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Kramfors är en småstad i Västernorrlands län där det historiskt sett har funnits många 

bosatta då regionen varit framstående inom sågverksindustrin. Då denna industri minskad 

under de senaste femtio åren har även befolkningsmängden i kommunen och staden 

minskat drastiskt. Denna befolkningsminskning ökar också genom att åldersfördelningen 

i kommunen är förskjuten mot de äldre generationen i kombination med att det föds för 

få barn. För att förhindra den utarmning som i detta nu håller på att ske i både staden och 

kommunen som helhet måste någonting göras. För att arbeta emot denna 

befolkningsminskning står Kramfors kommun därför bland annat inför ett framtagande 

av en handelspolicy och ett omfattande utvecklingsarbete i stadskärnan.  

Kramfors kommun vill därför veta vilka faktorer de ska fokusera på under det kommande 

utvecklingsarbetet för att agera mer kundorienterat och skapa ett större värde för 

individen, vilket också utgör studiens problemformulering. Denna studie syftar därför till 

att på uppdrag av Kramfors kommun undersöka hur individerna i staden uppfattar staden 

i dagsläget och vad de önskar ska prioriteras i den kommande utvecklingen av stadskärnan 

för att skapa en så attraktiv stad som möjligt. Studien utförs på två intressentgrupper, 

boende och besökare, vilka studeras genom en kvantitativ enkätundersökning. Studien 

undersöker en omfattande samling faktorer som enligt tidigare forskning bidrar till en 

attraktiv stad. Faktorerna som undersöks i studien är kopplade till stadens fysiska miljö 

och har undersökts genom två huvudfrågor: 

1. Till vilken grad uppfattas olika faktorer i stadskärnan vara tillfredsställande för 

individen? 

2. Vilka faktorer bör prioriteras för att göra Kramfors stad mer attraktiv i 

framtiden? 

Studiens resultat har sammanställts och genererat ett underlag för boende och besökares 

nuvarande uppfattning av stadskärnan tillsammans med de faktorer som dessa anser bör 

prioriteras först i den kommande utvecklingen. Studien har visat att de faktorer som båda 

intressentgrupper tycker bör prioriteras först är Parker och grönområden, Handelsutbudet 

och Arrangemang och aktiviteter i stadskärnan (dagtid). Övergripande visar studien att 

det är faktorer som ökar motiven till att besöka stadskärnan som bör prioriteras högt och 

de faktorer som istället utgör bekvämligheter som Parkeringsplatser eller Belysning i 

stadskärnan som enligt individerna i staden inte bör prioriteras i första hand. Studien visar 

också att individens nuvarande uppfattning om en faktor inte behöver bara låg för att 

individen önskar att den ska prioriteras. En faktor med högt utbud har i studien också 

visat sig ha låg tillfredsställandegrad och hög önskad prioritering. Genom att använda sig 

av denna studies resultat kan Kramfors kommun arbeta kundorienterat för att skapa en 

attraktivare stad på ett både tids- och kostnadseffektivt sätt.  
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1 Introduktion & problembakgrund 
I detta kapitel belyser uppsatsförfattaren studiens ämne och relevans genom att redogöra 

för den utveckling som skett under de senaste decennierna vilken har påverkat städer och 

deras utveckling. Uppsatsförfattaren presenterar de huvudområden inom denna 

utveckling som utgör grundstenarna till varför området och fokus för denna studie har 

ökat i relevans på senare tid. Detta kommer också att kopplas till den verkliga situation 

där studiens problem ämnar studeras. I kapitlet kommer uppsatsförfattaren även att 

presentera studiens problemformulering, syfte samt teoretiska och praktiska bidrag. 

Studiens avgränsningar och en förklaring av studiens centrala begrepp inkluderas också. 

På 1900-talet blomstrade industrierna och folkmassorna tenderade att etablera sig i de 

områden där fabrikerna etablerat sig. Fabrikerna i sin tur etablerade sig i regioner med 

gynnsamma förhållanden i form av exempelvis materialtillgångar och 

transportmöjligheter. Under 2000-talet har den ökade andelen serviceföretag hjälpt till att 

sprida folkmassan genom deras möjlighet att etablera sig på ställen oberoende av den typ 

av ”gynnsamma förhållanden” som är relevanta för ett producerande företags etablering. 

Utvecklingen och spridningen av boende har också drivits av att människan på grund av 

den ökade rörligheten har råd att bo längre ifrån sitt dagliga arbete vilket gör att 

bostäderna inte längre är lika koncentrerade runt fabriksområden, utan mer utspridda i 

den närliggande regionen (van den Berg et al., 2000, s.5). Tillsammans med den ökade 

rörligheten för människan har även det ökade välståndet i samhället gett plats för högre 

krav på boendet och boendemiljön än vad som uppvisats tidigare. Den utveckling som 

uppvisats under senare år är att fenomenet kring att arbetare tidigare flyttade dit fabrikerna 

etablerade sig nu ter sig omvänt. Fabrikerna etablerar sig numer gärna i de områden som 

lever upp till arbetarnas krav på boendet då detta har visat sig vara gynnsamt även för 

industrin (van den Berg et al., 2000, s.8-9). En attraktiv boendemiljö bidrar därmed till 

en attraktiv lokalisering för företag (van den Berg et al., 2000, s.10).  

För att tydliggöra begreppet attraktiv stad och vad ordet attraktiv egentligen innebär kan 

vi se till Nationalencyklopedins (2014) förklaring av ordet: 

Attraktiv: som kan locka många 

Denna förklaring visar på att en stad ska kunna locka många individer för att vara 

attraktiv. Så vad är det då som i sin tur skapar den attraktiva staden? Utifrån 

Nationalencyklopedins definition, vad är det ”som kan locka många” till staden? För att 

skapa en attraktiv stad på ett effektivt sätt måste beslutsfattarna i staden vara medvetna 

om vilka faktorer som skapar värde och ökar attraktiviteten i staden för den enskilda 

individen (van den Berg et al., 2000, s.1). Denna definition kan liknas vid då ett företag 

måste veta vad kunderna efterfrågar för att kunna producera rätt varor och ge 

verksamheten ett större kundfokus. 

I boken ”Plats som produkt” av Richard Ek & Johan Hultman (2007, s.30-31) påpekar 

författarna hur vanligt det är idag att den kommersiella bilden av en plats i många fall inte 

överensstämmer med invånarnas bild av platsen. Det är vanligt att stora påkostade 

utvecklingsprojekt som förväntas få uppmärksamhet i media prioriteras framför mindre 

uppmärksamhetsväckande och mer långsiktiga projekt som egentligen hade skapat ett 

större värde för invånarna (Ek & Hultman, 2007, s.30-31). Detta fenomen lyfter hur 

kunskapen om de faktorer som ökar stadens attraktivitet för den enskilda individen och 

de olika intressentgrupperna i staden kan effektivisera det utvecklingsarbete som idag 

fokuseras av städers ledning, både tid och kostnadsmässigt. Genom att undersöka hur 
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olika faktorer i en stads fysiska miljö bidrar till individens uppfattning om stadens 

attraktivitet kan beslutsfattare i staden få ett underlag som visar på vilka faktorer som bör 

fokuseras i den framtida utvecklingen för att skapa ett så stort värde som möjligt för 

stadens boende och besökare. Genom att utföra en sådan studie kan beslutsfattarna i 

staden få ett underlag som hjälper dem att agera mer kundorienterat, vilket i det här fallet 

betyder mer fokus på stadens boende och besökare.  

Utvecklingen och förbättringen av en stad är en avgörande del för att i framtiden kunna 

attrahera boende och besökare. Båda dessa grupper är positiva att attrahera till ett område 

då de bidrar med ett ökat flöde till områdets ekonomi (Litavniece, 2011, s.170). För att 

öka den materiella välfärden i samhället konkurrerar städer med varandra om att attrahera 

företag och industrier som i sin tur skapar arbetstillfällen i regionen (Ezmale & 

Litavniece, 2011, s.21). Som nämnts ovan kan företag och industrier idag föredra att 

etablera sig i en stad om den är attraktiv för boende, det vill säga i en stad som är attraktiv 

för arbetskraften. Van den Berg et al. (2000, s.1) menar att det därför är av stor vikt för 

beslutsfattare att skapa en attraktiv stad för den enskilda individen, då det på lång sikt 

även kommer att gynna staden som helhet. Ökad attraktivitet hos städer är något som 

bevisats ge ekonomisk tillväxt på platsen genom ökad välfärd och välstånd. Att öka en 

plats attraktivitet genom olika typer av investeringar bidrar också till en mer hållbar 

samhällsekonomisk utveckling (van den Berg et al., 2000, s.1). För att öka attraktiviteten 

på en plats är det därför av stor vikt för beslutsfattare att vara medvetna om vilka faktorer 

som är värdeskapande för individen, på samma sätt som ett företag bör vara medvetna om 

vad kunden anser skapar värde.  

Den fram till idag och ännu pågående politiska, teknologiska samt sociala utvecklingen 

har, som uppsatsförfattaren nämnt ovan, ökat rörligheten för människan både som boende 

och som besökare (van den Berg et al., 2000, s.7). Den ökade rörligheten tillsammans 

med etableringen av fler attraktiva shoppingcenter i närheten gör att människor generellt 

har större möjlighet och är mer benägna till att besöka de större shoppingcentren istället 

för att handla lokalt (van Leeuwen & Rietveld, 2011, s.1108). Van den Berg et al (2000, 

s.7) presenterar att denna utveckling medför en ständigt ökande konkurrens bland städer 

och regioner om möjligheten att attrahera dessa grupper. Den ökande konkurrensen visar 

tydligt på hur viktigt det är för kommunerna att lägga fokus vid städers attraktivitet och 

vilka faktorer i individens miljö som i detta fall är värdeskapande. Att skapa en 

medvetenhet kring vilka dessa faktorer är ger regioner möjligheten att tilltala sina boende 

och besökare genom att lägga fokus vid rätt saker i utvecklingen och därmed skapa en 

attraktivare stad. Genom att investera i stadens attraktivitet gentemot dessa målgrupper 

ökar även det totala välståndet på platsen (van den Berg et al., 2000, s.7). 

Även Kromalcas & Sinkienė (2010, s.147-148) belyser vikten av detta genom att 

presentera att den idag ökande globala konkurrensen städer emellan gör att det blir allt 

mer viktigt för varje enskild stad att skapa en flexibel, anpassningsbar och mångsidig 

ekonomisk uppbyggnad för att stärka sin konkurrenskraft. Det finns ett flertal faktorer 

som bidrar till en bättre samhällsekonomisk utveckling och som driver kunskapssamhället 

framåt. Dessa faktorer kan enligt forskarna vara antingen externa eller interna och utgörs 

exempelvis av högkvalificerade arbetare, kreativa entreprenörer och företag med högt 

förädlingsvärde. Det är dessa faktorer som städer ständigt konkurrerar om att attrahera till 

sin region för att på lång sikt förbättra den övergripande ekonomin i samhället. Det är 

därför av stor vikt att arbeta aktivt med att öka städernas attraktivitet och därmed lägga 

grunden till en framgångsrik framtida ekonomi i regionen. Denna utveckling sätter större 

press på stadens ledning och beslutsfattare kring att aktivt arbeta med att öka stadens 
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attraktivitet. Det krävs effektivare metoder och verktyg än tidigare för att genomföra 

detta, för att kunna attrahera och skapa värde för de fokuserade intressentgrupperna samt 

därmed säkra den långsiktiga ekonomiska stabiliteten i området. Det är viktigt för 

beslutsfattarna att inse vikten av stadens attraktivitet, vilka faktorer som enligt samhällets 

olika grupper skapar en attraktiv stad och som därmed utgör beslutsfaktorer för var 

människor väljer att bo, resa och arbeta (Kromalcas & Sinkienė, 2010, s.147-148). 

De boende i staden är inte den enda intressentgruppen som är viktig att studera, även 

besökare är en viktig intressentgrupp. Ben-Dalia et al. (2013, s.234) belyser den 

utveckling av turismen som skett under de senaste decennierna. Turismen har ökat och 

ändrar form, från att inte vara särskilt fokuserad på urbana resmål till att det idag är vanligt 

att resa och upptäcka nya städer. I och med denna utveckling har kommuner börjat inse 

det ekonomiska värdet i att satsa på turismen vilket har lett till att den idag generellt 

påverkar stadsplaneringen och utvecklingen till stor del (Ben-Dalia et al., 2013, s.234). 

En grupp som är viktig att ta hänsyn till vid planering och utveckling av en stad idag är 

därför besökare av olika slag. Det är viktigt för beslutsfattarna att ha en bild av besökarnas 

behov och nuvarande uppfattning om staden för att kunna ta hänsyn även till deras 

värdeskapande faktorer vid stadsutveckling (Ben-Dalia et al., 2013, s.233). Generellt går 

det även att påvisa att de faktorer som enligt besökare skapar värde och en attraktiv stad 

är faktorer som även anses vara värdeskapande av de boende i staden. Exempelvis kan ett 

museum eller en stor idrottsanläggning som är lockande för besökare även ses som en 

attraktiv del av staden för de boende (Ben-Dalia et al, 2013, s.234). 

Ben-Dalia et al. (2013, s.235) menar att konkurrensen mellan städer som resmål har ökat 

avsevärt på grund av den växande efterfrågan på den nya typen av turism och därmed ett 

större framväxande utbud av möjliga destinationer att besöka. Enligt författarna är det 

attraktivt för besökare om staden har många invånare, vilket medför att mindre städer 

generellt inte attraherar lika många besökare (Ben-Dalia et al., 2013, s.234). Utvecklingen 

har dock gjort det möjligt för mindre städer som tidigare inte varit särskilt kända men som 

har något unikt att erbjuda att vara med och konkurrera om den växande turismen (Ben-

Dalia et al., 2013, s.235). Ben-Dalia et al. (2013, s.235) belyser därmed möjligheten även 

för mindre städer att kunna konkurrera om en turism som kan ge betydelsefulla bidrag till 

den ekonomiska tillväxten i städer genom att noga använda sina resurser. På så sätt blir 

det viktigt för mindre städer och regioner att ha en tydlig bild av vilka faktorer i individens 

miljö som bidrar till en attraktivare stad, för att utifrån detta tillsammans med stadens 

resurser kunna driva utvecklingen i rätt riktning och attrahera den växande turismen.  

Van den Berg et al. (2000, s.9) belyser att så kallade hårda faktorer är de som historiskt 

sett dominerat platsers attraktivitet medan de mjuka faktorerna nu är på väg att bli än mer 

viktiga för attraktiviteten. Hårda faktorer kan vara exempelvis tillgänglighet till andra 

städer, närliggande transportnät eller andra kommunikationsmöjligheter vilka i regel är 

faktorer som är enkla att mäta. Mjuka värden är däremot svårare att mäta och har ofta en 

indirekt påverkan genom exempelvis utbudet av fritidsaktiviteter och uppfattad 

livskvalitet (van den Berg et al., 2000, s.9). Mossberg (2003, s.109) belyser också att 

mjuka värden bidrar allt mer till uppfattningen av platsen som helhet och menar att miljön 

runt omkring tidigare har varit viktig främst vid konsumtionen av upplevelser, som 

exempelvis restaurangbesök, hotellvistelser eller liknande. Den utveckling av handeln 

som har skett fram till idag visar däremot på att den omkringliggande miljön inte bara är 

viktig vid upplevelser utan generellt vid all typ av konsumtion. Solomon et al. (2013, 

s.81) beskriver hur miljön i och kring fysiska handelsplatser spelar allt större roll för 

kundens upplevelse. Det blir allt viktigare att se till helheten och huruvida externa 
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faciliteter, som exempelvis lekplatser eller andra attraktioner, bidrar till intrycket av den 

fysiska handelsplatsen. Utifrån detta understryks därför ytterligare vikten av att 

undersöka vilka faktorer i individens miljö som enligt individen är värdeskapande och 

gör staden mer attraktiv.  

En stads attraktivitet bestäms till högre grad av konsumenternas uppfattning än av den 

faktiska attraktiviteten (van Rietbergen & Weltevreden, 2007, s.71). Hur attraktiv en plats 

uppfattas vara bestäms därmed av den upplevda livskvaliteten på platsen (van den Berg 

et al., 2000, s.1). Braun (2008, s.55) lyfter en intressant tankegång kring vilket värde en 

stads tillgångar kan ge, exempelvis en boende, genom att säga såhär: 

”A member of a household could have an interesting job now but at the same time 

appreciate the possibility of future job opportunities; a household might value that its 

home is only 15 minutes walking from the beach but not necessarily go there very often”  

Detta ger insikt i att värdet som en stad skapar för dess invånare eller besökare inte 

behöver skapas av tillgångar som är relevanta för alla då dessa tillgångar ändå har 

potential att värderas högt av individen. Att se på värdeskapande på detta sätt belyser 

svårigheten som kan finnas för beslutsfattare i en region kring att veta vad de olika 

intressentgrupperna värdesätter och önskar då detta inte nödvändigtvis behöver synas 

utåt. Med utgångspunkt i citatet ovan räcker det inte för beslutsfattarna att exempelvis se 

statistik på att sysselsättningen i regionen är 100 procent för att fatta beslutet att fler 

arbetsmöjligheter inte behöver prioriteras i regionen, eller som Braun nämner i citatet 

ovan; närhet och tillgång till en strand. Det är alltså inte utnyttjandet av dessa 

värdeskapande faktorer i sig som ger värdet, utan det är tillgången av dem som skapar 

värde. 

Kramfors stad är en mindre svensk stad belägen i Västernorrlands län. Regionen runt 

staden har historiskt sett karaktäriserats av sågverksindustrin vilken är en stor bidragande 

orsak till att människor flyttade till staden och kommunen i stort (Länsstyrelsen 

Västernorrland, 2010). Allt eftersom att denna sågverksindustri minskade i sin omfattning 

har en utflyttning från regionen bidragit till en stor befolkningsminskning i både staden 

och kommunen. Denna historiska utveckling utgör begynnelsen till varför Kramfors stad 

nu, tillsammans med många andra mindre städer i Sverige, befinner sig i en situation där 

något måste göras för att förhindra denna utflyttning och den utarmning av mindre 

svenska städer som därmed håller på att ske.  

Att undersöka vilka faktorer som skapar en attraktiv stad ger kommuner möjlighet att 

hitta vad som anses vara unikt och särskilt värdeskapande i den specifika staden. Genom 

att undersöka vilka dessa faktorer är har beslutsfattare möjlighet att förändra faktorer som 

hindrar utvecklingen från att gå framåt och samtidigt lägga större fokus på de faktorer 

som främjar den ekonomiska tillväxten i staden (Litavniece, 2011, s.170). På detta sätt 

kan utvecklingsarbetet effektiviseras och skapa ett större värde för platsens 

intressentgrupper.  

1.1 Problemformulering 
Vilka faktorer ska en mindre svensk stad fokusera på att utveckla i stadskärnan för att 

agera mer kundorienterat och skapa ett större värde för individen? 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur olika attraktionsbaserade faktorer i individens 

miljö upplevs vara tillfredsställande eller ej i Kramfors stad enligt boende och besökare. 

Studien ämnar också undersöka vilka av dessa faktorer som enligt boende och besökare 
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bör prioriteras i den kommande utvecklingen för att göra Kramfors stad så attraktiv som 

möjligt för den enskilda individen och de fokuserade intressentgrupperna. Studien 

innefattar därför nedanstående delfrågor:  

Till vilken grad uppfattas olika faktorer i stadskärnan vara tillfredsställande för 

individen? 

Vilka faktorer bör prioriteras för att göra Kramfors stad mer attraktiv i framtiden? 

1.3 Studiens uppdrag 
Denna studie kommer att genomföras på uppdrag av Kramfors kommun. Studiens 

identifierade problem och syfte har definierats genom uppsatsförfattarens förslag till 

ämnesområde utifrån uppdragsgivarens intresse. Huruvida uppsatsens uppdrag eller 

uppdragsgivaren kan komma att ha någon inverkan på den genomförda studiens resultat 

kommer uppsatsförfattaren att redogöra för senare i kapitel 2 Teoretisk metod. 

1.4 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Den forskning som gjorts inom området för städers attraktivitet och konkurrenskraft har 

tidigare varit mest fokuserad på större städer vilket betyder att det inte finns lika mycket 

forskning som belyser mindre städers attraktivitet (Ezmale & Litavniece, 2011, s.20). 

Genom en genomgång av den hittills utförda forskningen inom platsmarknadsföring och 

konsumentbeteende, på hur olika faktorer påverkar konsumentens uppfattning av staden, 

kan uppsatsförfattaren identifiera vilka faktorer som anses bidra till en attraktiv stad för 

individen. Dessa identifierade faktorer kommer sedan att ligga till grund för en empirisk 

undersökning av en mindre stad. Resultatet kan därmed ge ett teoretiskt bidrag till 

forskningen inom konsumentbeteende i form av hur de identifierade faktorerna som enligt 

forskningen generellt ökar attraktiviteten i större städer uppfattas och prioriteras av 

konsumenter i en mindre stad, som i detta fall i Kramfors. Uppsatsförfattaren har i denna 

studie utformat en omfattande mall av faktorer som bidrar till en attraktiv stad för boende 

och besökare utifrån tidigare forsknings identifierade faktorer. Att likt denna studie 

sammanföra flera tidigare studiers resultat för att skapa en mer omfattande mall där 

samtliga av dessa faktorer undersöks har tidigare inte gjorts. Denna omfattande 

undersökning i sig bidrar därför också till teorin genom att ge en helhetsbild av 

konsumentbeteendet för stadens individer. Den tidigare gjorda forskningen är också 

utförd i andra länder än Sverige, vilket gör att denna studie bidrar till att öka förståelsen 

för attraktiva städer i ett land där detta ämnesområde inte är särskilt utforskat. Den tidigare 

gjorda forskningen inom detta område har också fokuserat sig på olika intressentgrupper 

och de har inte heller gjorts några jämförelser kring vilka faktorer som är viktiga för 

boende respektive besökare i en mindre stad. Denna studie ämnar därför bidra med en 

analys där skillnader och likheter mellan dessa två intressentgrupper belyses för att 

ytterligare skapa ännu en dimension till studiens teoretiska bidrag.   

Enligt Teller och Elms (2012, s.560) kan en studie som tar reda på vilka faktorer som 

faktiskt är värdeskapande för stadens individer ge värdefull kunskap för att kunna arbeta 

effektivt med stadens utveckling. Studiens resultat kan ge beslutsfattare underlag för att 

prioritera de faktorer som skapar värde för individen istället för att lägga resurser på att 

utveckla faktorer som de tror skapar värde för individerna i staden medan de i själva 

verket finns andra faktorer som individerna i staden anser skapar mer värde. Därför är det 

användbart med det underlag som denna studie kommer att ge som ger beslutsfattare 

riktlinjer för vilka faktorer som bör fokuseras på för att vara så effektiva som möjligt i 

värdeskapandet för stadens ”användare”. Dessa riktlinjer kan dessutom hjälpa stadens 

utveckling till att inte bli lika homogeniserad med andra städers utveckling och att staden 
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därmed utnyttjas till något unikt som i sig kommer att locka fler individer till staden samt 

gynna den framtida samhällsekonomin.  

