsalternativet ”Egen resa”. Merparten av de 
som bor i Kramfors kommun besöker alltså resecentrum av anledningen 
att nyttja den samlade kollektivtrafiken för att personligen förflytta sig 
till andra platser. Det näst vanligaste skälet som de boende angav var att 
”Möta upp/hämta anhöriga/vänner". Somliga uppehöll sig också på 
platsen för att äta mat eller fika. Det var dock inga boende respondenter 
som besökte Kramfors resecentrum för att inhandla exempelvis godis 
eller tidning, heller inte köpa biljetter till buss- eller tågtrafiken.  

För de besökande respondenterna är det dominerande skälet till besök på 
resecentrum ”Egen resa”. Många har även angett att de vistas på platsen 
för att ”Möta upp/hämta anhöriga/vänner”. Ingen besökare i 
undersökningen nyttjar dock platsen för att ”Äta mat/fika”, ”Köpa 
tidning, godis m.m.” eller ”Köpa biljetter (buss, tåg)”. Ett fåtal har dock 
valt ”Annan anledning” utan att precisera vilken denna är.  

5.3 Kramfors resecentrums relation till den urbana 

omgivningen

 
Figur 4. Samtliga respondenter: Skäl till resande till/från Kramfors resecentrum  
Källa: Författaren 

Den egna resan var alltså det vanligaste motivet för besök på Kramfors 
resecentrum. Figur 4 ovan tydliggör visuellt vad som i sin tur ger de 
respondenterna skäl till att resa till och från Kramfors resecentrum.  
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Många av respondenterna valde ett flertal alternativ. Av 
stapeldiagrammet går det att utläsa att den vanligaste anledningen för de 
boende är vänner och familj. De bofasta respondenternas näst vanligaste 
skäl till resandet är shopping, efterföljt av arbetsrelaterade resor samt 
turism. Det var även ett fåtal som angav att skola och idrott motiverar 
deras resor. Ett litet antal av denna grupp uppgav även ”Annan 
anledning”, dock utan att precisera vad denna var. Det är för övrigt värt 
att poängtera att ingen boende valde svarsalternativet ”Reser inte från 
Kramfors resecentrum”.  

Det går också att se att ”Vänner & familj” likaså är de besökande 
respondenternas vanligaste skäl till resande till resecentrum, efterföljt av 
arbete. Skälen ”Skola”, ”Shopping” och ”Idrott” har getts lika hög volym 
av besökarna, medan ingen i denna grupp angett att ”Turism” motiverat 
deras resa till Kramfors resecentrum. Ett fåtal besökare i kommunen har 
också angett ”Annan anledning” och beskrivit att de anlänt till platsen på 
grund av genomresa. 

 

 

Figur 5. Samtliga respondenter: Färdsätt mellan bostad och Kramfors resecentrum/Kramfors 
resecentrum och destination  
Källa: Författaren 

Respondenterna fick även besvara hur de tar sig mellan sin bostad och 
Kramfors resecentrum, respektive Kramfors resecentrum och 
destinationer, vilket illustreras i Figur 5.  

Stapeldiagrammet påvisar att de flesta boende respondenter väljer att 
promenera, medan det näst vanligaste färdsättet är bilen. Ett fåtal cyklar 
även samt åker buss till Kramfors resecentrum. I undersökningen 
framkom dock inget nyttjande av övrig kollektivtrafik mellan bostad och 
resecentrum.  
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Av stapeldiagrammet går det även att utläsa att merparten av de 
besökande respondenterna färdas med bil. Många av besökarna tar sig 
även till sin destination till fots. Somliga tar även buss, och en liten 
mängd väljer också cykel som transportmedel. Ingen övrig kollektivtrafik 
nyttjas dock av de besökande respondenterna i studien. En del av 
besökarna har även angett ”Annat” och förklarat att de tar sig vidare med 
tåg.   

 

 

 

Figur 6. Boende i Kramfors kommun: Upplevelse av transport mellan bostad och Kramfors 
resecentrum (%) 
Källa: Författaren 
 

De boende i Kramfors kommun fick också uttrycka sina upplevelser av 
transporten mellan bostaden och Kramfors resecentrum inom skalan 
”Mycket enkel” till ”Mycket besvärlig”, vilket visas i Figur 6 ovan. 
Pajdiagrammets högsta andel är svaralternativet  ”Enkel” med 44 %, tätt 
efterföljt av ”Mycket enkel” som angavs av 40 % av de tillfrågade. Den 
resterande andelen av 16 % uttrycker likgiltighet då de upplever att 
transporten är ”Varken enkel eller besvärlig”. Ingen respondenternas 
upplevelser inföll under de två negativt laddade kategorierna.  
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Figur 7. Besökare i Kramfors kommun: Upplevelse av transport mellan Kramfors resecentrum 
och destination (%) 
Källa: Författaren 

I Figur 7 ovan visas respondenternas uttryckta upplevelse av transporten 
mellan Kramfors resecentrum och destinationer i Kramfors, vilket 
presenteras i relativa tal. Pajdiagrammet visar att en andel av 54 % 
upplever transporten ”Mycket enkel”. Resterande respondenter tycker 
antingen att transporten är ”Enkel” eller ”Varken enkel eller besvärlig”, 
då båda svarsalternativen givits lika stora andelar. Inga besökare i 
Kramfors kommun som ingår i studien har ifyllt de två negativt laddade 
svarsalternativen.   
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Figur 8. Boende: Flöden på färdvägar mellan bostäder och Kramfors resecentrum  
Källa: © Lantmäteriet, i2012/901 
Kartografi: Författaren 

Figur 8 ovan visar de boendes färdvägar mellan bostäder och Kramfors 
resecentrum, och hur höga flödena är längs dessa. Figur 9 i Bilaga 2 visar 
en vägkarta som kan användas som referens vid avläsningen.  