Det praktiska bidraget av studien ger därmed Kramfors kommun en bild av individens 

nuvarande uppfattning om staden, vilka faktorer som bör prioriteras i den framtida 

utvecklingen av stadskärnan och vilka faktorer som de inte behöver lägga lika stor vikt 

vid. Detta ger dem en grund för att kunna arbeta effektivt med utvecklingen av 

stadskärnan, göra staden mer attraktiv för besökare och boende samt därmed på lång sikt 

öka den totala samhällsekonomin i regionen. Kramfors kommun kan allokera resurser till 

de mest effektiva och värdeskapande faktorerna för stadskärnans framtida utveckling. 

Från resultatet av denna studie har Kramfors kommun möjlighet att få riktlinjer för vilka 

utvecklingsprojekt som bör prioriteras i stadskärnan för att öka stadens attraktivitet på ett 

både tids- och kostnadseffektivt sätt. Studiens resultat kan därför hjälpa Kramfors 

kommun att bli mer kundfokuserade, dvs. fokuserade på individerna i staden.  

1.5 Avgränsningar 
I studien sker avgränsningar på många plan och först och främst har uppsatsförfattaren 

valt att avgränsa denna studie till Kramfors stad då studiens uppdrag kommer ifrån 

Kramfors kommun. Uppsatsförfattaren ämnar även utföra studien på svenska och göra 

insamlingen av data enbart i Kramfors centrum. Studien har för avsikt att undersöka hur 

de utvalda faktorerna uppfattas just nu, våren 2014, och inte hur dessa har förändrats över 

tid. 

Det finns många olika faktorer som påverkar en stads attraktivitet och de varierar 

dessutom beroende på vilken intressentgrupp som tillfrågas (van den Berg et al., 2000, 

s.7). Boende i en stad kan exempelvis värdera tillgänglighet och variation i 

arbetsmöjligheter, bra sjukvård, en trygg och avkopplande miljö samt ett bra 

shoppingutbud medan de värdefulla faktorerna för ett företag inte är desamma (van den 

Berg et al., 2000, s.8). För att på ett bra sätt kunna tillgodogöra sig insamling av data och 

göra en djupare analys av studiens intressentgrupper istället för att ta in fler 

intressentgrupper och bara ha tid och möjlighet att beröra varje intressentgrupp på ytan 

måste antalet intressentgrupper reduceras. Studien ämnar därför att fokusera på besökare 

och boende, vilket utelämnar exempelvis företag, investerare och exportmarknader. 

Vidare har studien valt att avgränsa åldern på respondenterna till lägst 15 år med orsak av 

att enkäten och de i studien undersökta faktorerna inte är anpassade för personer under 

15 år. Svar från åldersgruppen yngre än 15 år bör därför inte innefattas i studien då detta 

skulle kunna påverka studiens resultat negativt.  

I den bakomliggande teorin går det att finna en mängd olika faktorer som påverkar 

besökare och boendes uppfattning av en stad. Avgränsningar i valet av vilka faktorer som 

ska undersökas har därför gjorts för att inte skapa en för omfattande enkät som blir för 

betungande för respondenten att svara på. I och med den valda miljö där datainsamlingen 

kommer att ske krävs enligt uppsatsförfattaren en enkät som inte tar allt för lång tid att 

fylla i och som också kan hålla respondenten intresserad genom samtliga frågor. 

Faktorerna har därför begränsats till att omfatta faktorer i individens miljö som är 

kopplade till den fysiska stadskärnan och som enligt teorin bidrar till ökad attraktivitet i 

städer. 

I analysen av studiens datainsamling och i de praktiska rekommendationerna till 

Kramfors kommun utifrån datainsamlingen kommer uppsatsförfattaren inte att ta hänsyn 

till de varierande kostnaderna som utveckling av de olika faktorerna kan innebära. Detta 

ligger utanför uppsatsförfattarens område att uppskatta och lämnas därför över till 
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Kramfors kommun själva att ta hänsyn till. Om de faktorer som utifrån studien anses 

viktigast för att skapa så mycket värde hos intressentgrupperna som möjligt är de faktorer 

som också är dyrast att utveckla har Kramfors kommun valet att bortprioritera dessa av 

den anledningen och istället fokusera på nästkommande faktor i ordningen som faller 

inom ramen för stadskärnans utvecklingsbudget.  

1.6 Begreppsförklaring 
Attraktiv stad – En stad vars utbud av olika faktorer kan locka till sig många olika 

individer. 

Beslutsfattare – I denna studie avses Kramfors kommun som den huvudsakliga 

beslutsfattande organisationen.  

Besökare – I studien innefattar besökare alla individer som är bosatta utanför Kramfors 

kommun.  

Boende – I studien innefattas boende av individer som är bosatta i Kramfors kommun. 

Faktorer – I studien identifieras olika faktorer som enligt teorin kan bidra till en 

attraktivare stad. De faktorer som identifierats, undersökts och analyserats i denna studie 

är kopplade till individens fysiska omgivning i staden.  

Företaget – För studiens teorier generaliseras Kramfors kommun som organisation i form 

av ett företag.  

Kunden – I denna studie benämns individerna i Kramfors stad som kunder då det är 

åsikterna från dessa som ska göra att företaget (Kramfors kommun) kan arbeta mer 

”kundorienterat”. 

Intressentgrupp – En grupp individer i samhället som på olika sätt har ett intresse för 

stadens utveckling. I denna studie är de fokuserade intressentgrupperna boende och 

besökare, vilka definierats ovan.  
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2 Teoretisk metod 
I inledningen av detta kapitel kommer uppsatsförfattaren att diskutera kring hur studiens 

uppdrag kan ha påverkat studiens resultat. Fortsättningsvis redogör uppsatsförfattaren 

för valet av ämne och presentera uppsatsförfattarens förförståelse samt hur denna kan 

komma att påverka studien. Kapitlet ämnar också ta upp den kunskapssyn, 

forskningsstrategi och vetenskapliga ansats som används i studien. Vidare kommer också 

valet av teorier att redogöras för följt av på vilket sätt uppsatsförfattaren kritiskt granskat 

de använda källorna. 

2.1 Uppdragets påverkan  
Att skriva en uppsats på uppdrag av ett företag eller en organisation gör att 

uppsatsförfattaren genom hela uppsatsskrivandet måste medla mellan uppdragsgivarens 

önskemål och de akademiska krav som ställs på ett examensarbete av detta slag. 

Uppsatsförfattaren vill genom denna inledning visa på sin medvetenhet kring att studiens 

uppdragsgivare har varit med och format många delar av den utförda studien vilket i sin 

tur kan forma resultatet som studien visar. Uppdragsgivaren, Kramfors kommun, kan 

exempelvis ha olika önskemål kring vilka faktorer som ska undersökas, hur enkäten ska 

utformas eller andra åsikter kring liknande beslut som ska fattas i studien. För att 

säkerställa att denna påverkan inte ska riskera studiens kvalitet kommer 

uppsatsförfattaren genom hela processen att ha de akademiska kraven som utgångspunkt 

för att utforma denna studie. Uppdragsgivarens önskemål kommer därefter att till så stor 

grad som möjligt inkluderats i studien. I de fall där önskemålen inte är kompatibla med 

de akademiska kraven på uppsatsen kommer anledningen till detta tydliggöras för 

uppdragsgivaren, för att skapa förståelse för de akademiska kraven. I vissa fall kan 

uppdragsgivarens önskemål utföras av uppsatsförfattaren men däremot uteslutas från 

redovisning i uppsatsen. Detta görs för att möta de akademiska kraven samtidigt som 

uppsatsförfattaren möter uppdragsgivarens förväntningar på studien. Dessa uteslutningar 

kommer i så fall kommenteras i studien. Genom att hålla de akademiska kraven som 

utgångspunkt genom hela studien anser uppsatsförfattaren att studiens kvalitet kommer 

säkerställas och att uppdragsgivaren inte påverkat studien på ett för studiens resultat 

avgörande sätt. 

2.2 Val av ämne 
Uppsatsförfattaren har under större delen av sitt liv och framför allt under de senaste fyra 

åren under sina studier vid Handelshögskolan i Umeå varit intresserad, generellt av 

marknadsföring, men också mer specifikt av konsumentbeteende. Ämnet har alltid 

fascinerat uppsatsförfattaren och under universitetsstudierna har uppsatsförfattaren 

funderat kring hur detta ska kunna integreras i det kommande examensarbetet. Några 

andra tankar som också befunnit sig i dessa funderingar är hur uppsatsförfattaren skulle 

kunna använda sitt examensarbete för att bidra med något till den region där 

uppsatsförfattaren är uppväxt. Uppsatsförfattaren är född och uppvuxen i Kramfors 

kommun där uppsatsförfattaren också gått i skola och arbetat under större delen av sitt 

liv. Ett aktuellt ämne i hemkommunen är utvecklingen som borde ske för att sudda ut det 

negativa rykte som Kramfors stad har i folkmun idag och istället ersätta detta med en 

positiv framåtsträvande anda. Kommunen har därför börjat planera för ett 

utvecklingsarbete i stadskärnan där målet är att göra staden mer attraktiv för både boende 

och besökare.  

När det var dags för uppsatsförfattaren att välja uppsatsämne kontaktades därför 

Kramfors kommun för att visa intresse kring att skriva en uppsats som på något sätt kunde 
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vara gynnsamt för den framtida utvecklingen i kommunen. Intresset bemöttes positivt och 

några möten senare fanns ett antal uppslag kring vilka delar i kommunen som kunde vara 

av värde att studera. Efter att uppsatsförfattaren funderat kring dessa ämnen utifrån sina 

egna intressen och den valda studieinriktningen, men också utifrån vilka ämnen som idag 

är aktuella och som enligt uppsatsförfattaren skulle ge ett stort praktiskt bidrag till 

hemorten, sorterades en del av förslagen bort. Slutligen presenterade uppsatsförfattaren 

sitt förslag av studie för sina handledare på Kramfors kommun. Förslaget var fokuserat 

på att undersöka stadskärnans utbud och stadens individers konsumentbeteende. Förslaget 

visade sig vara passande för dem då de just nu arbetar aktivt med kommunens 

handelspolicy och utvecklingen av staden samt kommunen i allmänhet. Genom att studera 

tidigare utförd forskning inom detta ämne ämnar uppsatsförfattaren samla på sig en 

teoretisk grund till vilka faktorer som kan tänkas bidra till en stads attraktivitet. 

Uppsatsförfattaren ämnar därefter, utifrån dessa faktorer, studera hur boende och 

besökare i Kramfors stad uppfattar utbudet av dessa faktorer i dagsläget samt hur 

individen i staden anser att dessa faktorer bör prioriteras i den kommande utvecklingen 

av stadskärnan för att skapa en så attraktiv stad som möjligt. Studien ämnar ge Kramfors 

kommun ett praktiskt bidrag genom att också undersöka vilka av dessa faktorer som de 

boende och besökande anser bör prioriteras först för att öka Kramfors stads attraktivitet 

så mycket som möjligt.  

2.3 Förförståelse 
Forskarens erfarenheter och föreställningar är viktiga att vara medveten om då de kan få 

betydelse för studiens upplägg, metoder och resultat (Lundahl & Skärvad, 1992, s.58). 

Vid identifieringen av ett problem och utformningen av problemformuleringen kan 

förförståelsen exempelvis ha inverkan på uppsatsförfattarens slutliga formulering (Magne 

Holme & Krohn Solvang, 1997, s.151). Förförståelsen utgörs av människans medvetna 

eller omedvetna antaganden om hur verkligheten förhåller sig (Lundahl & Skärvad, 1992, 

s.57). Uppsatsförfattarens förförståelse kan exempelvis påverkas av dennes uppväxt, 

praktiska erfarenheter eller utbildning (Johansson Lindfors, 1993, s.25). Förförståelsen är 

avgörande för det individen ser, hur individen tänker och hur individen agerar utifrån sin 

omgivning (Lundahl & Skärvad, 1992, s.57). Förförståelsen formas, som ovan nämnt, 

genom uppväxt, erfarenhet och utbildning (Johansson Lindfors, 1993, s.25). Då studien 

ämnar undersöka Kramfors stad och den uppfattning boende samt besökare har om staden 

kommer uppsatsförfattarens tidigare erfarenhet av staden utgöra en del av dennes 

förförståelse. Uppsatsförfattaren är uppväxt i Kramfors kommun vilket därför är relevant 

att beakta.  

Den sociala påverkan på författaren är en kontinuerlig process. Den ständigt föränderliga 

miljön vi lever i präglar forskaren och bidrar till dennes värderingar och fördomar (Magne 

Holme & Krohn Solvang, 1997, s.151). Det är av stor vikt för forskaren att hitta sin 

identitet mellan den allmänna förförståelsen och den teoretiska förförståelsen. Det är 

också viktigt för forskaren att utveckla medvetenhet kring hur denne identifierar sig med 

det vetenskapliga ämnesområdet då identifikationen kan ha stor inverkan på hela arbetet 

(Magne Holme & Krohn Solvang, 1997, s.152).  

2.3.1 Allmän förförståelse 

När en forskare studerar ett ämne kommer dennes socialt grundade fördomar och 

förutfattade meningar inom problemområdet alltid att finnas med genom studien (Magne 

Holme & Krohn Solvang, 1997, s.151). Den allmänna förförståelsen utgörs exempelvis 

av personliga erfarenheter och samhällets påverkan (Johansson Lindfors, 1993, s.76). 
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Uppsatsförfattaren är uppvuxen i Kramfors kommun och har bott där hela sitt liv bortsett 

från de tre första åren av studietiden i Umeå. Uppsatsförfattaren har alltid varit intresserad 

av ekonomi generellt vilket resulterade i en ansökan till Civilekonomprogrammet med 

inriktning handel och logistik vid Umeå Universitet efter avslutade gymnasiestudier. 

Uppsatsförfattaren började sina studier i Umeå direkt efter gymnasiet och är nu inne på 

sin åttonde och sista termin på civilekonomprogrammet. Valet att gå direkt till 

universitetsstudier efter gymnasiet har medför att uppsatsförfattaren inte har haft 

möjlighet att erhålla någon större mängd yrkeserfarenhet hittills i sitt liv. Den erfarenhet 

som insamlats genom sommarjobb och några extraarbeten under terminerna har heller 

inte varit inom ett område som gett någon direkt förförståelse till studiens valda ämne. 

Platsmarknadsföring och skapandet av attraktiva handelsplatser är ämnen som inte varit 

inkluderade i uppsatsförfattarens yrkesliv men det har däremot marknadsföring i stort. 

Uppsatsförfattaren har gjort företagsekonomisk praktik där arbetsuppgifterna 

huvudsakligen bestod av olika marknadsföringsuppdrag till ett mindre tjänsteföretag. 

Detta har gjort att uppsatsförfattaren ändå fått en god bild av hur marknadsföring och 

skapandet av en attraktiv produkt eller tjänst går till i yrkesverksamhet samt kommit i 

kontakt med konsumentbeteende i en verklig kontext. Detta medför att uppsatsförfattaren 

besitter en viss förförståelse för ämnet i stort vilket kan underlätta för den 

kunskapsinsamling som krävs inom studiens mer specificerade marknadsföringsområde. 

Att uppsatsförfattaren inte har några direkta erfarenheter inom ämnesområdet kan vara 

fördelaktigt då denne därmed inte innehar några förutfattade meningar, vilket möjliggör 

ett kritiskt förhållningssätt till ämnet och den för studien insamlade teorin. 

Att uppsatsförfattaren är uppväxt i Kramfors kommun gör att hon sedan tidigare varit 

medveten om problematiken kring uppfattningen av Kramfors stad. Hon har under sin 

uppväxt fått en bild av den attityd gemene man har gentemot Kramfors stad vilket utgör 

en allmän förförståelse till denna studie. Uppsatsförfattaren har däremot under de senaste 

tre åren varit bosatt i Umeå vilken har gett henne en mer objektiv syn på Kramfors som 

stad och region. Oberoende av denna erfarenhet avser uppsatsförfattaren vara objektiv till 

studien som helhet och uppsatsförfattaren kommer aktivt arbeta för att detta inte ska 

komma att påverka studiens resultat.  

2.3.2 Teoretisk förförståelse 

Den teoretiska förförståelsen innefattar det Johansson Lindfors (1993, s.76) benämner 

som ”interdisciplinära … teorier, synsätt och erfarenheter”. Denna typ av förförståelse 

kan likställas med den som Gummesson (enligt Johansson Lindfors, 1993, s.76) 

benämner som andrahandsförståelse. Johansson Lindfors (1993, s.76) menar att 

Gummessons andrahandsförståelse sammankopplas med erfarenheter från exempelvis 

läroböcker, forskarrapporter och föreläsningar. Den teoretiska förförståelsen utgörs 

därför av den utbildning uppsatsförfattaren har sedan tidigare. Forskare kan uppvisa 

många olika sätt att ta sig an ett ämne och även se på ett problem på flera olika sätt 

beroende på den förförståelse inom ämnet som forskaren erhållit under sin utbildning 

(Magne Holme & Krohn Solvang, 1997, s.151). 

Uppsatsförfattaren läser Civilekonomprogrammet inom handel och logistik med 

inriktning marknadsföring. Uppsatsförfattaren har därmed läst marknadsföring på D-nivå 

vid universitetet vilket bidrar med en viss förförståelse för ämnena marknadsföring och 

konsumentbeteende. Under utbildningsåren har uppsatsförfattaren också läst en kurs i 

psykologi vilket har bidragit med kunskap kring hur människan påverkas av yttre stimuli 

vilket i sin tur kan kopplas till konsumentbeteende. Dessa akademiska förkunskaper anser 

uppsatsförfattaren vara positiva för studien i och med att en grundläggande kunskap inom 
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de fokuserade ämnena finns. Uppsatsförfattarens tidigare studier på akademisk nivå 

bidrar också med att den terminologi som används i forskning och presenterade teorier 

inte upplevs främmande, vilket i sin tur underlättar för teoriinsamlingen.  

2.4 Metod 

2.4.1 Kunskapssyn 

Jacobsen (2002, s.30-31) menar att de stora antalet uppfattningar kring hur världen ser ut 

är vad som ligger till grund för de olika uppfattningarna kring hur och till vilken grad det 

är möjligt att studera samt dra slutsatser utifrån omvärlden för att samla in kunskap. 

Lundahl & Skärvad (1992, s.40) menar att det finns spelregler för alla vetenskapliga 

arbeten vilka först och främst bestäms av de kunskapsteoretiska utgångspunkterna i 

studien. Johansson Lindfors (1993, s.77) menar att det finns två grundinställningar till de 

kunskapsteoretiska utgångspunkterna, den positivistiska- och den hermeneutiska 

grundinställningen. Jacobsen (2002, s.31) menar att den positivistiska kunskapssynen 

ligger till grund för en studie där forskaren ser på verkligheten som objektiv och där 

studien ämnar kartlägga denna objektiva verklighet. Lundahl & Skärvad (2002, s.40-45) 

beskriver skillnaden mellan positivism och hermeneutik som att en positivistisk 

kunskapssyn är objektiv vilket gör att studien främst ämnar samla in empirisk data som 

kartlägger och beskriver den objektiva verkligheten. En hermeneutisk kunskapssyn å 

andra sidan lägger vikt vid att försöka förstå verkligheten och dess dynamiska fenomen. 

En studie med hermeneutisk kunskapssyn innefattar att forskaren är delaktig i det 

fenomen som ska studeras och att denne inte håller sig opartisk eller objektiv under 

studien (Lundahl & Skärvad, 2002, s.40-45). Som tidigare presenterat i studiens 

problemformulering ämnar studien besvara hur Kramfors stad uppfattas av kommunens 

invånare och stadens besökare. Mer specifikt nämns också i syftet att studien ämnar att 

utifrån ur teorin fördefinierade faktorer undersöka till vilken grad dessa är 

tillfredsställande för individen och vilka faktorer som bör prioriteras i den framtida 

utvecklingen i staden för att skapa en så attraktiv stad som möjligt. Uppsatsförfattarens 

objektiva position i studien tillsammans med studiens syfte att samla in empirisk data och 

kartlägga verkligheten utifrån denna motiverar därmed att denna studie har en 

positivistisk kunskapssyn.  

2.4.2 Vetenskaplig ansats 

Enligt Lundahl & Skärvad (2002, s.41) används en deduktiv ansats när teorin används för 

att göra förutsägelser inför den kommande studien till skillnad från den induktiva ansatsen 

som innebär att studien utvecklar en teori som förklarar det studerade fenomenet. Enligt 

Johansson Lindfors (1993, s.55) innebär deduktion att forskaren går från teori till empiri 

och används ofta i studier som ämnar göra en avbildning eller en beskrivning av ett 

verkligt fenomen. Denna studie ämnar grunda sig i redan befintlig forskning och teorier 

för att utifrån dessa undersöka hur dessa teorier förhåller sig till verkligheten. 

Uppsatsförfattaren ämnar därför inte att genom denna studie skapa nya teorier utan istället 

utgå från befintliga teorier och undersöka faktorer som enligt dessa har haft betydelse för 

olika intressentgruppers uppfattning av staden. Den befintliga teorin hjälper därmed 

uppsatsförfattaren att närma sig besvarandet av problemformuleringen med hjälp av en 

deduktiv vetenskaplig ansats.  

2.4.3 Kvantitativ forskningsstrategi 

Skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa undersökningar är främst den typ av data 

som undersökningens slutsatser baseras på. Den kvantitativa undersökningen baseras på 

kvantifierbara data medan den kvalitativa undersökningen baseras på så kallade mjukdata 

i form av exempelvis värderingar, föreställningar och attityder (Lundahl & Skärvad, 
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2002, s.82). Enligt Magne Holme & Krohn Solvang (1997, s.14) innebär kvantitativ 

metod en mer strukturerad form av studie där datainsamlingen innebär möjlighet till en 

hög grad av kontroll från forskarens sida. Metoden innebär att forskaren styr vilka 

faktorer som är av intresse för studien och också vilka svar som frågorna i studien kan 

tänkas ha. Forskaren antar en passiv roll vid denna typ av undersökning för att 

generalisering utifrån studiens resultat, analys och jämförelser ska vara möjlig. Vid 

användning av den kvantitativa forskningsstrategin är statistiska mätmetoder en central 

del av studiens analys. Kvalitativ metod är främst lämpad till frågeställningar som ämnar 

skapa en djupare förståelse kring ett fenomen. Studiens empiriska data är inte ämnade till 

att vara generaliserbara som i den kvantitativa forskningsmetoden utan vill först och 

främst skapa en djupare förståelse men också för att kunna undersöka helheten kring ett 

fenomen istället för enstaka separata faktorer som i den kvantitativa forskningen (Magne 

Holme & Krohn Solvang, 1997, s.14).  

Denna studie ämnar undersöka, utifrån befintlig teori, definierade faktorer som påverkar 

en stads attraktivitet och hur dessa uppfattas samt prioriteras av boende respektive 

besökare i Kramfors stad. Genom att genomföra denna studie bidrar resultatet med en 

kartläggning av individerna i stadens uppfattning kring staden attraktivitet och de faktorer 

som påverkar denna. Denna kartläggning kan därmed bidra med riktlinjer kring vilka 

faktorer som bör fokuseras i det framtida utvecklingsarbetet i staden för att skapa en så 

attraktiv stad för individerna i respektive intressentgrupp som möjligt. Magne Holme och 

Krohn Solvang (1997, s.78) beskriver den kvantitativa forskningsstrategin som passande 

bland annat om forskaren ”intresserar sig för det gemensamma, det genomsnittliga eller 

representativa”, om ”forskaren eftersträvar en maximal god avspegling av den 

kvantitativa variationen” och om forskaren ”intresserar sig för åtskilda variabler”. Utifrån 

dessa utmärkande drag och den ovan presenterade beskrivningen av de två 

forskningsstrategierna kan slutsatsen dras att en kvantitativ forskningsstrategi är passande 

för studien i fråga.  

2.4.4 Studiens perspektiv 

Studiens perspektiv kan enligt Lundahl & Skärvad (1992, s.58-59) förklaras av att det 

anger studiens utgångspunkt eller synsätt. I förhållande till den förförståelse som 

presenteras ovan, vilken inte kan väljas utan är något som uppsatsförfattaren har med sig 

sedan innan, kan denne istället välja vilket perspektiv studien ska ha. Perspektivet talar 

om ”med vilka glasögon” uppsatsförfattaren ämnar att titta närmare på ett visst ämne. 

Beroende på valet av perspektiv kan studiens innehåll påverkas då en utgångspunkt 

medför att fokus i studien ligger på vissa faktorer medan en annan utgångspunkt hade 

medfört ett annat fokus (Lundahl & Skärvad, 1992, s.58-59). Denna studies perspektiv 

har sin utgångspunkt i uppdragsgivaren, Kramfors kommuns, organisation. Studien är 

ämnad att ge Kramfors kommun ett underlag för deras fortsatta utvecklingsarbete i 

stadskärnan och framtagandet av en handelspolicy för staden. Studiens perspektiv 

kommer därmed att påverka uppsatsens utformning genom att de resultat som studien ger 

är ämnade för Kramfors kommun. De rekommendationer som avslutningsvis kommer att 

ges av uppsatsförfattaren är därför ämnade för uppdragsgivaren.  

Undersökningsperspektivet tar däremot sin utgångspunkt i stadens boende och besökare 

då studiens huvudsakliga syfte är att utforma underlaget till Kramfors kommun utifrån 

individens uppfattning om staden. Uppsatsförfattaren gör därför skillnad mellan studiens 

perspektiv och undersökningsperspektivet.  
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2.4.5 Val av teorier 

Johansson Lindfors (1993, s.87) påpekar att forskare bör vara kritiska vid sitt val av 

teorier. Valet av teorier har två faser varav den ena är teorisökningen och den andra är 

teorianvändningen. Det kritiska inom delen för teorisökning handlar till att börja med om 

att fastställa relevanta utgångspunkter för studien, alltså att utifrån problemformuleringen 

fastställa vilka ämnesområden som kan vara intressanta för studien i fråga. Att göra detta 

på ett kritiskt sätt underlättar för teoriinsamlingen samt förhindrar att några relevanta 

ämnesområden glöms bort (Johansson Lindfors, 1993, s.87-88). Johansson Lindfors 

(1993, s.88) nämner att bibliotek kan erbjuda kurser i litteratursökning som kan underlätta 

för teoriinsamlingen i en studie av detta slag. Uppsatsförfattaren har under sin tid vid 

Umeå Universitetet deltagit i två genomgångar av hur litteratursökning sker via 

bibliotekets databaser vilket har gett uppsatsförfattaren en god kunskap som varit 

behjälplig under denna fas av skrivandet. Den första kritiska delen av teorisökningen är 

alltså att bestämma inom vilka ämnesområden teorier ska sökas, den andra kritiska delen 

är vidare att som uppsatsförfattare avgöra när denna process kan avslutas (Johansson 

Lindfors 1993, s.87-88). Denscombe (2009, s.134) menar att valet av teorier fortgår till 

den grad att teoriinsamlingen inte längre bidrar med något nytt utan närmare bekräftar de 

redan funna teorierna, teoriurvalet har då nått en så kallad teoretisk mättnad.  

Johansson Lindfors (1993, s.88-89) menar vidare att den andra kritiska fasen av teorivalet 

är fokuserad på själva användandet av teorierna och kan delas upp i tre delar; ursprunget, 

den empiriska grunden och aktualiteten. Ursprunget handlar om att uppsatsförfattaren 

alltid ska sträva efter att använda förstahandskällan om detta är möjligt för att i största 

mån undvika risken för förvanskning av ursprungsförfattarens ståndpunkt. Den andra 

delen, den empiriska grunden, syftar till uppsatsförfattarens användande av primär- 

respektive sekundärkällor. Primärkälla är en källa där författaren själv varit delaktig i den 

empiriska insamlingen och analysen medan en sekundärkälla innebär att författaren dragit 

sina slutsatser utifrån någon annan forskares erfarenheter (Johansson Lindfors, 1993, 

s.88-89). Johansson Lindfors (1993, s.89) menar att det är vanligt att båda dessa typer av 

källor används i studier. Den tredje och sista delen som bör beaktas vid teorianvändning 

är källornas aktualitet vilket innebär att källan inte bör vara utdaterad (Johansson 

Lindfors, s.89-90). Johansson Lindfors (1993, s.89-90) påpekar dock att detta kräver en 

viss försiktighet då klassiska verk inte bör förkastas till fördel för nyare verk då detta i 

flera fall kan innebära en sämre kvalitet på teorin. En viss medvetenhet och avvägning 

krävs därför för att undvika detta när uppsatsförfattaren beaktar aktualiteten hos de 

insamlade teorierna (Johansson Lindfors, 1993, s.89-90).  

Uppsatsförfattaren har genomfört teoriinsamlingen utifrån en teorisökning med sin 

utgångspunkt i studiens problemformulering och syfte. Majoriteten av teorierna som 

insamlats i denna studie härstammar från forskare inom ”Urban Economics” vid Erasmus 

University i Rotterdam; van den Berg (1995), van den Berg, van der Meer & Otgaar 

(2000) & Braun (2008). Dessa forskare och författare är några som har varit ständigt 

återkommande vid teoriinsamlingen till denna studie och tillsammans med några 

kompletterande källor, vilka har genomfört liknande empiriska studier inom detta 

ämnesområde, utgör dessa den teoretiska grund som samlats in för denna studie. Studiens 

val av teorier avslutades när de funna teorierna endast kom att bekräfta de dittills funna 

teorierna inom ämnesområdet istället för att bidra med ny kunskap. Valet av teorier till 

denna studie har för avsikt att stödja utformningen av enkäten till den empiriska 

datainsamlingen, att stödja uppsatsförfattarens analys och argumentation samt de 

rekommendationer till uppdragsgivaren som avslutar studien. Teoriurvalet i denna 

uppsats lägger en grund för uppsatsförfattaren och skapar möjlighet att uppnå syftet med 
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studien och att besvara studiens problemformulering. Teoriinsamlingen kommer också 

att påverka den metod som valts i denna studie genom att tidigare forskare presenterat 

exempel på att en kvantitativ studie är den mest passande datainsamlingsmetoden för en 

studie inom detta ämne, kopplat till både studiens problemformulering och syfte.  

Inledningsvis behandlas teorier kring kundnöjdhet och hur detta kan vara kopplat till 

individens uppfattning om en attraktiv stad. Detta följs av en redogörelse för hur 

individens uppfattning, perception, fungerar och vilken betydelse den spelar för studiens 

undersökningsområde. Vidare presenteras ett antal ramverk av forskare som på olika sätt 

har ringat in de faktorer som anses vara viktiga att undersöka i en studie med detta fokus. 

Dessa ramverk har först presenterats i sin helhet och därefter anpassats till studien utifrån 

syfte, problemformulering och uppdragsgivare. Fortsättningsvis presenteras i 

teorikapitlet teorier kring vad en attraktiv stadskärna kan bidra med till regionen och 

belyser därmed också forskningsområdets relevans ytterligare. Avslutningsvis behandlas 

olika teorier kring vilka intressentgrupper som är relevanta att identifiera i denna typ av 

studie samt vilka karaktäristika som är viktiga att kartlägga inom varje intressentgrupp. 

2.5 Litteratursökning 
I denna studie har uppsatsförfattaren i huvudsak använt sig av två typer av källor: 

vetenskapliga artiklar och litteratur. Studiens vetenskapliga artiklar har främst funnits via 

Umeå universitetsbiblioteks databaser och främst då via Business Source Premier 

(EBSCO). I vissa fall har de artiklar som sökts inte funnits tillgängliga i fulltext via denna 

databas och i dessa fall har uppsatsförfattaren använt sig av Google Scholar. De artiklar 

som inte funnits i EBSCO och som uppsatsförfattaren därför valt att finna via Google 

Scholar har uppfattats vara lämpliga för denna studie eftersom att dessa artiklar refererats 

av de forskare som anses vara väl framstående inom detta ämne. Majoriteten av artiklarna 

som använts i denna studie har blivit vetenskapligt granskade vilket styrker innehållets 

kvalitet och därmed källornas pålitlighet. De fåtal artiklar som inte blivit vetenskapligt 

granskade men som ändå använts i studien har av uppsatsförfattaren ändå bedömts 

pålitliga då dessa har varit skrivna av väl framstående forskare inom studiens 

ämnesområde alternativt av författare vars likande verk blivit vetenskapligt granskade. 

Några exempel på sökord som har används vid sökning av vetenskapliga artiklar och 

litteratur är: attractive city, place marketing, consumer behavior, city attractiveness, city 

marketing. 

För att finna relevanta vetenskapliga artiklar till denna studie har uppsatsförfattaren också 

använt sig av databasen Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA) varifrån tidigare 

examensarbeten inom samma ämnesområde och med liknande frågeställningar har 

studerats. Dessa har därefter kunnat ge uppslag till artiklar, forskare, författare eller 

litteratur som kan vara behjälplig vid insamling av generell kunskap och teorier inom 

studiens ämnesområde. Uppsatsförfattaren har också studerat referenslistor i de funna 

verken för att utifrån dessa kunna gå vidare och finna ytterligare relevanta bidrag till 

teorin i denna studie. 

Uppsatsförfattaren började med att läsa de vetenskapliga artiklarnas introduktion och 

slutsats för att utifrån dessa avgöra artikelns relevans för studien. Ur de artiklar som 

genom denna metod valdes ut har några ytterligare uteslutits under läsningen av verken i 

sin helhet då artikelns innehåll visat sig vara olämplig att innefatta i denna studie. Under 

uppsatsförfattandet har kontinuerlig sökning av källor skett för att komplettera den 

teoriinsamling som utfördes i ett inledande skede. Uppsatsförfattaren har därför under 

tidens gång letat nya källor och stött på fler relevanta teorier vilka då har inkluderats i 

studien. Den litteratur som använts i studien har främst legat till grund för de 
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metodologiska val som gjorts och i ett inledande skede i teorin. Med hjälp av litteratur 

inom vetenskaplig metod har uppsatsförfattaren förvärvat kunskap inom området och 

utifrån denna styrkt de metodologiska val som gjorts i studien. Vid val av teorier har 

litteratur från erkända litteraturförfattare inom marknadsföring och konsumentbeteende 

använts för att bidra med en stadig plattform inom det valda ämnesområdet som 

uppsatsförfattaren sedan kunnat bygga sin fördjupade teoriinsamling på. Det valda 

ämnesområdet är något som det tidigare inte forskats så mycket kring vilket 

uppsatsförfattaren diskuterar vidare i nästa avsnitt. 

I uppsatsen har även primärkällor i form av en anställd på Kramfors kommun använts 

vars delgivna information ligger till grund för beskrivningen av Kramfors situation idag. 

Kritik mot de använda källorna redogörs för nedan. 

2.6 Källkritik 
Enligt Magne Holme & Krohn Solvang (1997, s.130-136) genomgår uppsatsförfattarens 

källkritik fyra faser vilka utgörs av observation, ursprung, tolkning och användbarhet. 

Den första fasen av kritisk granskning av sina källor börjar redan i litteratursökningen där 

uppsatsförfattaren i ett inledande skede gör en förstahandsbedömning om vilka källor som 

kan vara passande för studien. Detta görs ofta med hjälp av biblioteks databaser eller 

andra sökverktyg som underlättar för uppsatsförfattaren. Den andra fasen av källkritisk 

granskning, ursprung, handlar om att uppsatsförfattaren bör undersöka vem som är 

ursprunget till källan och hur förhållandet mellan författaren och undersökning ser ut. 

Genom att ställa sig kritisk till detta kan uppsatsförfattaren undvika att använda sig av 

källor där forskaren eller författaren varit partisk eller haft ett syfte med studien som utgör 

en oenighet med det uppsatsförfattarens teoriinsamling fokuserar på. Fas tre i den kritiska 

granskningen av sina källor utgörs av tolkning. Med tolkning menas att uppsatsförfattaren 

ger mening åt den funna källan och dess innehåll. Uppsatsförfattaren måste här sätta sig 

in i det tid och rum då källan uppstod för att på ett så korrekt och mest förstående sätt som 

möjligt kunna tolka innehållet. Den fjärde och sista fasen vid kritisk källgranskning är 

användbarhet. Till vilken grad och på vilket sätt källan är användbar för 

uppsatsförfattarens studie är beroende av studiens syfte. Användbarheten och hur denna 

värderas vid granskning av de insamlade källorna tar sin utgångspunkt i studiens 

frågeställningar (Magne-Holme & Krohn-Solvang, 1997, s.130-136). 

Under litteratursökningens gång har uppsatsförfattaren varit kritisk i sin insamling av 

litteratur. Uppsatsförfattaren har granskat de påträffade forskarnas bakgrund, tagit hänsyn 

till var studien är gjord, under vilka förutsättningar och med vilket syfte. På detta sätt 

anses uppsatsförfattaren vara källkritisk till det insamlade litterära materialet (Patel & 

Davidson, 2011, .s68-69). Den litteratur och de vetenskaplig artiklar som används i denna 

studie utgörs huvudsakligen av publikationer från välrenommerade forskare inom 

respektive område vilket uppsatsförfattaren anser säkrar kvaliteten på den insamlade 

litteraturen. De insamlade källorna som ligger till grund för denna studie utgörs därför av 

ett enligt uppsatsförfattaren välarbetat och pålitligt teoretiskt underlag. Uppsatsförfattaren 

har också haft stort fokus på att hitta så aktuella källor som möjligt för stöd till sin studie. 

Majoriteten av de använda källorna i denna studie har ett ursprung inte allt för långt bakåt 

i tiden. I de fall där uppsatsförfattaren valt att använda sig av källor som vid en första 

anblick kan anses vara utdaterade motiveras detta med att dessa källor är de som 

huvudsakligen ligger till grund för den efterföljande forskningen vilket indikerar att 

innehållet i dessa källor har varit fortsatt aktuellt med tiden. Detta medför att dateringen 

på dessa källor enligt uppsatsförfattaren inte medför minskad kvalitet till studiens 

teoretiska referensram, användandet av dessa är därmed motiverat. 
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Det valda ämnet för denna studie är ett område som inte blivit särskilt utforskat tidigare. 

Den forskning som har gjorts har främst utförts av ett fåtal forskare vilket gör att den 

teoretiska referensramen i denna uppsats kan framstå som något tunn. Uppsatsförfattaren 

har dock genomfört litteratursökningen på ett sätt som säkrar att samtliga för studien 

relevanta teorier är inkluderade då litteratursökningen avslutades först då de insamlade 

teorierna nått teoretisk mättnad. Stora delar av den forskning som utförts inom detta 

område härstammar dessutom till forskare från samma universitet. Dessa har däremot 

visat sig accepteras av andra forskare inom ämnet vilket gör att kvaliteten på dessa teorier 

säkerställs och därmed också kvaliteten på denna studies teoretiska referensram. 

Utifrån den insamling och urval av litteratur och vetenskapliga artiklar som gjorts till 

studien har uppsatsförfattaren därefter kritiskt granskat innehållet i dessa och hur det 

skulle vara användbart i studien. Uppsatsförfattaren har utgått från studiens 

problemformulering, delfrågeställningar och syfte för att på ett relevant och väl motiverat 

sätt samla in en godtycklig teoretisk grund till den undersökning som studien ämnar 

genomföra. Genom att på detta sätt utgå från de grundläggande delarna i studien har 

uppsatsförfattaren haft möjlighet att kartlägga vilka områden som innefattats av den 

dittills gjorda teoriinsamlingen, vilka teorier som behövt läggas till i den befintliga 

teoriinsamlingen och när den teoretiska insamlingen ansetts vara fullständig. 

Som nämnt ovan är det huvudsakligen vetenskapliga artiklar och litteratur som utgör 

källorna i denna studie. Några källor härstammar dock från Internet och har använts i 

studien vid bland annat förklaring av begrepp samt vid presentationen av hur Kramfors 

situation ser ut idag. Uppsatsförfattaren är medveten om att dessa källor inte är lika 

pålitliga som resterande källor i studien men anser ändå att användandet av dessa källor 

är motiverat i detta fall. Den huvudsakliga anledningen till detta är att dessa källor 

används i några av studiens delar som inte har direkt påverkan på undersökningens 

utformning, dess resultat eller analys. Dessa Internetkällor är inkluderade i studien för att 

ge en djupare förståelse till problembakgrunden i form av att presentera information kring 

liknande studier som gjort i Kramfors kommun tidigare av Statistiska Centralbyrån 

(SCB). Vidare har Internetkällor också använts för att ge en förklaring till några centrala 

begrepp i denna studie, i detta syfte har Internetkällor från Nationalencyklopedin (NE) 

använts. Fakta om kommunen har också samlats in från Internet i form av exempelvis 

befolkningssiffror vilket har motiverats med att de mest aktuella siffrorna finns att tillgå 

på Internet. Uppsatsförfattarens medvetenhet kring detta användande tillsammans med på 

vilket sätt och i vilket syfte källorna används i studien utgör därmed motiveringen för att 

användandet av dessa källor inte bör ha någon större påverkan på studiens sammantagna 

kvalitet.   

Janne Mellander vid Näringslivsenheten på Kramfors kommun har under denna studie 

varit uppsatsförfattarens närmaste kontaktperson. Mellander utgör den huvudsakliga 

muntliga källa som använts under denna studie. Han har bidragit med information till 

nulägesbeskrivningen vilken i sin tur ligger till grund för denna studies relevans i 

Kramfors kommun. Uppsatsförfattaren är av uppfattningen att Mellanders skildringar 

speglar nuläget i kommunen på ett bra sätt då personen i fråga har lång arbetserfarenhet 

inom detta område. Medvetenhet finns dock kring att skildringen av nuläget endast utgörs 

av en persons uppfattning vilket kan resultera i en skev eller påverkad bild av Kramfors 

situation idag. För att undvika detta har Mellanders ord styrkts med andra källor som går 

att relatera till de information han lämnat. Vidare ser uppsatsförfattaren inte någon risk 

för att Mellander har några personliga fördelar av att lämna skev information till studien 
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då dennes arbetsuppgifter är högst inblandade i denna studie och kvaliteten på studiens 

resultat är därför viktiga för hans fortsatta arbete. 
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3 Kramfors historia och nuvarande situation 
I detta kapitel kommer uppsatsförfattaren ge läsaren bakgrundsinformation om Kramfors 

kommun och stad. I kapitlet presenteras den utveckling som skett i regionen som på olika 

sätt ligger till grund för behovet av denna studie. Resultat från tidigare undersökningar i 

regionen presenteras för att ytterligare styrka behovet av studien. Slutligen presenteras 

hur Kramfors kommun arbetar med ämnesområdet i sitt nuvarande utvecklingsarbete 

samt hur denna studie är kopplat till detta arbete. Detta kapitel kommer även att 

tydliggöra den företagsekonomiska kopplingen i studien. 

Kramfors kommun har en geografisk yta på dryga 1700 kvadratkilometer och ett 

invånarantal på 18 450 personer (Ekonomifakta, 2013). Kramfors kommun har alltid varit 

en kommun med en relativt stor yta, befolkningsmängden är däremot något som 

förändrats under de två senaste århundrandena. Under framför allt de senaste sextio åren 

har invånarantalet i Kramfors stad förändrats drastiskt till att det år 2010 är mindre än 

hälften av invånarantalet år 1950 (Regionfakta, 2014). I Länsstyrelsens Västernorrlands 

broschyr (2010) om Kramfors nämns enligt nedan:  

”När sågverken började växa upp längs Ångermanälvens stränder lockades många att 

söka arbete i Kramfors. Befolkningen växte snabbt.” 

Sågverkens framväxt ägde rum under mitten av 1800-talet och är det som främst skapat 

den stad som Kramfors är idag. Under 1900-talet kom antalet sågverk dessvärre att 

minska och gav plats för massafabriker och pappersbruk i regionen (Länsstyrelsen 

Västernorrland, 2010). Som nämnt ovan har också befolkningsmängden minskat markant 

sedan mitten på 1900-talet vilket till stor del är på grund av minskningen av 

sågverksindustrin som genererade många arbeten i kommunen (J. Mellander, personlig 

kommunikation, 11 mars 2014). 

Den ovan presenterade historiska förändringen i regionen utgör en stor orsak till varför 

befolkningsmängden i både staden och kommunen minskat. En annan orsak till den 

minskade befolkningsmängden i kommunen är att det föds för få barn tillsammans med 

att de äldre åldersgrupperna är väl representerade i regionen (J. Mellander, personlig 

kommunikation, 11 mars 2014). Medelåldern i kommunen är 47,0 år vilket innebär att 

Kramfors medelålder är nästan sex år äldre än landets medel på 41,2 år (Ekonomifakta, 

2014). Dessa fakta styrker det problem som Mellander (personlig kommunikation, 11 

mars 2014) nämner om att den allra äldsta generationen är större än den yngsta, vilket i 

sin tur gör att befolkningsminskningen i kommunen till en viss del beror på att den äldre 

generationen dör ut samtidigt som det inte föds tillräckligt med nya barn i kommunen.   

Den tidigare gjorda forskningen inom området 

för attraktiva städer har resulterat i flera olika 

ramverk som på olika sätt undersöker den 

uppfattade livskvaliteten i olika områden 

(Ezmale & Litavniece, 2011, s.21). Två gånger 

per år görs en så kallad 

medborgarundersökning i svenska kommuner 

av Statistiska Centralbyrån (SCB). I denna 

undersökning får Sveriges medborgare tycka 

till om den kommun de är bosatta i. 

Undersökningen har tre olika delar och bygger 

på Nöjd-Medborgar-Index (NMI), Nöjd-

Region-Index (NRI) respektive Nöjd-

 Nöjd-Medborgar-Index: 
Medborgarnas betyg på kommunens 

verksamhet. 

 Nöjd-Region-Index: 

 Medborgarnas betyg på 

regionen/kommunen som en plats 

att bo och leva i. 

 Nöjd-Inflytande-Index: 

Medborgarnas betyg på det 

inflytande de har på kommunens 

verksamheter och beslut. 

Figur 1. Definitioner av delarna i SCB:s 
medborgarundersökning. Källa: SCB, 2014, Nr 1 
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Inflytande-Index (NII). Definitionerna på dessa index är presenterade i figuren ovan. 

(SCB, 2014, Nr 1). Det index som har störst koppling till stadens upplevda attraktivitet 

är Nöjd-Region-Index (NRI), vilket alltså undersöker ”hur nöjda medborgarna är med 

regionen/kommunen som en plats att bo och leva i”. De resultat som finns presenterade 

från denna undersökning i Kramfors från 2008 och framåt visar att kommunens NRI för 

det första ligger relativt lågt i jämförelse med andra kommuner. För det andra visar det 

sig att NRI under senaste sex åren sakta sjunkit för Kramfors kommun. Ett lägre NRI 

visar på att medborgarna i kommunen är mindre nöjda med sin kommun som en plats att 

bo och leva på (SCB, 2014, Nr 2). För Kramfors kommun är det därför viktigt att fokusera 

det organisationen gör kring det boende och besökare i Kramfors stad anser är 

värdeskapande för staden, för att öka nöjdheten hos invånarna i staden. Denna 

nödvändighet kan liknas vid då ett producerande företag bör agera mer kundorienterat 

och agera utifrån kundens önskemål för att därmed göra sina produkter attraktivare för 

kunden. I Kramfors stads situation är det Kramfors kommun som är företaget, staden är 

produkten och individen i staden (boende och besökare) är kunden. 