Längs Stationsgatan där Kramfors resecentrum är lokaliserat 
förekommer de högsta flödena. Dessa kan ses trafikera den nordliga 
delen av Stationsgatan och vid Torggatan vika över till Järnvägsgatan där 
de sträcker sig norrut till rondellen där de viker av längs 
Finnmarksvägen. Flöden klassificerade ”Hög” sträcker sig också i sydlig 
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riktning mot rondellen och ansluter sedan till Ringvägen. Kartan visar 
också hur flödena längs Ringvägen övergår till de näst högsta flödena, 
klassificerade ”Medel”, och sträcker sig till korsningen vid Kramfors 
idrottsplats, där de viker av längs Kungsgatan. Det går också att se hur 
dessa flöden sker i liknande riktning men med ökad genhet som skär 
intill byggnaden som inhyser Möbel & Hemkultur, Järnvägskiosken och 
Däckteam, och ansluter sedan till Kungsgatan, sedan vidare till 
gångvägen som angränsar Kramfors idrottsplats södra sida. Flöden 
klassificerade ”Medel” förekommer också över vägbron som korsar 
järnvägen och Järnvägsgatan för att sedan ansluta med denna söderut. 
Dessa flöden förekommer också på den gångväg som utgår från 
Järnvägsgatan där Torggatan ansluter till denna. Därifrån fortsätter 
flödena längs Strandgatan mot Kramforsån. Dessa flöden förekommer 
också på Limstagatan, både längs gågatan och den biltrafikerade delen. 
Den lägre klassen ”Låg” ses överta vid Limstagatan, och dels passera 
rondellen och passera mellan Sylos Pizza Kebab & Grill och 
bostadsområdet Magistern. Flöden klassificerade ”Låg” ses också vika av 
på gångvägen mellan Coop Konsum och Systembolaget, korsa 

Ådalshallens parkering och genomskära Ådalsskolan för att ansluta med 
Ringvägen. 
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Figur 10. Besökare: Flöden på färdvägar mellan Kramfors resecentrum och destinationer 
Källa: © Lantmäteriet, i2012/901 
Kartografi: Författaren 

Figur 10 ger visuell information om vilka huvudsakliga färdvägar, och till 
vilken grad dessa trafikeras av de respondenter som är besökare i 
Kramfors kommun. Vägkartan i Figur 9 i Bilaga 2 kan återigen vara 
behjälplig vid avläsningen.  

Det går att se hur de högsta flödena, klassificerade ”Hög”, sträcker sig 
längs Stationsgatan, längs vilken Kramfors resecentrum är lokaliserat 
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och utmärkt med en grön punkt (se teckenförklaring). Dessa flöden 
sträcker sig söderut till rondellen och vidare längs Ringvägen, där de 
viker av utmed Kungsgatan. De något mindre intensifierade flödena, 
klassificerade ”Medel”, sträcker sig längs bron över järnvägen och 
Järnvägsgatan och sträcker sig därefter i både nordlig och sydlig riktning. 
Längs den nordligaste delen av Stationsgatan förekommer också flöden 
inom klassen ”Medel”, som vid anslutningen till Torggatan viker över 
järnvägen och Järnvägsgatan och fortsätter längs Strandgatan mot 
Kramforsån. Figur 10 visar också hur dessa flöden förekommer på två 
färdvägar där destinationen är Ådalsskolan. Den lägre klassificeringen 
”Låg” återfinns med utgångpunkt från Stationsgatan, där en färdväg 
leder in i Kurredoren över järnvägen och Järnvägsgatan och söderut intill 
polisstationen, medan en annan färdväg leder längs gågatan Limstagatan 
mot torget och vidare till bland annat turistbyrån. Flöden klassificerade 
”Låg” förekommer även i studieområdets östra del längs Ringvägen och 
viker av vid Gumåsvägen, och ytterligare en gång vid Bergomsvägen 
längs vilken flödena fortsätter ur kartbilden.  
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5.4 Upplevelsen av Kramfors stadskärna 

 

 

Figur 11. Boendes mentala karta över Kramfors stadskärna 
Källa: © Lantmäteriet, i2012/901 
Kartografi: Författaren 

Figur 11 illustrerar en mental karta över hur de respondenter som är 
boende i Kramfors kommun föreställer sig Kramfors stadskärna. Figur 9 
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i Bilaga 2 kan fungera som referens, då den innehåller somliga av de 
verksamheter som nämns. 

 Respondenterna har bland annat fått märkt ut landmärken 
(symboliserade med gröna trianglar, se teckenförklaring) som de tycker 
är särskilt betydelsefulla referenspunkter. Kartan visar hur dessa anses 
vara samtliga rondeller, Kurredoren, Kramfors idrottsplats, Ådalsskolan 
och Kramforsskolan, Coop Konsum, Christoffergallerian, Hotell Kramm, 
fontänen vid torget, Babelsberg (byggnad) samt Kramfors resecentrum.  

Respondenterna fick också identifiera distrikt, det vill säga de olika 
stadsrum de indelar Kramfors stadskärna i. Dessa har utsatts med blåa 
avgränsningar (se teckenförklaring). Figur 11 visar hur komplexiteten i 
uppdelningen främst koncentreras centralt vid de lokaler som inhyser 
affärsverksamheter. Många ser ett enhetligt stadsrum omslutas av 
Limstagatan och Dr. Barks Gata samt järnvägen, innehållandes bland 
annat Christoffergallerian, Hotell Kramm, Kramfors kommunhus, 
diverse affärslokaler och offentliga rum. Andra respondenter ser 
samtidigt ett existerande distrikt av mindre skala mellan Limstagatans 
gågata, Torggatan och den en del av Biblioteksgatan, som omfattar 
Christoffergallerian och andra affärslokaler men som dock exkluderar 
den byggnadsgrupp som inhyser bland annat Hotell Kramm och 
Kramfors kommunhus. Många respondenter ser Coop Konsum och 
byggnaden som inhyser Systembolaget och Apotek Hjärtat som ett eget 
stadsrum. Andra tyckte detta stadsrum ingår i ett större distrikt även 
omfattandes Ådalshallen och den angränsande byggnadsgruppen 
lägenheter. Många respondenter anser även att dessa utgör ett distrikt av 
ännu större skala, dit också Ådalsskolan och Gudmundråskolan tillhör. 
Respondenter beaktade också Kramfors idrottsplats som ett eget distrikt, 
likaså bostadsområdet Magistern. Ett ytterligare distrikt anses utgöras av 
Dollarstore och Sylos Pizza Kebab & Grill. Kramforsskolan och Kramfors 
vårdcentral betraktas som två separata stadsrum, medan 
bostadsområdena mellan Kramforsån och Viktoriagatan anses vara ett 
större, sammanhängande distrikt. Resterande bebyggelse söder om 
Viktoriagatan föreställs också vara ett enhetligt distrikt. Respondenterna 
anser också att byggnaderna mellan Kramfors idrottsplats och järnvägen 
som i huvudsak utgörs av affärsverksamheter tillsammans bildar ett eget 
distrikt. Stationsgatan med närliggande omgivningar och med Kramfors 
resecentrum som mittpunkt anses också skapa ett distrikt i Kramfors 
stadskärna.  

Respondenterna har också angivit vad de anser som viktiga stråk i 
stadskärnan, det vill säga trafikleder eller passager där de upplever att 
höga flöden av rörelse förekommer. Kartbilden visar att hela Ringvägen 
och Järnvägsgatan upplevs som viktiga stråk, Stationsgatan likaså. 
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Limstagatan, Torggatan och Biblioteksgatan uppfattas också vara viktiga 
stråk som ansluter till torget. Kungsgatan anses även trafikeras av höga 
flöden som även sträcker sig över torget. Ett annat stråk som identifierats 
förekommer längs Bergomsvägen, korsar Ringvägen och sträcker sig 
längs med Ådalsskolan, alternativt passerar Ådalshallens parkering och 
leder mellan Coop Konsum och Systembolaget. Utifrån Ringvägen 
betraktas också flöden leda in på Industrivägen till Dollarstores 
infartsvägar. Utifrån Kungsgatan kan stråk också se leda mot 
Gudmundråskolan samt in på parkeringen till Willys.  

Respondenterna märkte också ut barriärer, det vill säga hinder som 
försvårar deras framkomlighet i Kramfors stadskärna. Figur 11 visar hur 
järnvägen och Babelsberg anses som sådana, likaså Kramfors 
idrottsplats. Respondenterna märkte också ut ett antal barriärskapande 
korsningar, som exempelvis där Kungsgatan möter Ringvägen samt där 
Drottninggatan möter Ringvägen. Området där Bergomsvägen, 
Gumåsvägen och Ringvägen möts betraktas också problematiskt. 
Industrivägens anslutning till Ringvägen ses också som en barriär, 
ävenså där Bruksgatan övergår till Ringleden. Somliga respondenter 
upplever också Kramforsskolan som en barriär, samt den bostadsgrupp 
som kantar Kungsgatan intill Ådalshallen.   



25 
 

 

Figur 12. Besökares mentala karta över Kramfors stadskärna 
Källa: © Lantmäteriet, i2012/901 
Kartografi: Författaren 

Figur 12 visar hur majoriteten av de respondenter som är besökare i 
Kramfors kommun mentalt avbildar Kramfors stadskärna. Figur 9 i 
Bilaga 2 kan återigen fungera som en användbar referens. 

De landmärken som respondenterna använder som referenspunkter vid 
navigering, eller som mötesplatser är Hotell Kramm, Kurredoren, 
fontänen på torget, Dollarstore, Ådalsskolan, Kramfors idrottsplats, 
vägbron över järnvägen och Järnvägsgatan och Babelsberg (byggnad).  
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Respondenterna har även märkt ut distrikt, det vill säga hur de uppdelar 
Kramfors stadskärna i olika stadsrum. De flesta fokuserade på diverse 
uppdelningar av torget med områden som bereder plats åt 
affärsverksamheter. En del ansåg att byggnadsgruppen bland annat 
inhyser Kramfors kommunhus och Hotell Kramm utgör ett eget distrikt, 
samt att Christoffergallerian med näraliggande byggnader som utgörs av 
verksamheter och lägenheter bildar ett annat. Somliga respondenter såg 
dock de två nämnda distrikten som ett sammanhängande, enhetligt 
stadsrum.  Många av respondenterna betraktade också Coop Konsum 
samt närbelägna Systembolaget och Apotek Hjärtat som ett eget distrikt 
likaså verksamheterna mellan Kungsgatan och Kyrkviksvägen, också 
Dollarstore och Sylos Pizza Kebab & Grill. Många såg också Ådalshallen, 
tillsammans med Ådalsskolan och Gudmundråskolan som ett eget 
distrikt. En del respondenter såg också Kramforsskolan och Kramfors 
vårdcentral som två separata distrikt. Många såg också Kramfors 
idrottsplats som ett eget distrikt i Kramfors stadskärna.  

Respondenterna märkte också ut stråk, det vill säga trafikleder eller 
passager där de anser att höga flöden av rörelse sker. Många 
respondenter såg Järnvägsgatan som en led med höga flöden, likaså den 
nordliga delen av anslutande Ringvägen. Både gågatan och den 
biltrafikerade delen av Limstagatan ansågs även som ett viktigt stråk i 
Kramfors stadskärna. Anslutande Kungsgatan samt den gågata som skär 
mellan Coop Konsum och Systembolaget betraktades också båda ha höga 
flöden. Stråk ansågs även genomskära torget från Limstagatan mot 
Christoffergallerian. Flöden av rörelse tycktes också förekomma på 
Babelsbergsgatan och sedan vika av mot Kungsgatan. Respondenterna 
ansåg även att ett viktigt stråk skar igenom Kramfors idrottsplats, korsa 
Ringvägen och ansluta gångvägen mellan Ådalsskolan och 
Gudmundråskolan/Ådalshallen.  

Barriärer märktes även ut, det vill säga element som fungerar som hinder 
vilka försvårar framkomligheten i Kramfors stadskärna. Många 
respondenter föreställde sig att järnvägen utgör en sådan, likaså 
Babelsberg. Vägbron över järnvägen och Järnvägsgatan betraktades av 
somliga som en annan barriär. Respondenter tyckte också att vägen 
mellan Ådalsskolan och Coop Konsum som ansluter till rondellen vid 
Limstagatan som ännu en barriär.  
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5.5 Utvecklingsområden 
 

 

Figur 13. Samtliga respondenter: Önskat färdsätt mellan bostad och Kramfors 
resecentrum/Kramfors resecentrum och destination   
Källa: Författaren 

I förhållande till vilket färdsätt som respondenterna vanligtvis väljer 
(Figur 5) fick de även uttrycka hur de helst skulle vilja färdas mellan 
bostaden och Kramfors resecentrum, respektive Kramfors resecentrum 
och destinationer.  