Enligt ett pressmeddelande från SCB (2007, Nr 3) är Kramfors en av de elva kommuner 

som minskade mest i befolkningsantal år 2007. Detta beror enligt undersökningen till 

störst del på att ungdomar flyttar ifrån kommunen utan att återvända. Detta leder i sin tur 

till en enligt SCB ogynnsam åldersfördelning då befolkningsandelen som är över 55 år 

ökar som effekt av att åldersgruppen 20-35 år minskar i kommunen. Att denna 

åldersgrupp minskar kan också kopplas till varför det föds för lite barn i kommunen, 

andelen potentiella föräldrar minskar också. En grupp som i fallet Kramfors därmed är 

särskilt viktig att identifiera och undersöka är ungdomarna och studenterna. Den 

utveckling som skett under de senaste decenniet kan ha påverkat denna åldersgrupps 

preferenser kring vad en attraktiv stad bör kunna erbjuda boende och besökare. Denna 

åldersgrupp kanske därför idag efterfrågar faktorer i en stad som Kramfors i dagsläget 

inte kan leva upp till, vilket i sin tur orsakar ökad utflyttning. Med anledning av denna 

utflyttning är det av stor vikt för Kramfors kommun att identifiera denna intressentgrupp 

och ta reda på vilka behov och önskemål de har. Genom att kartlägga vad som behövs för 

att Kramfors stad ska uppfattas attraktivare av denna grupp individer och därefter 

utveckla staden utifrån detta finns det möjlighet för Kramfors kommun att förhindra den 

pågående utflyttningen. Detta är inget som specifikt kommer att analyseras i denna studie 

utan belyser istället det behov som finns i Kramfors idag av denna typ av studie. 

Under de senaste åren har detaljhandeln i Kramfors stad förtätats genom exempelvis 

etableringen av en ny galleria innehållande ett flertal nyetableringar. Dagligvarubutikerna 

har även de fått ett stort upplyft under de senaste åren genom att Coop Konsum byggt nya 

större lokaler tillsammans med att det före detta Hemköp har bytt butikskoncept till 

WILLYS. Under året 2014 kommer också en större ICA-butik att öppna i stadskärnan, en 

butik som tidigare legat några kilometer utanför centrum. Denna utveckling tillsammans 

med ett visat intresse för framtida nyetableringar i stadskärnan har skapat ett behov hos 

Kramfors kommun i att utforma en handelspolicy som tillhandahåller riktlinjer och är 

behjälplig för att kunna arbeta på ett effektivt samt välplanerat sätt med den framtida 

utvecklingen med målet att skapa en stark handel (Mellander, 2014). 

Arbetet med Kramfors Handelspolicy innefattar en dialog mellan fastighetsägare, 

medborgare, föreningslivet och näringsidkare. Genom utformandet av en handelspolicy 

har Kramfors kommun som avsikt att skapa ett underlag som genom riktlinjer av olika 

slag kan tillhandahålla ett underlag för den framtida handelsinriktningen i kommunen och 

hur denna ska utvecklas för att bli så tillfredsställande som möjligt för de ovan nämnda 
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parterna. Ett sådant här underlag innefattar många delar och syftar till att sammanföra alla 

parter och faktorer på ett sätt som långsiktigt gynnar kommunen. Exempel på innehållet 

i denna handelspolicy är riktlinjer kring logistik, stadsplanering, trafikarbete och miljö. 

Handelns förutsättningar måste utvärderas och faktorer som kommunikation, sociala 

mötesplatser och lockande centrum spelar stor roll (Mellander, 2014). 

Som utgångsläge för den framtida handelsutvecklingen har Kramfors kommun genom 

Mellander (2014) bland annat satt upp följande punkter: 

 Kommunen ska verka för att trivsamma offentliga miljöer skapas i anslutning till 

handelsytor.  

 Kramfors stadskärna är viktig i kommunens fortsatta näringslivsutveckling och 

varumärkesplattform. 

 Kramfors kommun skall aktivt arbeta för att fler kommuninvånare och besökare 

ska handla i kommunen.  

Enligt ett arbetsunderlag som tagits fram av Kramfors kommun genom Mellander (2014) 

har också följande inriktningsmål satts upp:  

 Handelns utveckling är en viktig del av kommunens tillväxtstrategi 

 Kramfors centrum är och skall vara kommunens viktigaste och mest allsidiga 

mötes-, kommunikations- och handelsplats.  

Ovan presenterade utgångslägen och inriktningsmål är de som leder fram till mitt uppdrag 

hos kommunen. Genom att visa på de ovan presenterade behovet i staden utifrån den 

historiska utvecklingen och tidigare genomförda undersökningar av Statistiska 

Centralbyrån tillsammans med det presenterade underlaget kring hur kommunen i detta 

nu fokuserar sitt arbete belyses vikten av att genomföra denna undersökning. Den ovan 

presenterade bakgrunden tydliggör till vilka delar i Kramfors kommuns framtida arbete 

denna studie är kopplad till. Genom att med hjälp av denna studie identifiera vilka faktorer 

som värdesätts av boende och besökare i staden kan Kramfors kommun agera med ett 

större fokus på individen i sitt fortsatta utvecklingsarbete. 
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4 Studiens teoretiska referensram 
I detta kapitel ämnar uppsatsförfattaren presentera tidigare forskning inom ämnet och 

därmed för studien relevanta teorier. Den teoretiska referensramen grundar sig i teorier 

från framstående forskare inom studiens ämnesområde. Denna teoretiska referensram 

kommer sedan att fungera som utgångspunkt för utformning av studiens datainsamling 

och analys.  

4.1 Kundnöjdhet 

Kundnöjdhet är ett begrepp som beskriver till vilken grad kundens förväntningar har blivit 

uppfyllda. Detta begrepp är viktigt för marknadsförare eftersom att det huvudsakligen är 

kundnöjdhet en vill uppnå med olika typer av marknadsaktiviteter. (Evans et al., 2008, 

s.100-101). Marknadsföring är generellt en mycket central och viktig del för alla företag 

samt organisationer då dess syfte är att attrahera både befintliga och potentiella kunder 

(Jobber, 2004, s.4). Kotler & Lee (2007, s.11) menar att marknadsföring främst handlar 

om att attrahera marknaden genom att erbjuda det som skapar värde för den fokuserade 

målgruppen. I den privata sektorn innebär detta att företagen fokuserar på att skapa värde 

för kunden och att uppnå kundnöjdhet. I den offentliga sektorn ligger marknadsföringens 

fokus istället på att skapa värde och nöjdhet hos invånaren (Kotler & Lee, 2007, s.11). 

I och med den ökade konkurrensen och den allmänna orienteringen mot att bli mer 

kundorienterade ökar också vikten av att uppnå kundnöjdhet. De följder som kan uppstå 

av hög respektive låg kundnöjdhet kan exempelvis vara positiv respektive negativ mun-

till-mun-marknadsföring eller att kundens motiv till att upprepa beteendet förstärks eller 

försvagas (Evans et al., 2008, s.100-101). Med denna grund i konsumentbeteendets teori 

vill uppsatsförfattaren belysa vikten av att ha fokus på kunden genom att skapa ett värde 

som genererar kundnöjdhet. Hög kundnöjdhet kan enligt uppsatsförfattaren istället leda 

till de positiva följderna av kundnöjdhet, som exempelvis bra mun-till-mun-

marknadsföring och goda kundrelationer. I en stadskontext kan detta jämförelsevis skapa 

en bättre relation mellan individen och staden.  

Individens kundnöjdhet och då exempelvis hur olika faktorer i en stad uppfattas vara 

tillfredsställande eller ej kan vara beroende av många olika faktorer. Van den Berg et al. 

(2000, s.14) presenterar avståndet mellan människan och staden som en generell orsak 

till att bilden av staden ofta skiljer sig åt mellan människor. Att människor uppfattar en 

stad olika kan ha att göra med vilken intressentgrupp individen tillhör; boende, besökare, 

företag etc. Olika uppfattningar kan även finnas representerade inom en särskilt 

intressentgrupp och kan i sådant fall exempelvis förklaras av en bakgrund i olika 

samhällsklasser (van den Berg et al., 2000, s.14). Litavniece (2011, s.178) har i sin studie 

av städers attraktivitet visat på att en stads attraktivitet korrelerar med graden av 

tillfredsställelse hos individen. Detta betyder att en undersökning av individens 

tillfredsställelse av olika faktorer som enligt teorin bidrar till en attraktiv stad ger en bild 

av konsumentbeteendet i staden och hur attraktiv respondenterna tycker att staden är, det 

vill säga individens kundnöjdhet.  

Maslow’s behovshierarki presenterar individens olika behov och en teori kring hur dessa 

behov prioriteras i förhållande till varandra. Den första nivån utgörs av individens basala 

behov av mat och dryck vilket alltså är avgörande för individens överlevnad. Vidare är 

det individens säkerhet som prioriteras innan de mer sociala behoven fokuseras. De 

översta nivåerna utgörs av kunskapsutveckling, estetiska behov och självförverkligande 

vilket alltså sammanfattas som de behov som stimulerar individens utveckling (Passer, 

1997, s.352). Detta sätt att se på individens behov kan liknas vid att exempelvis ett visst 
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utbud av faktorer i stadskärnan är avgörande för att individens vardagliga liv ska kunna 

fungera medan andra behov, så som de tre översta utvecklingsbehoven i Maslow’s 

behovshierarki, utgör mer värdeskapande behov än de basala behoven. 

4.2 Perception 
Enligt Braun (2008, s.64) sker interaktion mellan staden och stadens individer främst i 

form av perception och individens uppfattning av stadens image. Att marknadsföra en 

stad handlar därför mycket om att konstruera, kommunicera och hantera stadens image. 

Individens uppfattning av staden skapas utifrån det sätt individen interagerar med staden 

och därmed utifrån vilka element samt faktorer i staden som skapar värde för individen 

(Braun, 2008, s.64). Konsumentbeteende hos stadens individer kan därför spegla 

individens uppfattning av staden.  

Det är utifrån mentala kartor och föreställningar som varje individ uppfattar sin 

omgivning. Dessa mentala kartor och föreställningar är därför av stort intresse vid 

marknadsföring. Att marknadsföra en plats fokuserar huvudsakligen på individens 

perception och image av staden för att sedan använda denna kunskap som utgångspunkt 

vid pågående och framtida utvecklingsprojekt. Människans förmåga att observera, tolka, 

bearbeta och värdera omgivningen innebär hur människan uppfattar någonting. (Braun, 

2008, s.64) För att lyckas med framgångsrika investeringar i utvecklingsarbetet i en 

region måste beslutsfattare ha en god kunskap om hur intressegrupperna uppfattar staden 

och dess tillgångar (van den Berg et al., 2000, s.1). Denna studie ämnar därför undersöka 

individernas uppfattning kring staden och teorier gällande perception är därmed viktiga 

att belysa.  

Solomon et al. (2013, s. 121) förklarar en viktig byggsten till konsumentbeteendet och 

individens perception genom att redogöra för hur konsumenten påverkas av olika stimuli. 

När en individ blir utsatt för ett stimuli startar en process som kallas perception. Denna 

process startar alltså med att individen blir utsatt för ett stimuli vilket gör att individen 

blir uppmärksam på stimuli som därefter följs av att individen tolkar det 

uppmärksammade stimulit. Individens tolkning påverkas till stor del av individens 

fördomar, behov och tidigare erfarenheter (Solomon et al., 2013, s.121; Passer, 2007, 

s.107, 131). Idag utsätts människan dagligen för stora mängder stimuli, mer än den mängd 

varje individ har möjlighet att uppmärksamma och tolka. Det sker därför ett perceptuellt 

urval kring vilka stimuli som uppmärksammas av individen. Detta urval styrs dels av 

personliga urvalsfaktorer, som exempelvis hur relevant ett stimuli är för individen eller 

hur pass intensivt stimulit är. Urvalet styrs också av stimulits urvalsfaktorer som utgörs 

av exempelvis hur innovativt och nytänkande stimulit är eller i vilken kontext det är 

placerat (Solomon et al., 2013, s.134-136; Passer, 2007, s.107-108, 131). På samma sätt 

som individer skiljer sig åt i vilka stimuli som uppmärksammas är sättet hur dessa 

uppmärksammade stimuli tolkas på olika från individ till individ. Tolkningen görs utifrån 

individens egna föreställningar vilket gör att två individer kan utsättas för samma stimuli 

men tolka stimulit på två olika sätt (Solomon et al., 2013, s.137; Passer, 2007, s.130). 

Detta gör att uppfattningen om Kramfors stad och de i denna studie undersökta faktorerna 

kan skilja sig mycket åt mellan individerna i staden.  

4.3 Faktorer i handelsplatsens fysiska miljö - stadens attraktivitet 
Enligt van den Berg et al. (2000, s.10) utgörs en stads tillgångar av grundläggande 

element respektive särskiljande element. Grundläggande element är sådana faktorer i 

stadskärnan som exempelvis kan vara bra intern tillgänglighet och renlighet i staden vilket 

därför utgör de absolut nödvändiga faktorerna som bör vara uppfyllda för att den stad ska 
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uppfattas som attraktiv. De särskiljande elementen är å andra sidan de faktorer som skapar 

värde till stadskärnan i förhållande till andra platser, de som bildar något unikt och 

attraktivt (van den Berg et al., 2000, s.10). 

På ett liknande sätt går det att dela upp värdeskapande faktorer för besökare i primära och 

komplementära turistfaktorer. De primära faktorerna är de delar av en stad som främst är 

anledningen till att besökaren väljer den specifika platsen (van den Berg et al., 2000, s.11). 

En primär faktor kan exempelvis vara en sportarena, ett museum eller en omtalad 

restaurang och kan liknas med de särskiljande faktorerna som nämndes ovan. En 

komplementär faktor är istället en del av staden som besökaren tar del av under besöket 

utan att detta är den huvudsakliga anledningen till valet av plats (van den Berg et al., 

2000, s.11). Dessa faktorer utgörs exempelvis av hotell, resecentrum eller liknande och 

kan istället liknas vid de grundläggande elementen som nämndes ovan.   

Braun (2008, s.54-58) identifierar fyra intressegrupper. Två av dessa utgörs av företag 

och investerare vilka uppsatsförfattaren har valt att exkludera från sin studie av flera 

anledningar, som tidigare presenterats. De andra två intressentgrupperna är boende och 

besökare vilka har identifierats och studerats utifrån de faktorer i deras omgivning som 

bidrar till att skapa en attraktiv stad (Braun, 2008, s.54-57). Braun (2008, s.54) menar att 

boende i en stad är intresserade av att finna en plats att leva på vilket innebär att det är 

många olika element som ska finnas tillgängliga i en tillfredsställande nivå i en stad för 

att den ska vara attraktiv för de boende i staden. Forskaren har identifierat faktorer som 

bidrar till en attraktiv stad som både är kopplade till den fysiska miljön i staden men också 

faktorer som underlättar det vardagliga uppehället på en plats, som exempelvis boendet, 

arbete, skolor samt närhet till vänner och familj. De faktorer som däremot är kopplade till 

den fysiska miljön i staden och som bidrar till en attraktivare stad för boende är 

exempelvis; kollektivtrafik, parkeringsplatser, omgivning, säkerhet, grönområden, 

service av olika slag och fritidsaktiviteter (Braun, 2008, ss.54). Tillgängligheten till dessa 

faktorer är avgörande för hur besökaren uppfattar värdet av den, oberoende av vilken 

faktor som avses (Braun, 2008, s.55). 

Braun (2008, s.57) har också identifierat vilka faktorer som bidrar till en attraktiv stad för 

besökare. Dessa faktorer utgörs exempelvis av; det temporära boendet, tillgänglighet till 

sevärdheter/attraktioner, utbudet av restauranger, omgivning, kollektivtrafik och 

parkeringsmöjligheter. Besökare kan också värdesätta exempelvis kulturella sevärdheter, 

nöjen, restaurangbesök, nattliv och stränder. Oavsett vilken faktor som besökaren 

Attractiveness of the living 
environment

•home and the direct environment

•(accessibility of) employement

•(accessibility of) education facilities

•(accessibility of) leisure facilities

•(accessibility of) family and friends

•(accessibility of) other facilities

Attractiveness of the visiting 
environment

•temporary accomodation and its 
direct envirnoment 

•(accessibility of) cultural facilities

•(accessibility of) entertainment 
facilities

•(accessibility of) shopping facilities

•(accessibility of) catering facilities

•(accessibility of) business 
opportunities

Figur 2. Braun’s ramverk - faktorer för en attraktiv stad. Uppsatsförfattarens egen illustration. Källa: Braun, 2008, 
s.55; 58 
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värdesätter mest i en stad är tillgängligheten till denna faktor avgörande för hur attraktiv 

staden uppfattas av individen (Braun, 2008, s.57). 

Denna studie ämnar undersöka de faktorer som boende och besökare värderar för att 

skapa en attraktiv stad. Faktorerna är även avgränsade till att enbart innefatta de faktorer 

som enligt teorin bidrar till en attraktiv stad för intressentgrupperna och som utgör delar 

av den fysiska miljön i stadskärnan. Av den anledningen utesluts en del av de element 

som Braun identifierat ovan som avgörande för hur attraktiv de boende uppfattar staden 

och även en av de faktorer som identifierats för besökare. De element vars faktorer är 

passande för denna studie av de som identifierats för boende är därför tillgänglighet till 

fritidsaktiviteter och tillgängligheten till andra faciliteter. Det enda element som utesluts 

från de som identifierats för besökare är tillgängligheten till affärsmöjligheter, av 

anledningen att denna studie inte ämnar lägga fokus vid arbete i staden. De faktorer ur 

detta ramverk som därmed kommer att undersökas i denna studie är markerade i figuren 

ovan. Braun har utfört sina studier i ett annat land än Sverige vilket uppsatsförfattaren är 

medveten om vid val av teoretiskt underlag för studien. Däremot anser uppsatsförfattaren 

att Braun är en forskare vars studiers resultat är applicerbart på denna studie då forskaren 

är flitigt refererad inom ämnet. 

Van den Berg et al. (2000, s.1) har utforskat vilka faktorer som bidrar till en attraktiv stad. 

Studien är gjord vid Erasmus University of Rotterdam och har utförts i tre städer; 

Birmingham, Lisbon och Rotterdam. Forskarna menar att attraktiviteten i en stad beror 

på många olika faktorer, och att det dessutom är beroende av vilken intressentgrupp som 

tillfrågas (Van den Berg et al., 2000, s.7). Trots att studien är utförd i andra länder än 

Sverige anser uppsatsförfattaren att forskarnas presenterade resultat är applicerbara på 

studien i fråga. Van den Berg, van der Meer och Otgaar är inom ämnet erkända forskare 

vilket ökar tillförlitligheten i resultaten från deras studie.  

Studiens resultat visar att de tre viktigaste elementen som bör fokuseras för att skapa en 

attraktivare stad är kvalitet, variation och infrastruktur (Van den Berg et al., 2000, s.104). 

Forskarna presenterar även exempel på vilka specifika faktorer i de undersökta städerna 

som har resulterat i de tre viktiga elementen. Exempel på faktorer inom kvalitet handlar 

främst om den fysiska miljön och kan vara; parker, fontäner, träd, husens utseende, 

renligheten på gatorna men också bevarandet av industri- och kulturarv (Van den Berg 

et al., 2000, s.104-105). När forskarna nämner elementet variation avses främst en mix 

Kvalitet

•Parker

•Träd

•Fontäner

•Renlighet i offentliga 
miljöer

•Husens utseende

•Bevarade industri- och 
kulturarv

Variation

•Nöje

•Shopping

•Rekreation

•Hotell

•Mat

•Evenemang/Aktivitet

•Samtliga funktioner 
attraktiva för 
varierande 
åldersgrupper

Infrastruktur

•Intern tillgänglighet

•Gång

•Cykel

•Bil

•Buss

•Extern tillgängliget

•Bil

•Buss

•Tåg

•Flyg

Figur 3. Van den Berg et al.'s ramverk - faktorer för en attraktiv stad. Uppsatsförfattarens egen illustration. Källa: 
van den Berg et al., 2000, s.104-107. 
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av funktioner i stadskärnan. Studien har uppvisat att en funktionsmix i stadskärnan som 

kan attrahera olika individer i varierande åldrar är mycket värdeskapande för stadens 

attraktivitet (Van den Berg et al., 2000, s.105-106). Det tredje elementet som identifierats 

i denna studie, infrastruktur, är viktig både internt och externt i en stad. Faktorer som 

tillgänglighet till fots, med cykel, bil eller buss internt inom staden och med flyg, tåg, buss 

eller bil externt för att ta sig till staden, samtliga transportsätt är i behov av en god 

infrastruktur (Van den Berg et al., 2000, s.106-107). Majoriteten av de faktorer som 

presenterats i van den Berg et al.’s studie kommer att tas med i uppsatsförfattarens 

undersökning och är markerade i figuren ovan. De faktorer som utesluts gör det på grund 

av svårigheten att mäta dessa faktorer i Kramfors stad vilket låg till grund för 

uppdragsgivarens önskemål att utesluta dessa ur studien.  

Rajagopal (2011, s.83) menar att, som uppsatsförfattaren tidigare nämnt, att mindre städer 

har en potential att attrahera besökare genom att kunna profilera sig och erbjuda något 

unikt i form av historia, tradition eller shopping. Forskaren lyfter även vikten av att skapa 

en unik profilering för att attrahera storstadsbor samtidigt som staden ska erbjuda ett 

grundläggande serviceutbud för de nuvarande invånarna (Rajagopal, 2011, s.83). Studien 

undersöker vilka faktorer som är avgörande för konsumentens val av handelsplats. 

Rajagopal’s studie (2011, s.96-97) ger stöd för att fysiska faktorer som logistik och 

bekvämligheter respektive sevärdheter/attraktioner/lockelser på marknadsplatsen bidrar 

till en ökad tillfredsställelse hos konsumenten, vilket i sin tur ökar invånarnas uppfattning 

av hur attraktiv handelsplatsen är. 

De faktorer som låg till grund för delar av Rajagopal’s undersökning (2011, s.92) är, 

enligt nedan: 

Detta är de faktorer i handelsplatsens fysiska miljö som i studien har visat sig påverka 

individens val av handelsplats och därmed öka handelsplatsens attraktivitet (Rajagopal, 

2011, s.101). Några av dessa faktorer är av olika anledningar inte tillämpbara på denna 

studie. Rajagopal’s undersökning (2011, s.84) är fokuserad på köpcentrums attraktivitet 

vilket gör att en del faktorer inte är direkt tillämpbara eller passande att applicera i en 

undersökning som ämnar studera en stads hela centrum. Uppsatsförfattaren bedömer dock 

Handelsplatsens logistik och 
bekvämligheter

•Lokalisering

•Demografisk omgivning

•Marknadsplatsens tillgänglighet

•Avstånd

•Butikernas storlek

•Parkeringsplatser

•Närhet till alternativa handelsplatser

•Säkerhet

•Informationstillgänglighet

•Utrymningsvägar

Attraktioner på marknadsplatsen

•Antalet butiker

•Typ av butiker

•Uppehålls-/aktivitetsplatser för barn

•Spelmöjligheter

•Matmöjligheter

•Fritidsevenemang

•Musik och underhållning, nöje

•Ljus

•Utrymmen för avkoppling

•Tilltalande för livsstil

•Modeprodukter

Figur 4. Rajagopal's ramverk - faktorer för en attraktiv handelsplats. Uppsatsförfattarens egen illustration. Källa: 
Rajagopal, 2011, s.92. 
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Rajagopal’s studie och de i studien medtagna faktorerna som en god grund av faktorer 

som kan vara starkt bidragande till en stads kundnöjdhet och därmed också till stadens 

uppfattade attraktivitet. Detta medför att dessa faktorer med vissa modifikationer är 

relevanta att behandla också i denna studie. De faktorer som är medtagna i Rajagopal’s 

studie men som inte är tillämpbara eller intressanta för denna studie är; lokalisering, 

demografisk omgivning, avstånd, butikernas storlek, utrymningsvägar, tilltalande för 

livsstil, modeprodukter, spelmöjligheter och närhet till alternativa handelsplatser. 

Lokalisering, demografisk omgivning och avstånd väljs bort av anledningen att dessa inte 

går att mäta generellt i en stadskärna då samtliga begrepp kräver en definition om 

exempelvis vilken lokalisering som ska bedömas eller avståndet mellan vilka platser. 

Butikernas storlek och utrymningsvägar är faktorer som skulle kunna mätas i denna studie 

men som även de är svåra att generalisera i hela stadskärnan vilket gör att det inte går att 

dra några slutsatser utifrån resultatet som en mätning av dessa faktorer skulle ge. 

Tilltalande för livsstil, modeprodukter och spelmöjligheter är faktorer vilka vid mätning 

av respondenternas kundnöjdhet är beroende av en underliggande personlig uppfattning 

av vad faktorerna innebär, en uppfattning som inte är enkel att kartlägga utifrån 

respondentens karaktäristika. Detta innebär att också dessa faktorer skulle ge ett resultat 

som är svårt att generalisera och dra slutsatser från. Närhet till alternativa handelsplatser 

är en faktor som uppsatsförfattaren anser är viktig för det undersökta ämnesområdet, 

däremot skulle en inkludering av attraktiviteten av närliggande handelsplatser ge studien 

ännu en dimension vilket minskar studiens koncentration och fokus på det givna 

undersökningsområdet. Studiens syfte är att undersöka attraktiviteten i Kramfors stad 

utifrån ett antal fördefinierade faktorer vilket i sin tur inte innefattar någon jämförelse 

med närliggande städers attraktivitet. För att därför inte inkludera faktorer i studien som 

bidrar med ett ändrat eller förstorat fokus har uppsatsförfattaren valt att utesluta denna 

faktor. De faktorer som därför är tillämpbara och passande för uppsatsförfattarens studie 

utifrån Rajagopal’s identifierade faktorer för ökad attraktivitet är markerade i figuren 

ovan. 

Van den Berg (1995, refererad i Ben-Dalia et al., 2013, s.235) utformade ett ramverk för 

vilka faktorer som måste vara närvarande och tillfredsställande i en stad för att den ska 

kunna attrahera turister samt konkurrera med andra städer. Denna modell beskrivs av 

forskarna vara den mest omfattande för att studera en stads turism då den tar med 

huvudsakliga element som inte behandlas i andra modeller (Ben-Dalia et al., s.237, 2013).  
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Figur 5. Van den Berg's ramverk - faktorer för en attraktiv stad. Uppsatsförfattarens egen illustration. Källa: Van 
den Berg, 1995, refererad i Ben-Dalia et al., 2013, s.235. 

I studien av Ben-Dalia et al. (2013, s.240) får respondenterna svara på till vilken grad de 

är tillfredsställda med olika primära produkter, sekundära produkter och tillgängligheten 

i staden. De primära produkterna utgjordes av faktorer i form av stadens specifika 

attraktionsutbud medan de sekundära produkterna och tillgängligheten utgjordes av de 

definierade faktorerna; kollektivtrafik, gångmöjligheter, trygghetskänsla, miljöns 

renlighet, interaktionen med boende och servicearbetare i staden, atmosfären, tydlighet 

och uppfattningen om tillgång och utbud av sekundära produkter (som exempelvis 

shopping, nöje, restauranger/caféer och boende). Forskarnas studie är likande utformad 

den studie uppsatsförfattaren ämnar genomföra vilket gör att denna modell och dess 

definierade faktorer bidrar med en god referensram till de faktorer som bör studeras i 

denna respondentgrupp. Som tidigare nämnt är också författaren och forskaren van den 

Berg väl refererad inom ämnet och anses därför av uppsatsförfattaren utgöra en väl 

motiverad del av studiens teoretiska underlag.  

Teller och Elms (2012) undersöker vilka faktorer som påverkar individens uppfattning 

om hur attraktiv en stad är. Deras studie är utformad genom hypotesprövning utifrån det 

forskarna funnit i sin litteraturgenomgång. Resultatet från Teller och Elms studie (2012) 

ger underlag för att både acceptera och förkasta de hypoteser forskarna satt upp. De 

faktorer som ställs upp som hypoteser är: 

Primära 
produkter

•De primära 
produkterna 
utgörs av den/de 
huvudsakliga 
anledningarna till 
att individen väljer 
att besöka staden. 

•Dessa faktorer kan 
bestå av 
exempelvis; 
naturområden, 
historiska platser, 
kulturellt utbud, 
andra attraktioner 
eller evenemang.

Sekundära
produkter

•Sekundära 
produkter är de 
faktorer som 
besökare stöter på 
utöver de primära 
produkterna under 
sin vistelse. 

•Dessa kan utgöras 
av; hotell eller 
annat boende, 
shoppingen på 
platsen, övriga 
aktiviteter eller 
tillgång till 
turistinformation.

Extern
tillgänglighet

•Extern 
tillgänglighet 
handlar om hur 
tillgänglig platsen 
är utifrån, dvs hur 
enkelt det är för 
besökaren att resa 
till platsen. 

•Denna faktor kan 
uppfyllas av; 
närliggande 
flygplats, 
resecentrum, 
motorväg eller en 
hamn. 

Intern 
tillgänglighet

•Intern 
tillgänglighet 
syftar till hur 
enkelt det är för 
besökare att ta sig 
runt i staden. 

•Den interna 
tillgängligheten 
kan ökas av en god 
kollektivtrafik på 
platsen, tydliga 
skyltar i staden 
eller tillgängliga 
kartor för 
besökare.

Image

•Den image som en 
turist har av en viss 
plats är en faktor 
som påverkar 
turistens val av 
resmål väldigt 
mycket. Det är 
därför viktigt att 
skapa en god 
image kring 
platsen för att 
attrahera de 
besökare som är 
osäkra kring vilket 
resmål de ska välja.

Faktorer i hypoteserna

•Extern tillgänglighet

•Parkeringsplatser

•Utbudet av butiker

•Butikernas utbud och service

•Utbudet av service (icke-butiker)

•Atmosfären

•Intern tillgänglighet/stadsplanering

Figur 6. Teller och Elms's ramverk - faktorer för en attraktiv stad. 
Uppsatsförfattarens egen illustration. Källa: Teller & Elms, 2012. 
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Hypoteserna är formulerade av Teller och Elms (2012) så att studien undersöker huruvida 

varje faktor påverkar stadens attraktivitet positivt. Studien undersöker också om påverkan 

sker direkt eller indirekt mellan faktor och stadens attraktivitet, detta ger dock ingen 

skillnad i acceptans eller förkastande av hypoteserna (Teller & Elms, 2012, s.549-553). 

Teller och Elms (2012, s.558) visar genom sin studie på att utbudet av butiker, butikernas 

utbud och service samt atmosfären är de faktorer som direkt eller indirekt påverkar 

individens uppfattning om stadens attraktivitet. Studien finner däremot inga belägg för 

att extern tillgänglighet, parkeringsplatser, utbudet av service (icke-butiker) och intern 

tillgänglighet/stadsplanering har någon inverkan på hur attraktiv individen uppfattar 

staden vilket medför att dessa hypoteser förkastas. Denna studies resultat är därmed inte 

överensstämmande med de tidigare presenterade ramverken kring vilka faktorer som 

bidrar till en attraktiv stad. De oeniga resultaten belyser vikten av att undersöka samtliga 

av dessa faktorer då ramverket för vilka faktorer som enligt individen skapar en attraktiv 

stad presenteras olika i olika studier. De ovan identifierade faktorerna som i denna studie 

utgjorde samtliga hypoteser är därför i relation till Kramfors nuvarande situation av stor 

vikt att inkludera i en undersökning inom ämnet och är därmed markerade i figuren ovan.  

Heath (1997) presenterar ett sätt att utveckla staden till en så kallad 24-timmars-stad. Han 

menar att i dagsläget ser de flesta på staden som något som är aktivt och som används av 

boende samt besökare mellan nio och fem på dagarna. Efter dessa timmar dör stadens 

aktivitet av och det blir genast en lägre användningsgrad på kvällar och nätter. Genom att 

istället fokusera på att utveckla de kvälls- och nattaktiviteter som finns i staden kan flera 

positiva följder uppnås. De tre huvudsakliga målen med en utveckling gentemot en 24-

timmars-stad är för det första att öka och utveckla kvällsekonomin i staden. Vidare kan 

denna utveckling också leda till den positiva följden att stadens image förbättras och att 

detta i sin tur attraherar investeringar i staden. Det tredje och sista huvudsakliga målet 

med denna typ av stadsutveckling är att skapa en säkrare stadskärna som individer i staden 

kan besöka och använda dygnet runt. Denna typ av förändring av stadskärnans 

användande är positivt för boende såväl som besökare då besökare ofta övernattar i 

stadskärnan vilket gör att dessa ofta letar efter kvälls- eller nattaktiviteter under deras 

vistelse. Genom att ge besökarna en positiv upplevelse av staden på detta sätt ökar 

chansen att de besöker staden igen. De faktorer som författaren menar kan skapa en 24-

timmars-stad är exempelvis caféer, klubbar, teater eller kvällskurser i staden (Heath, 

1997). 

4.4 Vad kan en attraktiv stadskärna göra för regionen?  
Dagens utveckling som lett till ökade inkomster och ökad rörlighet för människor har 

resulterat i att möjligheterna till handel har vidgats. Det senaste tillskottet till dagens 

säljkanaler är den allt mer framstående möjligheten att handla på nätet (van Rietbergen & 

Weltevreden, 2007, s.68). Vilken påverkan e-handeln kommer att ha på den fysiska 

handeln beror på om konsumenterna ser på e-handel som ett substitut eller ett komplement 

till den fysiska handelsplatsen (van Rietbergen & Weltevreden, 2007, s.70). Van 

Rietbergen & Weltevreden (2007, s.69) menar att konsumenten exempelvis har 

möjligheten att köpa samma varor som även finns tillgängliga på den fysiska 

handelsplatsen via nätet vilket resulterar i att e-handeln kan utgöra ett substitut till den 

fysiska handeln. E-handeln kan också användas på ett sätt som gör att konsumenten 

huvudsakligen har möjlighet att köpa varor eller tjänster som inte finns tillgängliga via 

den fysiska handelsplatsen och utgör därmed ett komplement istället för substitut till den 

fysiska handeln. Konsekvenser för fysiska butiker och handelsplatser som helhet kan 

därför uppstå om e-handel blir ett substitut till den fysiska handeln. Hur mycket e-handeln 

påverkar den fysiska handeln beror på den fysiska handelns attraktivitet. Olika fysiska 
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handelsplatser, exempelvis städer, kan ha olika grader av attraktivitet vilket gör att 

påverkan från e-handeln varierar mellan dem (van Rietbergen & Weltevreden, 2007, 

s.69). 

Enligt van Rietbergen & Weltevreden (2007, s.71) kommer påverkan från e-handeln 

därmed inte påverka konsumenternas besök till de fysiska handelsplatserna om 

konsumenterna kan se värdet av den fysiska handelsplatsen. Att konsumenten ska 

uppfatta den fysiska handelsplatsen som attraktiv är därför avgörande för den påverkan 

e-handeln kommer att ha på den fysiska handeln. Resultaten från van Rietbergen & 

Weltevreden’s studie (2007, s.80) visar att konsumenter väljer att shoppa mindre på nätet 

om de uppfattar den fysiska handelsplatsen som attraktiv. Konsumenter som har en 

negativ bild av den fysiska handelsplatsens attraktivitet är därmed mer benägna att 

använda e-handel som substitut. Studiens resultat belyser vikten av att skapa en attraktiv 

stadskärna för att förhindra eller i alla fall minska användandet av e-handel som ett 

substitut till handeln i städerna (van Rietbergen & Weltevreden, 2007, s.82). 

Enligt Braun (2008, s.49) är det de nuvarande kunderna och de potentiella kundernas 

behov och önskemål som ska vara i huvudsakligt fokus vid marknadsföring. För att 

undvika så kallat ”marketing myopia” bör en därför definiera organisationer utifrån det 

kunderna vill ha istället för att definitionen ska utgå ifrån vad organisationen för 

närvarande tillhandahåller. Detta resonemang belyser vikten av att veta vad 

intressentgrupperna i en stad definierar som värdeskapande faktorer och att beslutsfattare 

ska arbeta utifrån denna kunskap. Risken med att inte ha denna kunskap när beslutsfattare 

arbetar med utvecklingen i en region som har målet att skapa en bättre plats att bo på och 

besöka, är att utvecklingens fokus läggs på faktorer som inte är värdeskapande för de 

viktiga intressentgrupperna och därmed är mer eller mindre bortkastade pengar (Braun, 

2008, s.49). 

Enligt van den Berg et al. (2000, s.18) finns det ett antal möjliga effekter som 

investeringar i staden kan leda till: 

 En ökning av livskvaliteten och en förbättrad stadsmiljö (exempelvis genom bättre 

infrastruktur, bättre kvalitet på servicen och på offentliga miljöer) 

 En förstärkt ekonomi (exempelvis genom ett ökande antal besökare) 

 En förbättrad samhällsstruktur (exempelvis genom minskad arbetslöshet, minskad 

brottslighet)  

  Förbättring av stadens image (exempelvis genom en ökning i besökare, boende 

och företagsetableringar) 

Investeringar som ämnar öka attraktiviteten i en stad kan alltså resultera i någon eller 

några av effekterna ovan. Vanligtvis är investeringarna ämnade att resultera i en av dessa 

effekter men behöver inte nödvändigtvis vara isolerad till en av effekterna utan en 

investering kan ge positiva effekter på flera av punkterna ovan (van den Berg et al., 2000, 

s.18). Van den Berg et al. (2000, s.17) menar att beslutsfattarna i staden bör se till att 

investeringarna resulterar i tillräckliga effekter för att vara lönsamma. Det är därför viktigt 

att de investeringar som görs är i linje med det som skapar värde för individen i staden, 

både för boende och besökare. Att beslutsfattare i staden gör stora investeringar utan att 

dessa skapar ett direkt värde för individen ger därmed inte tillräckliga effekter för att vara 

lönsamma. De ovanstående presenterade effekterna av att beslutsfattare i en stad agerar 

med större fokus på individen i staden kan liknas med de positiva effekter som kommer 

av att ett företag agerar mer kundorienterat. Ett företag som agerar kundorienterat kan få 
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positiva effekter som exempelvis ökad kundlojalitet och att kunden får en bättre syn på 

företaget (Bharadwaj et al., 2012, s.1023).  

4.5 Intressentperspektiv 
Enligt Teller och Elms (2012, s.561) är det nödvändigt för forskning inom detta område 

att kategorisera respondenter utifrån olika karaktäristika och därmed undersöka olika 

intressentgrupper samt hur deras behov, önskemål uppfattning och beteende skiljer sig 

från varandra. Det finns många olika sätt att gruppera och dela in en regions befolkning i 

olika intressentgrupper på (Braun, 2008, s.49-50). Enligt Braun (2008) är den mest 

förekommande indelningen av en stads kunder utifrån boende, företag och besökare. 

Några av de i denna studie nämnda forskarna inom området har även nämnt en fjärde 

intressegrupp av stadens kunder i form av investerare (Braun, 2008, s.49). En indelning 

som skiljer sig något mer från den ovan presenterade är en indelning presenterad av Kotler 

et al. (1993, 1999, refererad i Braun, 2008, s.50). Denna indelning består av grupperna 

besökare, boende och arbetstagare, företag och industrier samt exportmarknader vilket 

visar ett annat sätt att gruppera de kunder som är viktiga för en stads funktion (Braun, 

2008, s.50). Det finns olika för- och nackdelar med de olika indelningarna. Det senare 

presenterade sättet att gruppera kan enligt Braun (2008, s.50-51) bland annat kritiseras på 

grund av att den kombinerar två grupper, boende och arbetstagare, som i många fall skulle 

innebära att människor med olika behov och önskemål kring staden grupperas 

tillsammans. En boende kan vara arbetstagare i en annan stad eller en arbetstagare i den 

aktuella staden kan vara boende någon annanstans vilket är karaktäristika hos 

människorna som i allra högsta grad påverkar de behov och önskemål de har på vad den 

specifika staden ska erbjuda dem (Braun, 2008, s.50-51). Att definiera exportmarknader 

som en egen grupp av viktiga kunder för staden har att göra med Kotler et al.’s (1993, 

1999 refererad i Braun, 2008, s.50) sätt att se på staden som ett litet land. Detta synsätt 

åsidosätter dock det faktum att dagens samhällsbyggnad inte består av några barriärer 

kring städer som utgör hinder för kunderna. Detta medför att kundernas behov och 

önskemål i en stad enkelt kan överföras till andra städer vilket därmed kan kritisera Kotler 

et al.’s val av indelning (Braun, 2008, s.50). 

Ovan presenterade sätt att dela upp befolkningen i relevanta intressentgrupper belyser 

vikten av att inse skillnaden mellan olika respondentgruppers intressen. De olika 

grupperna har olika krav på vad staden ska erbjuda och investeringar i dessa önskvärda 

faktorer ökar intressenternas uppfattade nivå av hur attraktiv staden är (van den Berg et 

al., 2000, s.14). Det belyser också svårigheten i att definiera respondentgrupperna på ett 

för studien givande sätt. Risken med att vara för snäv i sin indelning är att resultatet från 

undersökningen då inte bidrar med en rättvis bild av det samhället som helhet värdesätter 

genom att alla intressentgrupper inte identifieras. Nackdelen med att vara för detaljerad i 

sin identifiering av respondentgrupper är att resultat riskerar att bli för spretigt och inte 

tillräckligt representativt för att ge ett praktiskt bidrag till uppdragsgivaren, i detta fall, 

Kramfors kommun. För att kunna ge studiens uppdragsgivare ett så givande resultat som 

möjligt från denna studie kommer data insamlingen att fokuseras på intressentgrupperna; 

boende och besökare.  

4.6 Sammanställd tabell 
De för studien utvalda faktorer som ska undersökas hos respondenterna går att relatera 

till de i detta kapitel presenterade teorierna. De presenterade ramverken ligger till grund 

för de faktorer som valts ut till denna studie och presenteras nedan i Tabell 1. Två av 

faktorerna ämnar uppsatsförfattaren att endast undersöka hos intressentgruppen besökare, 
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vilka också är utmärkta med ”Endast besökare” i denna tabell. I tabellen presenteras också 

vilken eller vilka forskare som faktorn relaterar till.   

 

Faktorer Tidigare forskning 

Parker och grönområden 
Braun, 2008; Van den Berg et al., 2000; Van den Berg, 1995, 
refererad i Ben-Dalia, 2013; 

Renlighet på gator och torg 
Braun, 2008; Van den Berg et al., 2000; Van den Berg, 1995, 
refererad i Ben-Dalia, 2013; Teller & Elms, 2012; 

Husens utseende 
Braun, 2008; Van den Berg et al., 2000; Van den Berg, 1995, 
refererad i Ben-Dalia, 2013; Teller & Elms, 2012; 

Arrangemang och aktiviteter i 
stadskärnan (dagtid) 

Braun, 2008; Van den Berg et al., 2000; Rajagopal, 2011; Van 
den Berg, 1995, refererad i Ben-Dalia, 2013; 

Nattliv  
Braun, 2008; Van den Berg et al., 2000; Van den Berg, 1995, 
refererad i Ben-Dalia, 2013 

Belysning i staden 
Braun, 2008; Rajagopal, 2011; Van den Berg, 1995, refererad i 
Ben-Dalia, 2013; Teller & Elms, 2012 

Handelsutbudet 

Braun, 2008; Van den Berg et al., 2000; Rajagopal, 2011; Van 
den Berg, 1995, refererad i Ben-Dalia, 2013; Teller & Elms, 
2012 

Aktivitetsplatser för barn Braun, 2008; Van den Berg et al., 2000; Rajagopal, 2011 

Tillgängliga sittplatser i 
stadskärnan Van den Berg et al., 2000; Rajagopal, 2011 

Parkeringsplatser 

Braun, 2008; Van den Berg et al., 2000; Rajagopal, 2011; Van 
den Berg, 1995, refererad i Ben-Dalia, 2013; Teller & Elms, 
2012 

Trygg miljö 
Rajagopal, 2011; Van den Berg, 1995, refererad i Ben-Dalia, 
2013 

Hotell (Endast besökare) 
Van den Berg et al., 2000; Van den Berg, 1995, refererad i Ben-
Dalia, 2013; Teller & Elms, 2012 

Restauranger 

Braun, 2008; Van den Berg et al., 2000; Rajagopal, 2011; Van 
den Berg, 1995, refererad i Ben-Dalia, 2013; Teller & Elms, 
2012 

Caféer 

Braun, 2008; Van den Berg et al., 2000; Rajagopal, 2011; Van 
den Berg, 1995, refererad i Ben-Dalia, 2013; Teller & Elms, 
2012 

Tillgänglighet inom stadskärnan 

Braun, 2008; Van den Berg et al., 2000; Rajagopal, 2011; Van 
den Berg, 1995, refererad i Ben-Dalia, 2013; Teller & Elms, 
2012 

Stadskärnans tillgänglighet utifrån 
(Endast besökare) 

Van den Berg et al., 2000; Van den Berg, 1995, refererad i Ben-
Dalia, 2013; Teller & Elms, 2012 

Vägvisning och skyltning inom 
stadskärnan 

Rajagopal, 2011; Van den Berg, 1995, refererad i Ben-Dalia, 
2013; Teller & Elms, 2012 

Helhetsintrycket av Kramfors stad Van den Berg, 1995, refererad i Ben-Dalia, 2013 

Kultur och nöje 
Braun, 2008; Van den Berg et al., 2000; Rajagopal, 2011; Van 
den Berg, 1995, refererad i Ben-Dalia, 2013 

    Tabell 1. Sammanställning av studiens undersökta faktorer. 