Figur 13 visar att de boendes mest populära preferens är bilen, medan 
gång reducerats till en andraplats. Både cykel och buss ökade dock i 
popularitet, i synnerhet cykel. Likt Figur 5 har inga respondenter uttryckt 
val av resterande kollektivtrafik (taxi och färdtjänst).  

Det färdsätt som dominerar stapeldiagrammet för de besökande 
respondenterna är ”Gång”, och fastän svarsalternativet ”Bil” reducerats 
är det fortfarande många som önskar nyttja bilen som transportmedel. 
Det går också att avläsa att kollektivtrafiken ökat i popularitet bland 
besökarna genom ökningar av alternativen ”Buss” och ”Taxi”, medan 
volymen för ”Cykel” har förblivit oförändrad. Ett antal har likt Figur 5 
ifyllt ”Annat”, och tillagt ”Tåg” samt uttryckt att ”En ringlinje anpassat 
till tåg vore bra”.  
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Figur 14. Boende i Kramfors kommun: Värdering av respektive egenskaps förmåga att påverka 
val av transportmedel (gång/cykel)  
Källa: Författaren 

Respondenterna fick också fylla i värderingsfrågor om huruvida och till 
vilken grad ett antal egenskaper relaterade olika färdsätt påverkar deras 
val av transportmedel. I Figur 14 belyses de boendes åsikter gällande 
egenskaper kopplade till gång- och cykeltrafik. Egenskapen 
”Välstrukturerat gång- och cykelnät” förefaller delat respondenterna i två 
läger då respondenterna antingen tycker att det är en mycket viktig 
faktor eller inte alls, de högre graderingarna är dock övervägande. ”Väl 
underhållna gång- och cykelvägar” påvisar ett liknande mönster, dock 
har färre vald att attribuera egenskapen med den högsta klassificeringen. 
Egenskapen ”Trafiksäkerhet” visar ha en medelmåttig påverkan på val av 
färdsätt då klassificeringen 3 getts den högsta volymen. ”Trygghet att 
färdas ensam” har ett mer spritt mönster och har således erhållit 
diversifierade åsikter. De båda egenskaperna ”Trygghet att färdas ensam” 
och ”Tillgång till bra cykelparkering vid resecentrum” påvisar dock en 
förskjutning genom att de lägre klassificeringarna blivit allt mer 
dominerande.  
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Figur 15. Besökare i Kramfors kommun: Värdering av respektive egenskaps förmåga att 
påverka val av transportmedel (gång/cykel)  
Källa: Författaren 

Figur 15 ovan visar de besökande respondenternas värderingar av ett 
antal egenskapers förmåga att påverka val av färdmedel, kopplade till 
gång- och cykeltrafik. Diagrammet påvisar att många av egenskaperna 
värderats högt. ”Välstrukturerat gång- och cykelnät” har givits höga 
klassificeringar, likaså ”Väl underhållna gång- och cykelvägar” och 
”Trafiksäkerhet” dock med en något mer sval värdering. ”Trygghet att 
färdas ensam” har en lite högre volym av värderingar som indikerar att 
egenskapen inte påverkar val av transportmedel, men har ändå erhållit 
överstigande höga värden. ”Tillgång till bra cykelparkering vid 
resecentrum” har den högsta volymen av negativa klassificeringar av 
respektive egenskaper, men anses fortfarande kunna påverka val av 
färdsätt.  
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Figur 16. Boende i Kramfors kommun: Värdering av respektive egenskaps förmåga att påverka 
val av transportmedel (kollektivtrafik) 
Källa: Författaren 

Figur 16 ovan illustrerar de boende respondenternas värdering av 
respektive egenskaps förmåga att påverka valet av färdsätt, i detta 
stapeldiagram innefattas dock egenskaper kopplade till kollektivtrafik. 
Samtliga egenskaper förutom ”Biljettpriser” kan avläsas ha graderats 
motstridigt av respondenterna. Många har det vill säga både värderat 
egenskaperna i de högre och lägre klassificeringarna.  

 

Figur 17. Besökare i Kramfors kommun: Värdering av respektive egenskaps förmåga att 
påverka val av transportmedel (kollektivtrafik) 
Källa: Författaren 

Figur 17 visar respondenternas värderingar av egenskapers förmåga att 
påverka val av färdsätt, relaterade till kollektivtrafik. Likt Figur 15 har 
samtliga egenskaper huvudsakligen värderats högt. Egenskapen 
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”Biljettpris” har dock fått lägst klassificering och anses således mer 
betydelselöst när det kommer till förmågan att påverka val av 
transportmedel.  

 

 

Figur 18. Boende i Kramfors kommun: Värdering av respektive egenskaps förmåga att påverka 
val av transportmedel (bil) 
Källa: Författaren 

Figur 18 omfattar egenskaper relaterade till biltrafik. Stapeldiagrammet 
visar generellt ett utfall med mer utspridda klassificeringar. Av de tre 
egenskaperna respondenterna fått tagit ställning till har ”Tillgång till 
parkeringsplatser vid resecentrum” värderats högst, efterföljt av 
”Framkomlighet på infartsvägar till resecentrum”. Egenskapen ”Tillgång 
till motorvärmare vid resecentrum” påvisas dock för de flesta inte ha 
särskild påverkan i valet av transportmedel.   
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Figur 19. Besökare i Kramfors kommun: Värdering av respektive egenskaps förmåga att 
påverka val av transportmedel (bil) 
Källa: Författaren 

Figur 19 presenterar besökarnas värdering av ett antal egenskapers 
förmåga att påverka val av färdsätt, kopplade till biltrafik. Diagrammet 
illustrerar ett något mer diversifierat mönster än de två föregående 
figurerna. Egenskapen ”Tillgång till parkeringsplatser vid resecentrum” 
har erhållit höga klassificeringar och är således en mycket viktig 
egenskap för de besökande respondenterna. ”Tillgång till motorvärmare 
vid resecentrum” har övervägande graderats lågt, medan 
”Framkomlighet på infartsvägar till resecentrum” har ett mer utspritt 
utseende med värderingar som indikerar likgiltighet till egenskapen.  

Samtliga respondenter fick också föreslå förbättringar av Kramfors 
resecentrum. Somliga ansåg att sådana inte behövdes göras, då de 
uttryckte följande åsikter: 

 Tycker det är bra som det är. 

 Inte varit några problem för mig. Passar mina arbetstider. Trevlig 
personal på caféet. 

 Jag tycker det var mycket bra och enkelt. Lätt och nära att komma 
med tåget. 

 Det är helt okej som det är, utifrån de besök jag gör.  

 En del av respondenterna tog dock tillfället att påpeka följande brister: 

 Åtkomst av biljetter? 

 Större väntrum med fler sittplatser som är öppet under sena 
kvällar! Nu är detta utrymme mycket trångt. 

 Öppen väntsal med bemanning dygnet runt. 

 Biljettförsäljning. 
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 Tycker att skärmarna som är ovanför bussplatserna borde fungera 
bättre. 

 Öppet 24/7! Eller åtminstone någon automat som man kan köpa 
dricka eller mat i när man reser sent på kvällen. 

 Mer avgående tåg så det inte blir långa väntetider. Och även öppet 
senare. 

 Trevligare, större vänthall. 

 Mycket bättre väder-/vindskydd behövs. Befintligt ”tak” är inget 
regnskydd alls! 

 Öppet lite längre på kvällarna. 

 Biljettautomater så äldre kan få hjälp med att köpa biljett. 

 Lite längre öppettider. 

 Öppet längre på kvällen och helgen. 
 Lokala utställningar, konstverk, installationer etc.  

 Bättre tågtider. 

 

6. DISKUSSION 
 
Resultatet påvisar att Kramfors resecentrum främst används som en nod, 
då det vanligaste motivet till vistelse är ”Egen resa”. Detta kan innebära, i 
enlighet med teoridelens beskrivning av passagerarterminaler, att många 
vistelser på Kramfors resecentrum är kortfattade, då resenärer i regel 
spenderar kort tid på buss- och järnvägsstationer. Resultatavsnittets 
presentation av den insamlade empirin styrker dock Kramfors 
resecentrums viktiga funktion som förutsättning för utvidgningen av 
individens mobilitet och tillgängliggörande i en ökad rumslig 
utsträckning. Kramfors resecentrum används alltså mest frekvent av de 
besökande respondenterna inom studien, och sammantaget nyttjar 
respondenterna främst platsens samlade kollektivtrafik. Det går också att 
betrakta resecentrum som en betydelsefull funktion, genom att främst 
sammankoppla människor på diverse geografiska skalor. Detta kan, i 
enlighet med uppsatsens första frågeställning, beskriva vilken funktion 
Kramfors resecentrum har vid denna aktuella tidpunkt.  

 Utifrån undersökningen av Kramfors resecentrums relation med den 
urbana omgivningen tolkas utbudet i Kramfors stadskärna inte vara 
tillfredställande, då konsumtionsbehovet visar sig vara en tydlig drivkraft 
bland de boende resenärerna. En liten grupp besökare reser dock också 
till resecentrum och Kramfors för att shoppa. Detta tyder på att det finns 
en marginell, men dock förekommande sammankoppling mellan 
Kramfors resecentrum och närbelägna affärsverksamheter och service, 
ett förhållande som också belyses i teoriavsnittet under terminalers 
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centralitet. Fler besökare angav dock att deras resor motiveras av arbete, 
det finns således en tydligare relation mellan Kramfors resecentrum och 
urbana aktiviteter i Kramfors stadskärna i form av sysselsättning. Samma 
teoriansats beskriver hur lokaliseringar i centrumområden tillgängliggör 
centrala verksamheter, vilket verkar överensstämma med Kramfors 
resecentrum och dess omgivning. Detta kan även avläsas som att 
resecentrum tillåter och visar på en växelverkan i utbyten mellan städer, 
vilket gör platsen till en viktig beståndsdel i Kramfors urbana kärna.  

Kramfors resecentrums sammankoppling med den övriga stadskärnan 
tolkas även belysa gångtrafikens viktiga roll inom ramen för hela-resan-
perspektivet. Färdvägen till och från Kramfors resecentrum, och den 
knutpunkt av kollektivtrafik som platsen utgör, omfattar viktiga delar av 
Kramfors urbana armatur i form av dess rörelsestruktur genom att 
påverka stadskärnans flöden. Utifrån resultatet är det också möjligt att 
urskilja olika typer av rörelse (färdsätt) som är relaterade till Kramfors 
resecentrum, vilket i enlighet med urban design ställer krav på 
formgivningen och integrationen av olika infrastrukturer. I relation med 
detta anses kartbilderna i Figur 8 och 10 framför allt visa på 
genomströmningar genererade av resecentrum. Flödena tydliggör 
återigen Kramfors resecentrum förhållande med den urbana armaturen, 
genom att formge rörelsemönster och kanalisera människor genom 
offentliga rum. I enlighet med genomströmningars effekter kan detta 
anses addera en livlig och öppen dimension till Kramfors som skapar ett 
stadsmässigt klimat genom offentlighet, i rörelsen och 
sammansmältningen av bofasta och främlingar.  

I anknytning till uppsatsens andra frågeställning har Kramfors 
resecentrums centralitet det vill säga en stark relation med den urbana 
omgivningen. Detta genom att utgöra en viktig komponent i Kramfors 
urbana armatur, som initierande av flöden till diverse urbana funktioner 
och skapande av offentlighet. Kramfors resecentrums centralitet innebär, 
som tidigare nämnt, att lokala funktioner och aktiviteter finns i den 
absoluta närheten. Det krävs dock strukturer som möjliggör 
tillgänglighet, och flödeskartorna visar det aktuella läget, vilket kan vara 
ett bra underlag för att förbättra resekedjans helhet.   