De ovan presenterade faktorerna för studien har valts ut genom att den teoretiska 

referensramen matchats mot den kontext som utgör Kramfors situation idag. På detta sätt 
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har uppsatsförfattaren tagit fram ett ramverk till denna studie som innefattar relevanta 

faktorer för Kramfors stad. Dessa faktorer är utvalda genom att de kommer kunna mäta 

hur Kramfors stad uppfattas idag av boende och besökare samt hur det framtida 

utvecklingsarbetet bör fokuseras för att skapa en attraktivare stad och samtidigt göra 

Kramfors kommun till en organisation med ett större fokus på individen. Faktorerna som 

har presenterats ovan kommer därför utifrån utvald teori kunna ge svar på och riktlinjer 

till de studiens syfte och frågeställningar. Genom att undersöka dessa faktorer på en 

mindre stad än vad som i huvudsak har gjorts tidigare kan studiens resultat vidga den 

forskning som finns inom ämnet idag och därmed ge ett bidrag till teorin. Resultatet från 

studien kommer också att kunna ge riktlinjer för det framtida utvecklingsarbetet i 

Kramfors stad genom att redogöra för hur de undersökta faktorerna i Kramfors stad 

uppfattas av individen idag. Därmed kommer studien också ge ett praktiskt bidrag till 

Kramfors kommun.    

4.7 Sammanfattning av teorierna  
Nedan sammanfattar uppsatsförfattaren de teorier som presenterats i detta kapitel samt 

hur dessa kommer att användas i studien.  

 

Figur 7. Sammanfattning av teorikapitlets delar. 

Kundnöjdhet presenteras inledningsvis vilket tillsammans med kundens uppfattning 

(perception) förklarar vad studien ämnar undersöka samt hur detta ska besvara studiens 

frågeställning och syfte. Fortsättningsvis presenteras de ramverk av faktorer både inom 

och utanför handelsplatsens fysiska miljö som enligt inom ämnet framstående forskare 

bidrar till en attraktiv stad. Dessa presenterade ramverk ligger till grund för de faktorer 

som i denna studie kommer att undersökas och därmed för utformningen av studiens 

enkät.  Teorier presenteras sedan kring vilka intressentgrupper som i en sådan här studie 

kan vara intressanta att undersöka. De intressentgrupper som undersöks i denna studie 

motiveras utifrån dessa teorier. Avslutningsvis presenteras exempel på positiva följder i 

staden och regionen som denna studies insamlade data kan möjliggöra. 

  

Kundnöjdhet

Perception

Faktorer i handelsplatsens fysiska miljö

Intressentperspektiv

Vad en attraktiv stadskärna kan göra för regionen
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5 Praktisk metod  
I detta kapitel ämnar uppsatsförfattaren presentera den valda forskningsstrategin och 

närmare förklara av vilka anledningar den valda strategin är mest lämpad för denna 

studie. Vidare kommer den praktiska utformningen av enkäten i form av urval och 

urvalsteknik att presenteras. Uppsatsförfattaren ämnar också beskriva den pilotstudie 

som utförts för att förbättra enkäten innan den huvudsakliga studien beskrivs i sin helhet. 

Kapitlet behandlar hur enkätfrågorna utformats och hur den empiriska datainsamlingen 

rent praktiskt kommer att gå till. Avslutningsvis ämnar uppsatsförfattaren redogöra för 

bearbetningen av studiens insamlade data och presentera hur interna bortfall hanteras i 

studien.  

5.1 Forskningsstrategi 
Studiens forskningsstrategi ämnar vara kvantitativ vilket också har nämnts i kapitlet 

teoretisk metod. Forskningsstrategin har valts utifrån studien syfte ”att undersöka hur 

olika värdeskapande faktorer i individens miljö enligt boende och besökare upplevs vara 

uppfyllda eller ej i Kramfors stad. Studien ämnar också undersöka vilka av dessa faktorer 

som enligt boende och besökare bör prioriteras i den kommande utvecklingen för att göra 

Kramfors stad så attraktiv som möjligt för den enskilda individen och de fokuserade 

intressentgrupperna”. Detta syfte antyder att studien ämnar kartlägga intressegruppernas 

åsikter kring ett visst fenomen. Halvorsen (1992, s.82) menar att den kvantitativa 

forskningsstrategin är lämplig i studier som intresserar sig för ”det gemensamma, det 

genomsnittliga och det representativa” och när forskaren är intresserad av att samla in 

data från många individer.  Detta motiverar därmed att en kvantitativ forskningsstrategi 

är passande för denna studie i enlighet med syftet. Denscombe (2009, s.321) menar att 

kvantitativ forskning i många fall förknippas med storskaliga studier, då den kvalitativa 

forskningsstrategin möjliggör storskaliga studier på ett lätthanterligt sätt. En storskalig 

studie innebär ett större antal respondenter vilket vidare ökar chansen för att resultaten 

från studien går att generalisera. Generaliserbara resultat ökar den statistiska 

tillförlitligheten i studien (Denscombe, 2009, s.321-322). Att resultatet går att 

generalisera utifrån den valda populationen är av stor vikt för en studie där syftet ämnar 

säga någonting om den undersökta populationen (Magne-Holme & Krohn-Solvang, 1997, 

s.187). Enligt studiens ovan presenterade syfte är en beskrivning av populationen i 

Kramfors i fokus för undersökningen vilket gör att representativiteten från studiens urval 

bör prioriteras. En kvantitativ forskningsstrategi är därför lämplig för studiens syfte.   

Kvantitativ forskning kopplas exempelvis ihop med forskningsstrategin 

surveyundersökning och forskningsmetoden frågeformulär (Denscombe, 2009, s.328) 

vilket också är det val som gjorts vid utformningen denna studie. Frågeformulär (enkäter) 

används framförallt i undersökningar som ämnar studera ett stort antal individer, där den 

efterfrågade informationen är i okomplicerad form och när studiens syfte är i behov av 

standardiserad information kring ett antal identiska frågor (Denscombe, 2009, s.208). 

Enkäter är passande för denna studie utifrån dessa kriterier då studien söker finna 

generaliserbara resultat för ett stort antal individer, vilket därmed kräver ett stort antal 

respondenter. De faktorer studien ämnar undersöka är dessutom inte av komplicerad form 

utan kan anses relativt enkla att stå till svars inför för respondenten. Detta inkluderar 

också att enkätens frågor utgörs av många identiska frågor där uppfattningen kring olika 

faktorer undersöks med hjälp av en likertskala.   

Enligt Denscombe (2009, s.327, 341) är det också passande med en kvantitativ 

forskningsstrategi när studien har intresset av att undersöka likheter eller skillnader 

mellan olika datakategorier. I denna studie är det av intresse för uppsatsförfattaren att 
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samla in data från två olika intressegrupper med olika karaktäristika vardera inom 

gruppen. Det kan därför vara ytterst intressant att i studien undersöka hur respondenternas 

svar skiljer sig åt utifrån de karaktäristika som efterfrågats och om det kan påvisas några 

likheter eller olikheter mellan olika datakategorier.   

5.2 Urval och urvalsteknik 
”Med population avses samtliga undersökningsenheter som definieras på ett visst sätt” 

(Lundahl & Skärvad, 1992, s.142). Populationen i denna studie utgörs av alla boende i 

Kramfors kommun tillsammans med alla besökare i Kramfors stad. 

Surveyundersökningar ger ofta upphov till frågor angående om resultatet från dessa är 

generaliserbara för hela populationen, det vill säga huruvida studiens urval och insamlade 

data ger en korrekt avbildning av hela populationen trots att enbart delar av denna deltagit 

i studien (Patel & Davidson, 2011, s.56). 

I studier som ämnar använda sig av surveyundersökning är det vanligt att det inte är 

möjligt för forskaren att samla in undersökningsdata från alla individer i den identifierade 

populationen. Istället görs ett urval från hela populationen som i bästa fall utgör ett 

representativt urval och bidrar till att studiens insamlade data speglar hela populationens 

åsikter trots att alla individer inte studerats ingående. Det finns dock inga garantier för att 

det urval som studien undersöker ger ett representativt urval för hela populationen. Hur 

forskaren gör sitt urval kan mer eller mindre skapa förutsättning för hur representativt 

urvalet kommer bli och dessa beslut blir därför av stor vikt för studiens resultat 

(Denscombe, 2009, s.32; Lundahl & Skärvad, 1992, s.142). För att studiens resultat ska 

kunna vara representativt för hela populationen krävs att slutsatser ska kunna dras från 

den empiriska datainsamlingen vilket möjliggörs då studien innefattar ett stort antal 

respondenter. Den ideala undersökningen skulle innefatta samtliga individer i en 

population för att kunna kartlägga allas åsikter, som även nämndes ovan, är detta dock 

sällan möjligt i verkligheten på grund av både tid- och kostnadsaspekter (Johansson 

Lindfors, 1993, s.91-92). 

Sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval är de två typer av urval som 

samhällsforskare främst har att välja på (Denscombe, 2009, s.32). I denna studie har 

uppsatsförfattaren för avsikt att använda sig av ett icke-sannolikhetsurval. Johansson 

Lindfors (1993, s.95) menar att ett icke-sannolikhetsurval innebär att varje individs 

sannolikhet för att vara med i studien är okänd och att representativiteten i studien därmed 

inte kan garanteras. Vid denna typ av urval är det upp till forskaren själv att gör 

bedömningar om populationen och hur datainsamlingen bör gå till för att 

informationsenheterna tillsammans ska skapa ett så representativt empiriunderlag som 

möjligt (Johansson Lindfors, 1993, s.95). Uppsatsförfattaren anser att den typ av icke-

sannolikhetsurval som är bäst lämpat för denna studie är ett så kallat kvoturval. Enligt 

Denscombe (2009, s.34-35) innebär kvoturval att forskaren identifierar olika kategorier 

eller strata som är viktiga att studera för att forskaren sedan ska ha möjlighet att styra 

datainsamlingen så att vardera identifierade strata fylls med ett representativt antal 

respondenter. Kvoturval har fördelen av att forskaren på detta sätt kan samla in data från 

dessa strata och när dessa är fyllda vet forskaren att denne innehar empiriska data som 

har uppskattats vara representativa för populationen. Datainsamlingen genererar alltså 

inte något överflöd av respondenter vilket gör att denna typ av urval är effektivt, framför 

allt kostnadsmässigt (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997, s.173).  

Nackdelen med kvoturval är enligt Magne Holme & Krohn Solvang (1997, s.173) i de 

fall då forskaren identifierat många strata vilket i sin tur medför att det krävs ett stort antal 

respondenter för att statistiskt säkerställa resultaten från varje strata. För många 
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identifierade kategorier kan därför riskera att användbarheten av dessa data i en statistisk 

analys går att ifrågasätta (Denscombe, 2009, s.34-35). De strata som identifierats i denna 

uppsats framgår redan i syftet och utgörs av de två delarna av populationen, boende i 

Kramfors kommun respektive besökare i Kramfors stad. Datainsamlingen ämnar därför 

anpassas för insamling av data från dessa respektive strata på ett sätt som möjliggör att 

effektivt samla in tillräckligt med respondenter till varje kategori. Genom att endast 

identifiera två strata i denna studie undviker uppsatsförfattaren risken för att 

respondentantalet i varje strata ska bli för litet och att resultatet från studien därmed inte 

ska vara användbart att dra slutsatser ifrån. Studien ämnar inte ställa dessa grupper mot 

varandra i en jämförelse, däremot är motiveringen för att dela på dessa två 

intressentgrupper i två separata strata att deras utgångspunkter skiljer sig åt på ett sätt som 

med stor sannolikhet kommer att påverka deras deltagande i studien och dels på grund av 

att de karaktäristika samt faktorer som undersöks hos respektive intressentgrupp skiljer 

sig något åt. Anledningen till detta och hur det praktiskt kommer att genomföras förklaras 

mer djupgående senare i detta kapitel. 

För att generalisera data från en studie till hela populationen måste urvalet vara tillräckligt 

stort, hur stort tillräckligt är, är dock svårt att avgöra (Denscombe, 2009, s.47). Ju större 

samplet från populationen är desto större precision ger insamlad data och kan därmed 

anses öka representativiteten från studiens urval (Denscombe, 2009, s.48-49). Det finns 

flera aspekter som forskaren bör ta hänsyn till när denne fattar beslut kring urvalets 

storlek. Vilka resurser som finns tillgängliga till undersökningen, vilken sannolik 

svarsfrekvens studien förväntas ha och vilken precision som eftersträvas i studien 

(Denscombe, 2009, s.48-50). Denna studie har främst fått anpassa storleken på urvalet 

utifrån de tillgängliga resurserna, framför allt i form av tid. Den tid som förfogas för 

datainsamlingen under denna studie är knapp och uppsatsförfattaren är dessutom den 

enda person som kommer att delta i utdelandet av enkäten. Uppsatsförfattaren har 

tillsammans med sin handledare diskuterat vilket antal som är rimligt för att fortfarande 

ha möjlighet till att statistiskt säkerställa resultaten. Parterna har efter diskussionen 

kommit fram till att vardera intressentgrupp bör representeras av 50-100 respondentsvar, 

vilket ger ett totalt antal deltagande på 100-200 personer. Denna mättnadsgrad motiveras 

främst med att uppsatsförfattaren ämnar genomföra datainsamlingen själv vilket gör att 

den tillgängliga tiden för genomförandet av denna studie begränsar antalet respondenter 

något. Därför har det ideala antalet respondenter definierats utifrån att uppsatsförfattaren 

ska kunna samla in ett så stort antal som möjligt under den tillgängliga tiden. 

Uppsatsförfattaren ämnar samla in så mycket data som möjligt och har därför för avsikt 

att samla in ett totalt antal respondentsvar som ligger i den övre delen av detta relativt 

stora spann. 

5.3 Studiens utformning 
Som uppsatsförfattaren presenterat ovan kommer denna studie innefatta en kvantitativ 

undersökning. Undersökningen kommer att utgöras av en enkät som delas ut till de 

identifierade intressentgrupperna tills det att kvoterna för urvalet är uppfyllda. 

Anledningen till att uppsatsförfattaren valt en kvantitativ studie är bland annat för att 

studiens problemformulering och syfte kräver mycket information angående ett stort antal 

faktorer, vilket uppsatsförfattaren anser möjliggörs med en enkätstudie. Det är viktigt att 

forskaren vid mötet med respondenten kan presentera en enkät som är tilltalande och väl 

strukturerad för att respondenten ska känna sig motiverad till att delta (Magne Holme & 

Krohn Solvang, 1997, s.173). Uppsatsförfattaren har därför lagt stort fokus vid 

utformningen för att skapa en tydlig struktur men samtidigt utforma enkäten på ett sätt 

som inte ger intrycket till respondenten att den är ansträngande att svara på. Dessa risker 
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har uppsatsförfattaren försökt undvika genom att lägga mycket tid på den estetiska 

utformningen tillsammans med att skapa en sammanhängande och lättförståelig struktur 

för att utan att överdriva antalet frågor kunna samla in så mycket information som möjligt. 

Huruvida respondenten uppfattar enkäten oseriöst eller ej motiverande att svara på kan få 

negativa konsekvenser för studiens resultat (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997, 

s.173). Enkäten ämnar därför utformas med ett försättsblad som innehåller en kortare 

förklaring av uppsatsförfattaren och av studiens syfte samt en motiverande text kring hur 

den specifike individens åsikt är viktig för studien. Med denna inledning på enkäten 

hoppas uppsatsförfattaren kunna engagera och motivera respondenten till att delta.  

5.3.1 Enkätens konstruktion 

I enlighet med uppsatsförfattarens presentation ovan kommer enkäten inledas med ett 

informerande stycke till respondenten. Denna inledning utformas utifrån 

vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Patel & Davidson, 2011, s.62-63). Dessa fyra 

forskningsetiska principer används inte längre aktivt av vetenskapsrådet, istället hänvisas 

forskare till skriften ”God forskningsed” (CODEX, 2013). Skriften ”God forskningsed” 

presenterar istället fyra principer vilka definieras Sekretess, Tystnadsplikt, Anonymitet 

och Konfidentialitet (Gustafsson et al., 2011, s.67-69). Sekretessprincipen är inte 

tillämpbar på denna studie då samtliga examensarbeten utförda vid Umeå Universitet är 

offentliga handlingar. Likaså är tystnadspliktsprincipen svårapplicerad på denna studie 

då uppdragsgivaren Kramfors kommun kommer att delges resultatet från studien 

tillsammans med att uppsatsen alltså kommer att vara en offentlig handling för gemene 

man. De två resterande principerna i skriften ”God forskningsed” innefattas delvis i 

vetenskapsrådets tidigare fyra forskningsetiska principer genom att konfidentialitet även 

inkluderas där (Patel & Davidson, 2011, s.63). Anonymitet är den enda forskningsetiska 

principen som tillkommit i skriften ”God forskningsed” och som inte täcks av de tidigare 

använda etiska riktlinjerna. Därför kommer uppsatsförfattaren att i denna studie använda 

sig av den forskningsetiska principen Anonymitet tillsammans med vetenskapsrådets 

tidigare forskningsetiska principer vilka redogörs för nedan.  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera om studiens syfte. 

Samtyckeskravet handlar om att forskaren måste informera om att deltagande i studien är 

högst frivilligt och att individen har rätt att avböja tillfrågan om deltagande. 

Konfidentialitetskravet innebär att det av studien insamlade personuppgifterna ska 

behandlas med högsta konfidentialitet så att ingen obehörig får tillgång till informationen. 

Nyttjandekravet innefattar att data insamlad från studien endast får användas för 

forskningsändamål (Patel & Davidson, 2011, s.63). De ovan presenterade 

forskningsetiska reglerna är samtliga representerade i enkätens inledande del. 

Konfidentialitetskravet är i denna studie inte så hårt då studien inte ämnar samla in mer 

personlig information än postnummer och födelseår vilket gör att studiens insamlade data 

inte går att härleda tillbaka till den enskilda individen. Trots detta är det en viktig etisk 

aspekt att vara medveten om då uppsatsförfattaren kommer att hantera personuppgifter i 

form av namn och kontaktuppgifter vid utlottningen av respondentgåvan.  Dessa 

personuppgifter samlas dock in separat och kan därför inte kopplas till en specifik 

respondents enkätsvar. 

Utifrån den för studien insamlade teorin som tidigare presenterats har enkäten utformats 

för att täcka in de faktorer som utifrån detta är intressanta att undersöka. Frågorna i 

enkäten är samtliga kopplade till olika faktorer i stadskärnan, hur individen uppfattar 

dessa i Kramfors stadskärna och hur dessa bör prioriteras för att skapa en så attraktiv 
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stadskärna som möjligt för individen. Då faktorerna som enligt teorin påverkar individens 

uppfattning om staden skiljer sig åt mellan studiens identifierade intressentgrupper, 

boende och besökare, har uppsatsförfattaren valt att utforma två enkäter. Enkäternas 

innehåll är i huvudsak lika bortsett från ett antal faktorer och frågor (se Bilaga 1 och 

Bilaga 2). 

Nedanstående modell är framtagen av Braun (2008, s.64) och visar hur individens 

beteende och attityder gentemot staden kan studeras. Modellen ger en bild av hur teorins 

olika delar sammanfogas med individens uppfattning och bildar det empiriska resultatet. 

Modellen visar på studiens utformning och vilket syfte studien ämnar uppfylla. 

Den första delen av enkäten innehåller frågor som behandlar individens karaktäristika för 

att i en analys av insamlade data kunna dra slutsatser utifrån exempelvis åldersgrupper, 

kön eller var personen är bosatt. Trost (2012, s.91) menar att det finns delade meningar 

kring om frågor kring respondentens bakgrund bör ligga först eller sist i enkäten. Fördelen 

med att placera dessa frågor först i enkäten är att de har en förmåga att öka motivationen 

till deltagande hos respondenten på grund av att de dels är enkla att svara på och dels för 

att de handlar om respondenten själv (Trost, 2012, s.91-92). Johansson Lindfors (1993, 

s.112-113) menar också att en enkät bör inledas med mjuka ”uppvärmningsfrågor” för att 

sedan ledas in på frågor med mer känslig karaktär.  

Uppsatsförfattaren har utifrån tidigare liknande forskning fått olika uppslag kring vilka 

karaktäristika hos individen som kan vara intressanta att kartlägga vid en undersökning 

som denna. Ben-Dalia et al. (2013, s.240) har i sin studie använt sig av några 

karaktäristika hos individen som forskarna anser ger en grundläggande bild av vem 

respondenten är. De karaktäristika som undersöks i denna studie är ålder, kön, 

ursprungsland, anledning till besöket, transportsätt till staden, transportsätt inom staden, 

antalet tidigare besök i staden och längden på besöket. Dessa karaktäristika ger en god 

överblick över vilka individer urvalet representerar och ger då också stöd för analysen av 

resultatet av studien (Ben-Dalia et al., 2013, s.240). Några av dessa karaktäristika är direkt 

eller delvis applicerbara på den studie uppsatsförfattaren ämnar utföra. De karaktäristika 

som är direkt applicerbara är ålder, kön, anledning till besöket, transportsätt till staden 

och transportsätt inom staden. Ursprungsland är ett karaktäristika som är delvis 

applicerbart då ursprung är intressant men främst ur ett mindre perspektiv än land då 

denna studie utförs på svenska och att fråga efter vilken kommun respondenten är boende 

Figur 8. Understanding the city's customer behaviour (Braun, 2008, s.64) 
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i skulle därför ge ett mer intressant bidrag till denna studie. Resterande karaktäristika som 

använts i Ben-Dalia et al.’s (2013, s.240) studie, antalet tidigare besök i staden och längd 

på besöket, kommer att exkluderas från uppsatsförfattarens undersökning. Detta är på 

grund av att dessa karaktäristika kan variera mycket mellan respondenter och dessutom 

vara svåra att uppskatta, av den anledningen vill uppsatsförfattaren inte inkludera några 

inledande frågor i enkäten som tar upp onödigt mycket tid och tankeverksamhet från 

respondenten. Däremot efterfrågas anledningen till individens besök och hur ofta 

individen besöker staden. 

Braun (2008, s.62-63) har i sin kartläggning av faktorer som skapar attraktiva städer 

identifierat individers karaktäristika som kan ge en djupare insikt i individernas beteende. 

Författaren skiljer på vilka karaktäristika som är intressanta beroende på vilken 

intressentgrupp som fokuseras. Braun (2008, s.63) presenterar några exempel för 

respektive intressentgrupp. De exempel som författaren identifierat för intressentgruppen 

boende har av uppsatsförfattaren översatts till svenska och presenteras härmed; hushållets 

sammansättning, ålder, inkomst, religion, familjeband, utbildning, socialt umgänge och 

känslomässiga band till samhället. De karaktäristika av de ovan presenterade som är 

passande att inkludera i denna studie är främst ålder. Ålder är ett viktigt karaktäristika vid 

undersökning av detta ämne då uppfattningen av vad som bidrar till en attraktiv stad till 

stor del påverkas av individens åldersgrupp. Utifrån den tidigare presenterade situationen 

i Kramfors kommun och den utflyttning som sker från den yngre målgruppen motiveras 

att denna grupp individer är viktig att identifiera i denna studie. Uppsatsförfattaren har 

därför valt att göra denna identifiering genom att använda sig av ålder för att ringa in en 

yngre målgrupp. 

Familjeband och känslomässiga band till staden är karaktäristika vars svar kan vara svåra 

att generalisera och dra slutsatser från. Däremot kan det vara intressant för 

uppsatsförfattarens studie att veta hur länge individen har varit bosatt i Kramfors då detta 

svar kan tänkas vara sammankopplade med familjeband och känslomässiga band till 

staden. Att veta hur länge individen har varit bosatt i området ger uppdragsgivaren 

möjlighet att analysera huruvida respondenternas uppfattning av staden beror av denna 

karaktäristika. 