Det är möjligt att återfinna gemensamma mönster i de mentala kartorna. 
Området som inbegriper Coop Konsum, Systembolaget och Apotek 
Hjärtat (och enligt somliga respondenter även Ådalsskolan, Ådalshallen 
och Gudmundråskolan) samt det område som omfattar Limstagatan, 
Torggatan och Biblioteksgatan upplevs generellt som två separata, 
centrala stadsrum. Ytterkanterna av studieområdet har också delats in i 
liknande distrikt.  
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Det är intressant att Kramfors resecentrum anses utgöra en mittpunkt i 
ett eget distrikt som omsluter Stationsgatan. I den urbana armaturen 
bildar noder en omnejd som främst fungerar som en trafikerad zon, 
skapad av transportmedlens krav. Detta kan reflekteras av 
respondenternas betraktande av Stationsgatan som en fristående rumslig 
enhet, det utmärkta stråket längs denna gata i Figur 11 kan också 
sammankopplas med detta, men även Figur 8 och 10 som påvisar mycket 
höga flöden inom detta upplevda distrikt. Som nämnt i beskrivningen av 
den mentala kartans element, identifieras distrikt genom en rad 
karaktäristiker, som exempelvis arkitektonisk stil. Stationsbyggnaden 
kan således tolkas vara en anledning till att området anses som ett eget 
distrikt, då det är en ny tillkomst till den befintliga bebyggelsen i 
närområdet. Det kan givetvis också vara andra bidragande faktorer, som 
att distriktet karaktäriseras av dess funktion som nod och att området är 
ett rum i rörelse snarare än en plats. Detta kan vittna om att det 
utmärkta distriktet inte har den eftersträvansvärda (och i teoriavsnittet 
nämnda) balansen mellan transport och varande, mellan det rörliga och 
stationära. Detta tolkas kan ha motiverat respondenterna att ringa in 
området. Kramfors resecentrum betydelse i stadskärnan verkar kunna 
liknas vid beskrivningen av stationer i den urbana armaturen. Det vill 
säga att genom att vara en basal nod, omfattandes flöden av människor 
som genom sin specialiserade art kan upplevas som avskilt område.  

Figur 11 visar också hur de boende betraktar resecentrum som ett 
landmärke, denna grupp respondenter har för övrigt även märkt ut en 
större mängd landmärken. Förklaringen till detta kan baseras på 
relationen mellan lokalkännedom och referenspunkter, det vill säga att ju 
mer bekant en sträcka är, ju oftare identifieras och nyttjas 
omkringliggande landmärken i människors medvetande. Merparten av 
de identifierade landmärkena var också gemensamma för både de 
besökande respondenterna och de boende i kommunen. Det verkar det 
vill säga finnas en enighet kring vilka element utgör referenspunkter 
inom platser eller som, i en större helhet, är identitetsskapande och 
definierande för Kramfors stadskärna. Det finns även många barriärer 
som är gemensamma för de två grupperna av respondenter. Järnvägen är 
en sådan, som till sin karaktär är barriärskapande (påpekat i 
teoriavsnittet), vilket alltså återfinns i respondenternas uttryckta 
upplevelser i de mentala kartorna. De två grupperna av respondenter 
delar även en gemensam betraktelse i synen på Babelsberg som en 
barriär. De mentala kartorna uttrycker alltså somliga gemensamma 
mönster. Dessa kan anses intressanta då de understryker, 
sammankopplat med uppsatsens tredje frågeställning, respondenternas 
upplevelse av Kramfors urbana miljö (vilken resecentrum är en del av), 
och tillika framstående element i Kramfors urbana armatur.  
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Jag tycker dock även att teoriansatsen gällande kollektivtrafikens 
(tunnelbanesystems) sammankoppling med urban upplevelse är 
applicerbar på Kramfors resecentrum som nod. Den återupptagna 
passagerartrafiken genom persontåg som nu strömmar genom 
stadskärnan kan betraktas generera en ny uppfattning av Kramfors. Från 
att ligga cirka 19 mil söder om Umeå, till att ligga ett antal stationer bort. 
Det finns ett fåtal respondenter som angett att de endast förbipasserar 
Kramfors resecentrum, och givetvis gör massvis med andra människor, 
utanför studien, detsamma. Stoppen vid den nya stationsbyggnaden, och 
anblicken av centrala Kramfors genom tågens fönster kan möjliggöra en 
ny marknadsföring av staden. Resenärer får insyn i den urbana kärnan 
som kan uppmuntra till besök i framtiden, och således kan ett nytt 
representativt rum anses ha skapats. Persontågens genomfart av 
stadskärnan kan även ge orsak till att samtalsämnen föds rörande 
Kramfors. Somliga känner exempelvis kanske någon som härstammar 
från trakten, en del har möjligtvis bekanta som arbetar i Kramfors, och 
vissa har kanske mött Kramfors Alliansen i ishockey. På så vis kan också 
skapandet av ett narrativt rum anses möjliggjorts genom Kramfors 
resecentrum och dess tillhörande passagerartrafik. Kramfors 
resecentrum kan alltså ses frambringa en vidgad upplevelse av staden. 

Respondenternas förslag om förbättringar som presenterades i resultatet 
påvisar att en del kräver mer av den befintliga anläggningen, 
resecentrums kapacitet tillfredsställer det vill säga inte alla. När 
respondenterna fick ange vilket färdsätt, till och från Kramfors 
resecentrum, som var deras preferens fick diagrammen i ett hänseende 
ett motsatt utfall i jämförelse med det faktiska förhållandet. Besökarna 
önskade nämligen helst gå, medan de boende helst skulle vilja använda 
bilen. Detta kan återigen främst anses vittna om gångtrafikens betydelse 
och varför den bör premieras, vilket bestyrks av Boverkets vägledning i 
planeringen av rörelse som presenteras i teoriavsnittet.  

Många av figurerna kan också ses utstaka riktlinjer på områden som kan 
utvecklas. Viktigast för de boende visade sig vara ett välstrukturerat 
gång- och cykelnät samt väl underhållna gång- och cykelvägar. 
Besökarna värderade generellt egenskaperna kopplade till gång- och 
cykeltrafik högre. En intressant iakttagelse är att exempelvis egenskapen 
trygghet att färdas ensam värderats väldigt högt i förhållande till de 
boendes åsikter. Sammantaget indikerar efterföljande diagram kopplade 
till värderingsfrågor vilka egenskaper som kan givas särskild 
uppmärksamhet för att förbättra den urbana armaturens rörelsestruktur 
och underlätta genomströmningarna för att i förlängningen tillvarataga 
Kramfors resecentrums centralitet bättre.  
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Denna studie bekräftar alltså många av teorins beskrivningar av dessa 
anläggningar och den centrala lokaliseringens relation till den omgivande 
stadsmiljön. Det kan dock vara svårt att anta att detta utfall är 
applicerbart på exempelvis större städer. Sådana platser har ett bredare 
utbud, omfattande både service och arbetsmarknad, och kan således 
förmodas ha en ännu tydligare och mer intensiv sammankoppling mellan 
transportnoder och dess urbana omgivningar. På så vis reflekterar 
säkerligen inte denna studie ett generellt förhållande, genom avvikelser 
mellan städer baserat på volym, vilket kan ses som en begränsning inom 
studien. Många av teoriansatserna har dock troligtvis större städer som 
norm, men Kramfors kan alltså samtidigt anknytas till många fenomen 
som beskrivs (exempelvis synen på resecentrum som ett fristående 
stadsrum). Detta motiverar tolkningen att det kan finnas likheter som är 
oberoende städers storleksmässiga skillnad. Städer av liknande storlek 
som Kramfors kan dock ha mer överensstämmande mönster. Uppsatsen 
behandlar heller inte exempelvis vilka genusskillnader som kan 
återfinnas inom nyttjandet av resecentrum, rörelsestrukturen som den 
genererar och upplevelsen av staden. Detta skulle kunna vara ett exempel 
på vidare studier. I relation till detta skulle exempelvis fördjupningar 
kunna göras i trygghetsaspekter genom trygghetsvandringar. Dessa 
ytterligare studier skulle på så vis belysa ännu en intressant och viktig 
dimension, genom att ta ett angreppsätt omfattandes en jämställd 
planering.  
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SAMMANFATTNING 
 

Uppsatsens syfte är att belysa Kramfors resecentrums funktion och 
förhållande till den omgivande urbana miljön, samt hur denna upplevs 
av bofasta och besökare. För att göra detta har användningen av 
resecentrum, dess relation till Kramfors stadskärna och uppfattningen av 
denna, samt eventuella förbättringsområden studerats.  

Detta har undersökts med hjälp av en kvantitativ metod, genom att 
utforma en enkät och använda en forskningsstrategi i form av en 
småskalig surveyundersökning. Inom denna tillämpades ett klusterurval. 
Det insamlade materialet inmatades i Excel 2013 och ArcMap 10.1, där 
det organiserades, uppdelades i grupper (boende och besökare) och 
framställdes genom utformningen av diagram respektive kartor. 

Dessa presenteras och beskrivs i resultatet. Det framkommer att 
Kramfors resecentrum främst nyttjas för resande, och används mest 
frekvent av de besökande respondenterna inom studien.  

Det påvisas också att de boendes främsta skäl till resande från 
resecentrum är vänner och familj följt av shopping, samt att besökarnas 
främsta motiv till resande också är vänner och familj följt av arbete. 
Färdsättet mellan resecentrum och destinationer är i huvudsak gång, 
medan färdsättet bostäder och resecentrum visar sig vara bil. Dessa 
transporter upplevs inte besvärliga. Kartbilderna som illustrerar dessa 
färdvägar påvisar olikartade flöden av varierad frekvens, de hösta flödena 
för de boende förekommer på Kungsgatan och ansluter till Ringvägen 
och därefter Stationsgatan, medan de högsta flödena för besökarna 
främst förekommer på Stationsgatan och ansluter vid Torggatan till 
Järnvägsgatan i nordlig riktning för att vika av vid Finnmarksvägen.  

Upplevelsen av Kramfors stadskärna presenteras med hjälp av två kartor 
som sammanfattar respondenternas syn på den urbana miljön, som 
uppdelats i elementen stråk, distrikt, landmärken och barriärer. De mest 
förekommande och komplexa uppdelningarna koncentreras i 
stadskärnans mitt, omfattande serviceverksamheter. De boende 
respondenterna har sammantaget identifierat en större mängd av dessa 
element. Båda grupperna av respondenter betraktar Kramfors 
resecentrum tillsammans med Stationsgatan som ett eget, fristående 
distrikt.  

Utvecklingsområden framkom i resultatet genom att exempelvis 
presentera hur respondenterna helst skulle vilja färdas mellan Kramfors 
resecentrum och destination respektive bostad och Kramfors 
resecentrum. Ett motsatt utfall visade sig i förhållande till det faktiska 
färdsättet, då de boende angav att de egentligen önskade gå medan 
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besökarna helst skulle vilja använda bil. Ett antal värderingsfrågor 
presenterades likaså, som visade ett antal egenskaper (kopplade till gång- 
och cykeltrafik, kollektivtrafik eller bil) och dess förmåga att påverka 
valet av transportmedel. De besökande respondenterna värderade 
generellt egenskaperna högre än de boende. Respondenterna angav 
också diverse konkreta förslag på förbättringar av Kramfors resecentrum, 
vilka presenteras i resultatet. Många av dem gällande öppettider.  

I diskussionen dras slutsatsen att nyttjandet av Kramfors resecentrum 
vittnar om att platsen främst har en funktion som basal nod, då 
respondenterna huvudsakligen använder den kollektivtrafik som samlats 
där.  Detta tolkas kunna innebära att människor i regel spenderar kort tid 
på Kramfors resecentrum, vilket styrks av teori gällande att vistelser på 
stationsbyggnader oftast är kortfattade. Kramfors resecentrum funktion 
anses dock möjliggöra mobilitet i en utökad rumslig utsträckning för 
individen.  

Skälen till resande gav upphov till slutsatser om att Kramfors 
resecentrum, på olika geografiska skalor, främst sammankopplar 
människor. Slutsatsen dras även att det går att utläsa indikationer om att 
det finns ett bristande utbud i Kramfors stadskärna när det kommer till 
shopping, då detta är en anledning till resande för de boende. Ett fåtal 
besökare reser dock även till Kramfors resecentrum för att shoppa, men i 
högre utsträckning för att arbeta. Detta tolkas belysa resecentrums 
centrala lokaliserings förhållande med urbana aktiviteter i Kramfors 
stadskärna, och det rådande samspelet mellan städer som möjliggörs av 
kollektivtrafiken. 

Respondenternas färdsätt och flöden på färdvägarna betraktas påvisa 
resecentrums betydelse som formgivare av den urbana armaturens 
rörelsestruktur, belysa gångtrafikens vikt och samtidigt ställa krav på att 
integrera infrastrukturer inom ramen för ett hela-resan-perspektiv. 
Flödena som genereras av Kramfors resecentrum kopplas även till 
teoriansatser omfattande genomströmning, som i rörelsen och 
föreningen av bofasta och besökare skapar en offentlighet, vilket är 
definierande för städer. I relation till detta dras slutsatsen att dessa 
flöden är betydelsefulla för Kramfors stadskärna.   