De faktorer denna studie ämnar undersöka är faktorer där uppfattningen skiljer sig åt från 

individ till individ vilket till stor del också kan bero på de ovan presenterade men ur 

uppsatsförfattarens studie exkluderade karaktäristika. Kunskap om dessa karaktäristika 

från studien skulle kunna ge uppdragsgivaren intressant information om respondenterna 

medan denna information dock inte är avgörande för det syfte och bidrag studien har. 

Denna studie syftar främst till att ”undersöka hur olika värdeskapande faktorer i 

individens miljö upplevs vara tillfredsställande eller ej i Kramfors stad enligt boende och 

besökare”. Individen i denna studie ämnas därmed inte kategoriseras utifrån de ovan 

nämna karaktäristika som exempelvis religion, inkomst eller hushållets sammansättning. 

Detta är också karaktäristika som kan anses stötande att svara på vilket ur ett etiskt 

perspektiv inte är bra för studiens resultat. På detta sätt argumenterar uppsatsförfattaren 

för att dessa karaktäristika exkluderas ur denna undersökning.  

Den efterföljande delen av enkäten ämnar undersöka olika presenterade faktorer och hur 

dessa uppfattas vara tillfredsställande i stadskärnan. Dessa frågor besvaras av 

respondenten med hjälp av en femgradig skala där 1 = ”Inte alls tillfredsställande” och 5 

= ”Fullständigt tillfredsställande”. Dessa attitydfrågor efterföljs sedan av ett mindre antal 

öppna och slutna frågor som undersöker faktorer som spelar in på stadens attraktivitet 

men som är svåra att mäta på samma sätt som de tidigare nämnda faktorerna. Enkäten 
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avslutas sedan med att respondenten får välja tre alternativ av de förut presenterade 

faktorerna som enligt individen bör prioriteras under den kommande utvecklingen av 

stadskärnan. Denna fråga är sluten och besvaras genom tre val av i enkäten fördefinierade 

faktorer. I det fall respondenten inte finner tre passande alternativ bland de av 

uppsatsförfattaren presenterade faktorerna, finns möjligheten att fylla i tre 

egendefinierade faktorer på denna fråga. Trost (2012, s.92) menar att i vilken 

ordningsföljd forskaren väljer att placera frågorna är en smaksak. Uppsatsförfattaren har 

i detta fall valt att presentera frågorna i en ordningsföljd som utifrån frågornas karaktär 

verkar logisk för respondenten, vilket också har testats och bekräftats i en pilotstudie.  

Trost (2012, s.79) menar att det för forskaren är viktigt att tänka på att varje fråga ska 

vara just en fråga och inte innefatta två särskilda begrepp som gör att frågan egentligen 

behandlar två olika saker. Genom att ställa två frågor i samma blir det svårt för forskaren 

att i ett senare skede analysera och dra slutsatser från respondenternas svar på frågan 

vilket i sin tur gör att svaren på frågan inte bidrar till studiens resultat (Trost, 2012, s.79-

80). Forskare bör också vara noggrann vid utformningen av svarsalternativ och hur denne 

informerar respondenten om på vilket sätt denne förväntas svara på respektive fråga. Det 

är också av stor vikt att undvika konstiga ord och istället använda ett vanligt språk som 

är begripligt för gemene man (Trost, 2012, s.81). Negationer, värdeladdade ord och långt 

formulerade frågor är också exempel på aspekter som bör undvikas vid utformningen av 

en enkät (Trost, 2012, s.82-87).  Uppsatsförfattaren har under utformningen av enkäten 

tagit hänsyn till de ovan nämnda riktlinjerna för att få en så enkelt utformad enkät som 

möjligt, som inte innehåller tvetydigheter eller oklara formuleringar som försvårar 

respondentens svar och därmed påverkar studiens resultat negativt. Genom att testa 

enkäten på olika möten och i en pilotstudie innan studiens huvudsakliga datainsamling 

har uppsatsförfattaren fått värdefulla förslag och idéer kring hur utformningen kan 

förändras för att skapa en bättre samt mer lättförståelig enkät.  

Som tidigare nämnt innehåller enkäten också ett antal öppna frågor som önskats 

inkluderas av uppdragsgivaren. Dessa frågor är inte baserade i någon teori utan grundar 

sig istället i frågeställningar som Kramfors kommun velat veta boende och besökares 

åsikt kring. Uppsatsförfattaren har därför formulerat relevanta frågor utifrån 

uppdragsgivarens önskemål vilka sedan har inkluderats i enkätundersökningen. 

Uppdragsgivaren kommer att genom svaren från dessa öppna frågor få mer information 

gällande bland annat respondenternas helhetsbild av Kramfors. Resultaten från dessa 

frågor kommer däremot uteslutas ur uppsatsförfattarens empiri och analys för att 

uppsatsens innehåll ska ha ett tydligt fokus på de uppsatta frågeställningarna samt 

studiens syfte. 

5.3.2 Pilotstudie och professionella synpunkter på enkäten 

En pilotstudie syftar enligt Lundahl & Skärvad (1992, s.79) till att testa den huvudsakliga 

studien genom att genomföra en mindre studie utifrån det framtagna 

undersökningsmaterialet och på så sätt ta reda på om studien fungerar i praktiken. Genom 

att utföra en pilotstudie innan den huvudsakliga studien ges forskaren möjligheten att 

upptäcka och rätta till misstag och felaktigheter innan den fullständiga studien genomförs. 

Fördelen med att göra ett test på detta sätt är att onödiga kostnader enkelt kan undvikas 

samtidigt som den totala kvaliteten på studien säkerställs (Lundahl & Skärvad, 1992, 

s.79). 

Av denna anledning ämnar uppsatsförfattaren genomföra en pilotstudie innan 

genomförandet av den huvudsakliga studien. Pilotstudien har utformats via ett Googles 

enkät-verktyg och en länk till denna studie har sedan skickats ut till ett fåtal oberoende 
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respondenter i syfte att upptäcka fel och brister i den nuvarande utformningen. De 

uppställda faktorerna har också kvalitetstestats i form av att uppdragsgivare tillsammans 

med en representant från Handelns Utredningsinstitut har varit med och haft synpunkter 

på utformningen. Det som främst diskuterats under detta möte var huruvida 

frågeställningarna och enkätens innehåll var relevant för det avseende studien ämnar 

undersöka. Språkliga uttryck och val av dessa har också diskuterats för att säkerställa att 

de valda uttrycken beskriver det studien ämnar undersöka. De synpunkter som samlats in 

vid detta möte har legat till grund för en revidering av den ursprungliga enkäten vilket i 

sin tur har skapat den enkät som pilottestats på de intressentgrupper den är ämnad för. 

Enkätens utformning och innehåll har även diskuterats med uppsatsförfattarens 

handledare vilket också har bidragit till att kvalitetssäkra studien. Dessa åtgärder har 

tillsammans bidragit till att undvika felaktigheter i den slutliga enkäten och har därmed 

förhindrat det bortfall som detta kunnat resultera i.  

Pilotstudien gav uppsatsförfattaren bra feedback kring ordval och upplägg av studien 

samt hur ansträngande och tidskrävande den uppfattades av respondenterna. Resultatet 

från pilotstudien presenterades sedan för uppdragsgivaren varefter några mindre 

förändringar diskuterades. Uppsatsförfattaren kom dock tillsammans med 

uppdragsgivaren fram till att inga större justeringar behövde göras utifrån pilotstudiens 

resultat, och därmed var enkäten redo för huvudstudien.  

5.3.3 Distribution av enkäter 

Kvoturval är den typ av urval som utifrån dess upplägg gör att kopplingen mellan 

stickprovet och populationen blir mer säker.  Forskaren bestämmer hur stor andel av 

respondenterna som ska ha en viss egenskap och samlar därmed in data utifrån detta. Tid 

och plats för datainsamlingen har stor inverkan på resultatet och kan därmed bidra med 

en skevhet till studiens resultat om dessa val inte görs med eftertanke (Johansson 

Lindfors, 1993, s.96). Denna studie ämnar undersöka intressentgrupperna boende och 

besökare samt deras uppfattning kring stadskärnans utbud och attraktivitet. Boende och 

besökare utgör därför kvoterna som i denna studie ämnar undersökas. Vardera kvoten har 

bestämts att till antalet utgöras av 50-100 respondenter. För att på ett praktiskt sätt samla 

in enkätsvar från de båda intressentgrupperna är de två enkäterna tryckta i två olika färger. 

Uppsatsförfattaren kan således vid insamlingstillfället under den inledande kontakten 

med respondenten fråga om denne är boende eller besökare i staden, utifrån uppsatt 

kriterier för varje intressentgrupp. Beroende på individens svar kan uppsatsförfattaren 

därmed tilldela respondenten den enkät som är anpassad för dennes intressentgrupp.  

Studiens datainsamling har genomförts på platser i Kramfors stadskärna. Med orsak av 

att tillstånd har krävts från olika parter för att uppsatsförfattaren ska få samla in enkätsvar 

i stadskärnan har platserna som valdes ut påverkats av om tillstånd beviljats eller inte. 

Uppsatsförfattaren är däremot av uppfattningen att de begränsningar av studiens 

datainsamling som detta innebar däremot inte kommer att påverka studiens resultat på ett 

avgörande sätt. Platserna är utvalda utifrån kriterierna att det ska passera många individer 

där varje dag och att dessa platser till sin funktion ska skilja sig åt. Exempelvis har 

datainsamlingen skett utanför stadens galleria och vid resecentrum. Båda dessa kriterier 

för insamlingsplatser bidrar till att öka mångfalden hos respondenterna på ett sätt som 

gynnar representativiteten i studien, som uppsatsförfattaren behandlar vidare nedan. 

Några enkäter samlades också in utanför stadskärnan vilket i ett inledande skede av 

analysen har hanterats genom att jämföra huruvida respondentsvar som samlats in i staden 

skiljer sig från de som samlats in utanför staden. Ingen signifikant skillnad mellan dessa 
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svar har påträffats vilket gör att båda typerna av respondentsvar har behandlats lika i 

studiens empiri- och analyskapitel. 

Kvoturval innebär enligt Jacobsen (2002, s.352) att forskaren definierar vilka grupper 

som utgör studiens kvoter och hur stora respektive kvot ska vara. Därefter inleds 

datainsamlingen där forskaren samlar in exempelvis enkätsvar fram till att de definierade 

gruppernas kvoter är fyllda.  Kvoturvalets genomförande är ofta likt ett 

bekvämlighetsurval där forskaren samlar in data från de individer som finns lättast 

tillgängliga för studien (Jacobsen, 2002, s.352). Risken med att använda sig av ett 

bekvämlighetsurval kan enligt Jacobsen (2002, s.350) exempelvis vara då forskaren väljer 

att göra datainsamlingen i ett köpcentrum där syftet med studien är att undersöka 

kundnöjdhet. Med stor sannolikhet kommer i detta fall de individer som inte är nöjda med 

köpcentrumet heller inte att finnas med i studien på grund av att dessa inte uppehåller sig 

på den valda platsen för datainsamling. Detta exempel illustrerar likheter med den 

undersökning och det syfte som denna studie ämnar utföra. Genom att uppsatsförfattaren 

väljer att samla in enkätsvar på ett antal offentliga platser i stadskärnan under olika tider 

på dygnet förutsätter undersökningen att en fullständigt representativ andel av 

intressentgrupperna befinner sig på dessa platser vid dessa tillfällen.  

Likt exemplet ovan är studiens syfte att undersöka en typ av kundnöjdhet vilket i sin tur 

bidrar med osäkerheten kring att de individer som inte är nöjda med stadskärnan inte 

heller befinner sig där. Uppsatsförfattaren har försökt minimera dessa risker genom att 

välja insamlingsplatser där olika grupper av människor befinner sig samtidigt som 

insamlingsplatserna skiljer sig åt vad det gäller anledning till besöket. Genom att 

identifiera dessa platser som individen på ett eller annat sätt besöker ändå trots eventuellt 

missnöje med stadskärnan generellt har uppsatsförfattaren gjort ett försök till att styra 

studiens datainsamling så att den ska spegla en så representativ samling individer som 

möjligt. Bekvämlighetsurvalet har främst motiverats genom att en del praktiska 

angelägenheter i uppsatsen krävt det. Dels har den begränsade tiden som finns för denna 

studie påverkat valet av insamlingsmetod medan också den ökade kostnaden som 

exempelvis en postenkät eller liknande hade inneburit också spelar in. Uppsatsförfattaren 

har i samråd med uppdragsgivaren diskuterat olika insamlingsmetoder men med ovan 

presenterade argument som huvudsakliga orsaker till att ett bekvämlighetsurval valdes 

framför andra alternativ. Enligt det som presenterats ovan har uppsatsförfattaren också 

arbetat medvetet för att den valda insamlingsmetoden inte ska påverka studiens resultat. 

Uppsatsförfattaren tog vid insamlingstillfället kontakt med förbipasserande personer och 

tillfrågade dessa om deltagande i studien. Uppsatsförfattaren presenterade sig som student 

vid Handelshögskolan i Umeå och presenterade studiens syfte i korthet. För att undvika 

eventuella missförstånd av frågornas utformning eller i enkäten använda begrepp 

uppmanades respondenten att fråga uppsatsförfattaren om de uppstod eventuella 

funderingar under deltagandet. Respondenten informerades också om chansen att delta i 

utlottningen av ett presentkort på 500 kr i Kramfors centrum efter deltagandet i studien.  

5.3.4 Etiska och moraliska diskussioner 

Att dela ut en respondentgåva på ett belopp om 500 kr kan ses som en stor lockelse till 

att delta i studien. Detta kan enligt uppsatsförfattaren medföra att den tillfrågade individen 

har siktet inställt på att enbart vara med i utlottningen av respondentgåvan och därmed 

inte lägger ner någon större tanke i att besvara enkäten. Med orsak av den 

insamlingsmetod som valts och den kontext enkäten därmed ämnas besvaras i anser 

uppsatsförfattaren tillsammans med uppdragsgivaren för denna studie att en 

respondentgåva är avgörande för att motivera förbipasserande individer till att delta i 
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studien. Av denna anledning valde uppsatsförfattaren att använda sig av utlottning av en 

respondentgåva trots att risken finns att det påverkar studiens resultat.  

Uppsatsförfattaren har försökt minska denna risk genom att dels välja en respondentgåva 

i form av deltagande i en utlottning vilket därmed inte garanterar att respondenten får 

presentkortet och dels genom att vid mötet med respondenten informera om vikten av 

denna studie samt vad den enskilde individen genom sitt deltagande kan bidra med till 

staden. Detta avser uppsatsförfattaren givetvis utföra på ett neutralt och icke påtvingande 

sätt för att respondenten fortfarande ska känna att deltagande är helt frivilligt. Genom att 

agera på ovan presenterade sätt ämnar uppsatsförfattaren hålla en neutral position 

gentemot respondenten i studien för att därmed undvika eventuella etiska eller moraliska 

felaktigheter. Under enkätinsamlingen visade de sig att en stor andel av respondenterna 

valde bort att vara med i utlottningen av respondentgåvan men att de gärna svarade på 

enkäten. Denna respons på valfriheten till deltagandet anser uppsatsförfattaren ger 

indikation om att deltagandet i enkäten inte påverkats negativt av den lockelse som en 

respondentgåva kan innebära.   

5.3.5 Externt bortfall 

Vid genomförandet av en studie som denna möter forskaren vanligtvis individer som inte 

vill eller kan svara på enkäten vilka då utgör studiens externa bortfall (Jacobsen, 2002, 

s.337, 356; Patel & Davidson, 2011, s.132). Detta bortfall påverkar studiens resultat och 

forskaren måste därför ta hänsyn till detta samt analysera orsaken till bortfallet för att 

försäkra sig om att bortfallet inte påverkat stickprovet till den grad att det inte längre är 

representativt för populationen (Patel & Davidson, 2011, s.132). I denna studie har 

datainsamlingen gjorts på olika platser i Kramfors stadskärna där uppsatsförfattaren har 

sökt deltagande från de förbipasserande på gatan. Orsaken till att några av dessa kom att 

utgöra studiens externa bortfall har av uppsatsförfattaren upplevts vara tidsbrist vid 

insamlingstillfället eller bristande intresse för studiens syfte vilket uppsatsförfattaren inte 

har någon möjlighet att påverka.  

Att dessa individer valde att inte delta i enkäten är inget uppsatsförfattaren direkt kunnat 

påverka. Det är dock av stor vikt för forskaren att försöka minska det eventuella bortfallet 

i studien så mycket som möjligt (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997, s.192). 

Uppsatsförfattaren har i detta fall försökt engagera de förbipasserande genom att 

informera om enkätens syfte och vikten av den enskilda individens bidrag samtidigt som 

respondenterna erbjudits deltagande i utlottning av en respondentgåva. 

Uppsatsförfattaren har också haft fokus på att på ett tydligt och lättförståeligt sätt utforma 

enkäten vilket i flera kontexter har prövats och utvärderats innan den faktiska 

datainsamlingen startade. På detta sätt har uppsatsförfattaren försökt utforma studien för 

att minska det externa bortfallet och därmed också risken för att detta bortfall ska påverka 

studiens resultat. Att ett visst externt bortfall uppvisats i studien är något som inte 

påverkat antalet insamlade enkätsvar. Studiens datainsamling har fortsatt tills det att 

kvoterna uppfyllts och målsättningen för antalet insamlade enkäter har nåtts. Då studien 

ämnar undersöka både boende och besökare i staden finns det inga sådana karaktäristika 

hos individen som utesluter denna från studien. Bortsett från studiens tidigare 

presenterade avgränsningar är samtliga förbipasserande personer intressanta för studien 

vilket medför att inga vidare externa bortfall, kontrollerade av forskaren, finns i denna 

studie. De externa bortfall som uppstår är enligt ovan orsakade av individen själv. 

5.3.6 Teoretiskt och faktiskt urval 

Under insamlingen av enkätsvar samlade uppsatsförfattaren in totalt 185 enkätsvar varav 

8 enkäter uteslöts på grund av internt bortfall.  Det totala antalet enkätsvar som utgör 
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resultatet av denna studies undersökning är därför 177, varav 139 från boende respektive 

38 från besökare.  Då endast 38 besökare deltagit i studien innebär det att 

uppsatsförfattaren inte lyckades nå upp till målet för antalet besökar-respondenter. 

Uppsatsförfattaren är medveten om att detta antal respondenter är relativt lågt och att det 

medför en risk av att resultatet inte speglar populationen på ett rättvist sätt. Efter ett möte 

med uppdragsgivaren där detta diskuterades konstaterades däremot att förhållandet 

mellan boende- och besökar-respondenterna i detta fall speglar förhållandet mellan 

antalet boende och besökare som uppehåller sig i staden vid denna årstid. Därför väljer 

uppsatsförfattaren att gå vidare med analysen av denna intressentgrupp trots det låga 

antalet respondenter. I enighet med uppsatsförfattarens handledare är detta antal däremot 

godtagbart och det förväntas inte påverka studien nämnvärt i någon större utsträckning. 

Några respondenter har av okänd anledning inte svarat på vissa frågor alternativt uppgett 

fler svar där undersökningen efterfrågat ett enstaka svarsalternativ. Då detta inte har 

påträffats fler än ett fåtal gånger under analysen har uppsatsförfattaren valt att utesluta de 

respondenter som utelämnat svar från den specifika frågan och istället presentera den 

procentsats som representerar de giltiga svaren. I de fåtal fall som respondenten angett 

fler svarsalternativ än det tillåtna antalet har uppsatsförfattaren i samråd med handledaren 

valt att inkludera dessa svar ändå.  

Analysen visar att 60.5% av respondenterna i intressentgruppen boende är kvinnor och 

39.5% män. Analysen visar också att 59.5% av besökarna i studien är kvinnor och 40.5% 

är män. Av de boende som deltagit i studien är det 53.1% som bor i postorten Kramfors, 

det vill säga inom det som i denna studie behandlas som Kramfors tätort, resterande 

46.9% av respondenterna är spridda över resterande orter i kommunen. För 

intressentgruppen boende är medelåldern på respondenterna 43 år och i intressentgruppen 

besökare är medelåldern 46 år. Populationens medelålder är 47 år vilket gör att kvoterna 

för de båda intressentgrupperna ligger något lägre i ålder än den totala populationen. 

Åldersfördelningen mellan de båda könen inom respektive intressentgrupp är jämn för 

gruppen boende medan intressentgruppen besökare har ett större och äldre åldersspann 

för kvinnor än för män i denna studie.  

Majoriteten av boende-respondenterna har bott i Kramfors kommun över 20 år (64.7%). 

Bortsett från dem har 19.1% bott i kommunen mellan 11-20 år, 5.9% mellan 5-10 år och 

10.3% mellan 0-4 år. Analysen visar också att 69.5% av boende-respondenterna uppger 

bil som sitt främsta transportsätt, gång har valts av 14.4%, buss av 11.9% och cykel av 

4.2%. Vad det gäller besökar-respondenterna är det vanligaste sättet att ta sig till 

Kramfors stad med hjälp av bil (68.6%) följt av 33.9% som åker tåg till staden och 8.6% 

som åker buss. Inom staden är det vanligast att besökare tar sig fram till fots (63.9%) 

medan 5.6% väljer att cykla och 30.6% tar bilen även inom staden. Den vanligaste 

orsaken till besök i staden är enligt studien arbete (29.4%). 8.8% av besökar-

respondenterna har uppgett att de besöker staden främst av anledningen 

”Nöje/Evenemang”, 17.6% av anledningen ”Shopping”, 20.6% av anledningen ”Besöka 

släkt och vänner” och resterande 23.5% har svarat ”Annan anledning”. Av de besökare 

som deltagit i studien anger 57.9% att de besöker Kramfors stad ”Mindre än 1 

gång/månad”. 15.8% uppger att de besöker staden ”1 gång/månad”, 5.3% uppger 

”Varannan vecka”, 5.3% uppger besöksfrekvensen till att vara ”1 gång/vecka” och 15.8% 

uppger ”Fler än en gång per vecka”. 

5.3.7 Kritik av insamlingsprocessen 

Då datainsamlingen i denna studie utförts på ett fåtal ställen i stadskärnan under olika 

tider på dygnet är det viktigt för både uppsatsförfattaren och läsaren att vara medveten 
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om risken för att samma individ fyllt i enkäten två gånger. Uppsatsförfattaren kan ha svårt 

att avgöra om denne individ tillfrågats tidigare eller inte vilket gör att samma individ kan 

ha tillfrågats två eller fler gånger. Uppsatsförfattaren bedömer dock risken för att en 

individ ska besvara enkäten två gånger som liten då individen själv bör medvetengöra 

uppsatsförfattaren om en sådan situation uppstår. Uppsatsförfattaren är också medveten 

om att det finns en risk att de redan deltagande individerna uppsöker 

datainsamlingsplatsen igen för att delta en gång till i avsikt att ha större chans att vinna 

respondentgåvan. Risken för att detta inträffar bedöms av uppsatsförfattaren som liten. 

Ovan förda resonemang visar dock på att uppsatsförfattaren är medveten om denna risk.  

5.4 Bearbetning av enkätsvaren samt internt bortfall 
Datainsamlingen skedde på dagtid på olika platser i stadskärnan mellan den 21 och den 

25 mars. Några enkäter samlades också in utanför stadskärnan vilket har tagits hänsyn till 

i studien genom att i ett inledande skede av analysen jämföra huruvida respondentsvar 

som samlats in i staden skiljer sig från de som samlats in utanför staden. 