Det utläses finnas liknande mönster i besökarnas och de boendes 
upplevelser av Kramfors stadskärna, vilket anses understryka många 
signifikanta element i Kramfors urbana miljö. Uppfattningen om att 
Kramfors resecentrum och Stationsgatan ses som ett eget distrikt tolkas 
kunna anknytas till teori om urban armatur, och hur noder i denna 
vanligtvis skapar en omgivande zon av trafik, vilket leder till slutsatsen 
att detta formar uppfattningen om det fristående distriktet. Kramfors 
resecentrum diskuteras även kunna skapa nya uppfattningar, även för 
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förbipasserande genom tillblivelsen av ett representativt och narrativt 
rum.  

Utifrån resultatet omfattande förbättringsområden tolkas gångtrafikens 
betydelse och sammankoppling med resecentrum återigen framhävts. 
Slutsatsens dras att Kramfors resecentrums centralitet kan tillvaratas 
bättre genom förbättringar av den urbana armaturens rörelsestruktur, 
vilket även kommer underlätta genomströmningar.  
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BILAGA 1. 

 
1. Jag som svarar är 

 Kvinna 

 Man 

2. Mitt födelseår är 

....................................... 

 

 

 
 

 

 

 
5. Varför besöker du 
Kramfors  
resecentrum? 

 Egen resa 
 Möta upp/hämta  

anhöriga, vänner  
 Äta mat/fika 
 Köpa tidning, godis  

m.m. 
 Köpa biljetter  

(buss, tåg) 
 Annan anledning 

…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Jag besöker Kramfors 

resecentrum cirka 

 Enstaka tillfälle 

 Någon gång/månad 

 Någon gång/veckan 

 Nästan dagligen 

4. Jag är 

 Besökare i Kramfors 

kommun 

 Boende i Kramfors 

kommun 

 

 
 

5. Varför besöker du 
Kramfors 
resecentrum? 

 Egen resa 
 Möta upp/hämta  

anhöriga, vänner 

 Äta mat/fika 

 Köpa tidning, godis  

m.m. 

 Köpa biljetter 

(buss, tåg) 

 Annan anledning 

………………………………………

………………………………………

……………………………………… 
 

 

 

 

 

BOENDE BESÖKARE 
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BESÖKARE 

6. Varför reser du till 
Kramfors resecentrum? 

 Arbete 

 Skola 

 Vänner & familj 

 Shopping 

 Idrott  

 Turism 

 Annan anledning 

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

7.  Hur tar du dig vanligtvis 

mellan Kramfors 

resecentrum och din 
destination i Kramfors? 

 Gång 

 Cykel 

 Buss 

 Taxi 

 Färdtjänst 

 Bil 

 Annat 

..……………………………………. 

.……………………………........... 

8. Hur upplever du 

transporten mellan 

Kramfors resecentrum och 
din destination? 

 Mycket enkel 

 Enkel 

 Varken enkel eller besvärlig 

 Besvärlig 

 Mycket besvärlig 

 

 
 

BOENDE 

6. Varför reser du från 
Kramfors resecentrum? 

 Arbete 

 Skola 

 Vänner & familj 

 Shopping 

 Idrott  

 Turism 

 Reser inte från Kramfors 

resecentrum 

 Annan anledning 

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

7.  Hur tar du dig vanligtvis 

mellan din bostad och 
Kramfors resecentrum? 

 Gång 

 Cykel 

 Buss 

 Taxi 

 Färdtjänst 

 Bil 

 Annat 

..……………………………………. 

.……………………………........... 

8. Hur upplever du 

transporten mellan din 

bostad och Kramfors 
resecentrum? 

 Mycket enkel 

 Enkel 

 Varken enkel eller besvärlig 

 Besvärlig 

 Mycket besvärlig 
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BESÖKARE 

9. Hur skulle du helst vilja ta 

dig mellan Kramfors 

resecentrum och din 
destination i Kramfors? 

 

 

 

 

 Gång 

 Cykel 

 Buss 

 Taxi 

 Färdtjänst 

 Bil 

 Annat 

..……………………………………. 

.……………………………........... 

……………………………………… 

10. Hur tycker du Kramfors 

resecentrum kan 

förbättras?(T.ex. belysning, 
öppettider m.m.) 

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

....................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOENDE 

9. Hur skulle du helst vilja ta 

dig mellan din bostad och 
Kramfors resecentrum? 

 Gång 

 Cykel 

 Buss 

 Taxi 

 Färdtjänst 

 Bil 

 Annat 

..……………………………………. 

.……………………………........... 

……………………………………… 
 

10. Hur tycker du Kramfors 

resecentrum kan 

förbättras?(T.ex. belysning, 
öppettider m.m.) 

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................ 

. 
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BOENDE & BESÖKARE 

11. Hur påverkar följande egenskaper ditt val av 

respektive transportmedel mellan din bostad/destination 
och resecentrum, på en skala mellan 1 till 5? 

                                                                                     Inte alls                             Mycket 

Sätt ett kryss (x) per egenskap 1 2 3 4 5 

 
Gång/Cykel 

Välstrukturerat gång- och cykelnät      
Väl underhållna gång- och cykelvägar      
Trafiksäkerhet      
Trygghet att färdas ensam      
Tillgång till bra cykelparkering vid resecentrum      
Annat 
……………………………………………………………............... 

………………………………………………………………………… 

Kollektivtrafik 

Restid      
Hållplatser i nära anslutning till bostad/destination      
Punktlighet      
Biljettpriser      
Turtäthet      
Annat 
………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………... 

Bil 

Tillgång till parkeringsplatser vid resecentrum      
Tillgång till motorvärmare vid resecentrum      
Framkomlighet på infartsvägar till resecentrum      
Annat 
………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………

     

     

     

Tack för din 

medverkan! 
/Martin Söderström 
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Tack för din 

medverkan! 
/Martin Söderström 
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BILAGA 2. 

 

Figur 9. Referenskarta över Kramfors stadskärna 
Källa: Kartdata ©2014 Google
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