Uppsatsförfattaren har dock inte upptäckt någon signifikant skillnad mellan dessa svar 

vilket gör att båda typerna av respondentsvar har behandlats lika i studiens empiri- och 

analyskapitel. Genom att datainsamlingen pågick fredag, lördag, söndag, måndag och 

tisdag har respondenter som besökt staden både på vardagar och helgdagar haft möjlighet 

att delta i studien. En insamlingsperiod som istället schemalagts endast på vardagar under 

dagtid skulle för studien inneburit att exempelvis de personer som arbetar vanliga 

kontorstimmar eller de ungdomar som går i skolan på dagarna inte hade fått möjligheten 

att delta i studien. Genom att schemalägga insamlingen på både vardagar och helgdagar 

har uppsatsförfattaren därmed uppnått en större spridning i vilka individer som har 

möjlighet att delta i enkäten och en bättre representativitet i urvalet.   

Studiens enkät består till stor del av variabler som undersöks med hjälp av en likertskala 

från 1 till 5 där, 1 = ”inte alls tillfredsställande” och 5 = ”fullständigt tillfredsställande”. 

Likertskalans medelpunkt, 3, kan således antas vara lika med ”neutral” i hur 

tillfredsställande den faktorn upplevs av individen. Efter datainsamlingen har varje 

respondents svar systematiskt kodats in som data i SPSS. Varje variabel tilldelades på 

varje rad ett värde mellan 1 och 5, vilket därmed speglade varje individs uppfattning om 

tillfredsställandegraden för den specifika variabeln. När ett internt bortfall påträffats har 

uppsatsförfattaren redovisat detta genom att lämna variabelns kolumn blank vilket 

därmed har registrerats som ett saknat värde i SPSS. 

Det interna bortfallet i studien utgörs av de enkäter som inte är fullständigt ifyllda eller 

de som är ifyllda på ett sådant sätt att svaren inte går att inkludera i studien. Forskaren 

måste ta hänsyn till det interna bortfallet när resultatet från studien presenteras (Patel & 

Davidson, 2011, s.133). Det interna bortfallet benämns också som variabelbortfall då 

bortfallet är kopplat till en särskild fråga (variabel) i enkäten. Forskaren bör analysera 

huruvida det interna bortfallet är koncentrerat till en eller flera särskilda variabler och om 

dessa i så fall bör uteslutas ur studiens analys (Magne Holme, 1997, s.199-200). I 

uppsatsförfattarens studie har det inte påträffats något större antal bortfall från någon av 

de frågorna som ligger till grund för studiens empiri och analys. De fåtal bortfall som 

uppmärksammats vid kodningen är inte heller koncentrerade till någon specifik fråga utan 

är istället spridda bland studiens variabler vilket därmed kan indikera att orsakerna till 

dessa bortfall är olika från respondent till respondent. 

De frågor där ett koncentrerat bortfall har uppmärksammats utgörs av de öppna frågorna 

i slutet av enkäten. Dessa frågor är de som uppdragsgivaren har velat addera till den av 

uppsatsförfattaren ursprungliga teoribaserade delen av enkäten. På grund av att dessa 
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frågor inte är direkt teoretiskt baserade har uppsatsförfattaren uteslutit dessa från både 

den empiriska redovisningen, analysen av resultaten och studiens slutsatser. Resultaten 

från dessa frågor kommer istället att delges uppsatsens uppdragsgivare, Kramfors 

kommun, varpå de själva kommer att analysera och använda sig av denna data. Trost 

(2012, s.72-73) menar att öppna frågor tenderar att ge ett stort antal internt bortfall i 

studien på grund av att respondenten exempelvis är osäker på vad denne egentligen anser 

i frågan eller att intresse saknas för frågan vilket gör att respondenten inte blir motiverat 

till att lägga ner tid för att svara på frågan. Anledningen till att de öppna frågorna i 

uppsatsförfattarens studie saknar svar från flera respondenter kan bero på att 

respondenterna i kontexten för datainsamlingen, det vill säga när de blivit stoppade på 

gatan, upplevde frågorna som betungande, tidskrävande eller svåra att svara på. Detta gör 

att respondenten i denna studie väljer att lämna svaren tomma istället för att lägga tid på 

de öppna frågorna.  
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6 Empiri 
I detta kapitel kommer uppsatsförfattaren att redogöra för resultatet från den empiriska 

datainsamling som gjorts i denna studie. Resultaten från studiens undersökta 

intressentgrupper, boende och besökare, kommer att redovisas var för sig. Ordningen i 

vilken resultaten presenteras följer ordningen i vilken studiens huvudfrågor är 

presenterade i studiens syfte. 

6.1 Boende 
Som ovan nämnt är boende den största intressentgruppen som undersökts i denna studie. 

Resultaten från dessa enkätsvar presenteras nedan utifrån de olika faktorerna som 

undersökts. De boendes uppfattning kring olika faktorer undersöktes via en femgradig 

likertskala där respondenten fick gradera ur pass tillfredsställande den presenterade 

faktorn i stadskärnan upplevs vara i dagsläget. I Figur 9 nedan presenteras medelvärdet 

för de olika faktorerna som framkommit ur denna studie, vilka redogörs för mer detaljerat 

senare i detta kapitel.  

Genom att i SPSS genomföra ett så kallat oberoende t-test har uppsatsförfattaren kunnat 

undersöka huruvida det finns någon signifikant skillnad mellan kvinnor och män i studien 

i hur dessa uppfattar de olika faktorerna som tillfredsställande eller ej. Samtliga faktorer 

som undersöks i studien har testats på detta sätt. Resultatet av detta test var att ingen av 

faktorerna uppvisade en signifikansnivå under 0.05 vilket i sin tur betyder att det inte går 

att identifiera någon signifikant skillnad mellan könen. 

Faktor Pearson Correlation, r Sig. (2-tailed), p 

Parker och grönområden -0.185 0.031 

Renlighet på gator och torg -0.022 0.797 

Husens utseende 0.024 0.786 

Arrangemang och aktiviteter i stadskärnan 
(dagtid) 

-0.194 0.024 

Nattliv 0.011 0.903 

Belysning i staden -0.042 0.631 

Handelsutbudet -0.165 0.057 

Aktivitetsplatser för barn -0.174 0.045 

Tillgängliga sittplatser i stadskärnan -0.122 0.157 

Parkeringsplatser -0.199 0.021 

Trygg miljö -0.250 0.003 

Restauranger -0.090 0.301 

Caféer -0.174 0.043 

Tillgänglighet inom stadskärnan 0.017 0.848 

Vägvisning och skyltning inom stadskärnan -0.020 0.821 

Helhetsintrycket av Kramfors stad -0.154 0.075 

Kultur och nöje -0.254 0.003 
Tabell 2. Resultat från korrelationsanalys - boende. 

En korrelationsanalys genomfördes för att se huruvida det finns ett samband mellan 

respondentens födelseår och de olika faktorerna som undersökts i studien. Efter 

utförandet av detta test kunde det påvisas att faktorerna Kultur och nöje, Caféer, Trygg 
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miljö, Parkeringsplatser, Aktivitetsplatser för barn, Arrangemang och aktiviteter i 

stadskärnan (dagtid) och Parker och grönområden har ett antingen positivt eller negativt 

samband med respondentens ålder. Detta bekräftades med en signifikansnivå på minst 

0.05, medan sambandet mellan några av faktorerna och respondentens ålder var 

signifikanta med p<0.01. Samtliga faktorer redovisas i tabellen ovan tillsammans med 

dem korrelationsstyrka r och det p-värde som framkommit i korrelationsanalysen. De 

faktorer som uppvisat ett signifikant samband har i denna korrelationsanalys samtliga 

uppvisat ett negativt r-värde vilket betyder att ju yngre respondenten är (ju senare 

födelseår respondenten har) desto mindre tillfredsställande är faktorn för respondenten.  

6.1.1 Till vilken grad uppfattas olika faktorer i stadskärnan vara tillfredsställande för 

individen? 
 

 

Figur 9. Boendes uppfattning 

Ovan presenteras de i studien undersökta faktorerna i fallande ordning, med den faktor 

som i genomsnitt uppfattas som mest tillfredsställande i dagsläget överst i figuren. 

Samtliga faktorer har tillsammans ett medelvärde på 2.89 i respondentgruppen boende, 

där det lägsta medelvärdet är 2.48 och det högsta är 3.59. Detta visar på att samtliga 

faktorer har ett medelvärde som är nära medelvärdet på skalan, dvs 3. Generellt säger det 

att faktorerna uppfattas på ett mediokert sätt av respondenterna då medelvärdet för varje 

faktor är placerat i närheten av mitten mellan punkterna 1=inte alls tillfredsställande och 

5=fullständigt tillfredsställande. För att undersöka om de olika faktorerna skiljer sig 

signifikant från det uppsatta testvärdet 3 har uppsatsförfattaren utfört ett envägs-t-test för 

varje faktor. Testvärdet bestämdes till 3 för att det, som nämndes ovan, utgör medelvärdet 

på den likertskala som dessa faktorer undersökts genom i studien.  
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Faktorn Tillgänglighet inom stadskärnan har i studien uppvisat ett medelvärde på 3.59. 

Ett t-test för denna faktor gav t = 7.176, p = 0.000. Detta är den faktor som alltså fått det 

största medelvärdet och som därför i genomsnitt uppfattas som den mest tillfredsställande 

faktorn i stadskärnan idag. Trygg miljö är den faktor som utifrån medelvärdet uppfattas 

som näst mest tillfredsställande i stadskärnan idag. Medelvärdet är 3.26 och envägs-t-

testet för denna faktor gav t = 2.905, p = 0.004. Denna faktor är därmed också signifikant 

skilt från likertskalans medelpunkt. Parkeringsplatser är den faktor som i denna studie 

utifrån medelvärdet för boende ligger på plats nummer tre med ett medelvärde på 3.18. 

Envägs-t-testet för denna faktor uppvisar t = 1.886, p = 0.061 vilket indikerar att faktorn 

inte är signifikant skild från testvärdet. P-värdet för denna faktor är däremot nära 

signifikant och att det överstiger signifikansnivån på p < 0.05 kan bero på att medelvärdet 

inte skiljer sig tillräckligt från testvärdet.  

Nästa faktor som presenteras är Handelsutbudet med ett medelvärde på 3.15. Envägs-t-

testet gav uppsatsförfattaren t = 1,965, p = 0,051 för denna faktor vilket visar på nära 

signifikans. Vägvisning och skyltning inom stadskärnan är nästa faktor, med ett 

medelvärde på 3.04, vars envägs-t-test också uppvisar ett för högt p-värde där t = 0.675, 

p = 0.501. Signifikansnivån och t-värdet visar i detta fall tydligt på att värdet från denna 

faktor inte är signifikant skilt från testvärdet 3. På samma sätt visar envägs-t-testet för 

faktorn Renlighet på gator och torg att resultatet inte är signifikant. Faktorn har ett 

medelvärde på 3.02 och envägs-t-testet uppvisade t = 0.182, p = 0.856. Faktorn 

Restauranger uppvisar inte heller att resultatet är signifikant åtskilt från testvärdet 3 

utifrån ett medelvärde på 3.00 samt ett t-test som visar t = 0.086, p = 0.931. De hittills 

presenterade faktorerna är de som haft ett medelvärde över eller lika med medelvärdet på 

studiens likertskala vilket därmed betyder att de hittills presenterade faktorerna är 

generellt mer tillfredsställande i dagsläget än de kommande faktorerna som har ett 

medelvärde under medelvärdet på studiens likertskala. 

Helhetsintrycket av Kramfors stad är enligt figuren ovan nästkommande faktor i 

ordningen, med ett medelvärde på 2.93. Envägs-t-testet visar t = -0.799, p = 0.426. Detta 

innebär att inte heller denna faktor är signifikant skild från testvärdet 3. Belysningen i 

staden uppfattas i genomsnitt av respondenterna i denna intressentgrupp till 2.92. T-testet 

på denna faktor uppvisar t = -0.954, p = 0.342 vilket betyder att inte heller denna faktor 

är signifikant skild från testvärdet, 3, det neutrala värdet på studiens likertskala. 

Nästkommande faktor är Caféer vilken uppvisar ett medelvärde på 2.86 och t = -1.563, p 

= 0.120 vilket visar på att inte heller denna faktor är signifikant skild från envägs-t-testets 

testvärde. Detta kan, i likhet med det som presenterats ovan, bero på att dessa faktorer har 

medelvärden som inte är tillräckligt skilda från medelvärdet i studiens likertskala, dvs 3. 

Husens utseende är i denna sammanställning placerad på elfte plats utifrån hur 

tillfredsställande dessa faktorer i stadskärnan uppfattas vara idag av de som bor i 

kommunen. Denna faktor har ett medelvärde på 2.83 och det utförda t-testet uppvisar t = 

-2.082, p = 0.039. Detta betyder alltså att Husens utseende är en faktor som är signifikant 

skild från testvärdet 3 och därmed också från den femgradiga likertskalans neutrala värde. 

Fortsättningsvis presenteras resultatet från faktorn Tillgängliga sittplatser i stadskärnan 

med ett medelvärde på 2.69. Envägs-t-testet ger t = -3.820,  p = 0.000 vilket indikerar att 

resultatet av denna faktor är signifikant skilt från 3. Nästkommande faktor i den ovan 

presenterade ordningen är Parker och grönområden vilket är en faktor som i genomsnitt 

upplevs vara tillfredsställd till värdet 2.63. Ett envägs-t-test visar för denna faktor att t = 

-4.296, p = 0.000 vilket säger oss att denna faktor alltså är signifikant skild från testvärdet 

3. 
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Faktorerna Aktivitetsplatser för barn och Kultur och nöje presenteras båda i figuren ovan 

med ett medelvärde på 2.59. Aktivitetsplatser för barn har i envägs-t-testet get t = -5.266, 

p = 0.000 och faktorn Kultur och nöje har uppvisat t = -4.795, p = 0.000. Vidare visar 

Figur 9 att både faktorn Nattliv och faktorn Arrangemang och aktiviteter i stadskärnan 

(dagtid) har ett medelvärde på 2.48. Faktorn Nattliv uppvisar vid envägs-t-testet t = -

5.545, p = 0.000 medan faktorn Arrangemang och aktiviteter i stadskärnan (dagtid) 

uppvisar t = -6.498, p = 0.000. Detta betyder att båda dessa faktorer är signifikant skilda 

från testvärdet 3. De sju senast presenterade faktorerna är de faktorer som har ett 

medelvärde under den femgradiga likertskalans medelvärde, detta är alltså de faktorer 

som uppfattas som signifikant lägre än likertskalans neutrala värde, 3. 

6.1.2 Vilka faktorer bör prioriteras för att göra Kramfors stad mer attraktiv i 

framtiden? 

Vidare presenteras i detta avsnitt vilka faktorer som enligt boende i Kramfors kommun 

bör prioriteras i kommunens framtida utvecklingsarbete för att staden ska bli en 

attraktivare plats att bo och leva på. 

 

Figur 10. Boendes prioritering 

I figuren ovan presenteras de olika faktorera som undersökts i studien samt hur många 

procent av det totala antalet val som respektive faktor har fått. Faktorerna presenteras 

medsols i fallande ordning med den faktor först som störst andel boende-respondenter 

anser ska prioriteras först i den framtida utveckligen av stadskärnan. Fördelningen över 

faktorerna har en skillnad på 10% mellan den lägst prioriterade och den högst prioriterade 

faktorn. Alla faktorer som undersöktes i studien har dessutom blivit valda minst en gång 

vilket också kan utläsas i figuren ovan där samtiga faktorer finns representerade. Trots en 

stor spridning över faktorerna och prioriteringen av dessa går det att utläsa några högre 

och några lägre prioriterade faktorer. De faktorer som av de boende har fått störst antal 

”röster” är Parker och grönområden, Handelsutbud, Renlighet på gator och torg och 

Kultur och nöje. De faktorer som istället har fått lägst prioritering enligt boende i 

kommunen är Vägvisning och skyltning inom stadskärnan, Belysning i staden, 

Tillgänglighet inom stadskärnan och Parkeringsplatser. 
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6.2 Besökare 
Denna intressentgrupp har som nämnts ovan utgjorts av ett mindre antal respondenter än 

gruppen boende. Resultaten från dessa respondenter kommer nedan att presenteras på 

samma sätt som resultaten från intressentgruppen boende. 

På samma sätt som för den tidigare presenterade intressentgruppen har uppsatsförfattaren 

utfört ett oberoende t-test för att undersöka om det finns någon skillnad mellan kvinnor 

och män i studien och hur dessa uppfattar de olika faktorerna i stadskärnan i dagsläget. 

Resultatet från denna analys presenteras i tabellen nedan. Uppfattningen om till vilken 

grad faktorn Tillgänglighet inom stadskärnan är tillfredsställande i dagsläget visar sig vid 

detta test skilja sig signifikant åt mellan kvinnor och män med t = -2.276, p = 0.030. 

Faktorn Nattliv visar också upp t = -1.964, p = 0.059. vilket är nära signifikant och därmed 

kan sägas att det skulle kunna finnas en skillnad mellan kvinnor och män för denna faktor 

men som hade behövt ett större antal respondenter för att säkerställa skillnadens 

signifikans. Resterande faktorer har genom detta test bevisats inte uppvisa någon 

signifikant skillnad mellan kvinnor och mäns uppfattning.   

Faktor t Sig. (2-tailed), p 

Parker och grönområden 0.041 0.967 

Renlighet på gator och torg -0.624 0.537 

Husens utseende -0.597 0.554 

Arrangemang och aktiviteter i stadskärnan (dagtid) 0.014 0.989 

Nattliv -1.964 0.059 

Belysning i staden 0.209 0.836 

Handelsutbudet -0.542 0.591 

Aktivitetsplatser för barn 0.061 0.952 

Tillgängliga sittplatser i stadskärnan 0.495 0.624 

Parkeringsplatser 0.824 0.416 

Trygg miljö 0.677 0.504 

Hotell -0.414 0.682 

Restauranger -0.490 0.627 

Caféer -1.130 0.267 

Tillgänglighet inom stadskärnan -2.276 0.030 

Stadskärnans tillgänglighet utifrån -1.085 0.286 

Vägvisning och skyltning inom stadskärnan 0.056 0.956 

Helhetsintrycket av Kramfors stad -0.477 0.637 

Kultur och nöje -0.309 0.760 
Tabell 3. Resultat från oberoende t-test – besökare. 

En korrelationsanalys utfördes för att undersöka om det finns något samband mellan 

respondentens födelseår och vilken uppfattning respondenten har uppgett sig ha kring de 

olika faktorerna. Resultatet från detta test presenteras i Tabell 4 nedan där varje faktor 

och dess korrelationsstyrka r samt signifikansnivån p kan utläsas. Utifrån denna tabell går 

det att utläsa att en av faktorerna uppvisar att respondentens uppfattning kring denna 

faktor verkar ha ett samband med respondentens ålder. Denna faktor är Handelsutbudet 

och har i detta korrelationstest uppvisat r = -0.369 och p = 0.027. Att korrelationsstyrkan 

r i även detta fall är negativ innebär på samma sätt som för intressentgruppen boende att 

ju yngre respondenten i fråga är desto lägre uppfattar respondenten att denna faktor är 

tillfredsställande i staden i dagsläget.  
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Faktor Pearson Correlation, r Sig. (2-tailed), p 

Parker och grönområden 0.025 0.889 

Renlighet på gator och torg -0.156 0.351 

Husens utseende 0.140 0.410 

Arrangemang och aktiviteter i stadskärnan 
(dagtid) 

-0.140 0.436 

Nattliv 0.013 0.945 

Belysning i staden -0.054 0.759 

Handelsutbudet -0.369 0.027 

Aktivitetsplatser för barn -0.094 0.601 

Tillgängliga sittplatser i stadskärnan 0.104 0.558 

Parkeringsplatser -0.109 0.527 

Trygg miljö -0.141 0.435 

Hotell -0.051 0.782 

Restauranger 0.043 0.806 

Caféer 0.091 0.602 

Tillgänglighet inom stadskärnan 0.128 0.469 

Stadskärnans tillgänglighet utifrån -0.261 0.142 

Vägvisning och skyltning inom stadskärnan 0.113 0.537 

Helhetsintrycket av Kramfors stad 0.040 0.822 

Kultur och nöje 0.170 0.354 
Tabell 4. Resultat från korrelationsanalys - besökare 

6.2.1 Till vilken grad uppfattas olika faktorer i stadskärnan vara tillfredsställande för 

individen? 

På samma sätt som för boende har uppsatsförfattaren utfört ett envägs-t-test ör att 

undersöka signifikansen för resultaten från varje faktor. Även för denna respondentgrupp 

har uppsatsförfattaren bestämt testvärdet till 3. I figuren nedan presenteras besökarnas 

uppfattning kring studiens faktorer tillsammans med medelvärdet för uppfattningen av 

varje faktor. De presenteras i fallande ordning med den faktor överst som uppfattas som 

mest tillfredsställande i stadskärnan idag. På samma sätt som för intressentgruppen 

boende kan Figur 11 nedan visa på att samtliga faktorers medelvärde inte skiljer sig 

mycket från medelvärdet i studiens likertskala. Ett envägs-t-test kommer här att visa på 

huruvida resultatet från varje faktor är signifikant skilt från testvärdet och studiens 

neutrala värde, 3.  
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Faktorn Tillgänglighet inom stadskärnan har i studien medelvärdet 3.62 och vid 

genomförandet av et envägs-t-test har faktorn uppvisat t = 4.872, p = 0.000. Detta 

betyder att resultatet från uppfattningen om denna faktor är signifikant skilt från 

testvärdet 3. Stadskärnans tillgänglighet utifrån är nästkommande faktor och har ett 

medelvärde på 3.55. Envägs-t-testet visar t =3.946, p =0.000, vilket därmed också visar 

på att faktorn är signifikant skild från studiens neutrala värde, 3. Faktorn 

Parkeringsplatser har ett medelvärde på 3.36, t =2.188, p = 0.035 vilket därmed också 

är signifikant. Renlighet på gator och torg har medelvärdet 3.32 och ett envägs-t-test för 

denna faktor ger t = 2.513, p = 0.016 vilket också ger ett resultat som är signifikant 

åtskilt från testvärdet 3. Dessa faktorer är de som har fått högst medelvärden i denna 

undersökning och de har därför i genomsnitt uppskattats som de faktorer som i 

dagsläget uppfattas mest tillfredsställande hos denna intressentgrupp. 

Trygg miljö är rangordnad som faktor nummer fem enligt Figur 11 ovan med ett 

medelvärde på 3.24 och ett resultat från ett envägs-t-test som visar t = 1.487, p = 0.147. 

Faktorn Vägvisning och skyltning inom stadskärnan har ett medelvärde på 3.22, t = 1.487, 

p = 0.147. Nästkommande faktor i ovan presenterade ordning är Belysning i staden med 

ett medelvärde på 3.17, t = 1.785, p = 0.083. Helhetsintrycket av Kramfors stad har i 

studiens undersökning fått ett medelvärde på 3.06 av intressentgruppen besökare och ett 

envägs-t-test på denna faktor uppvisade t = 0.529, p = 0.600. Faktorn Hotell har fått 

medelvärdet 2.97, t = -0.205, p =0.839. Restauranger har också uppvisat medelvärdet 

2.97, men istället t = -0.239, p = 0.812. Dessa testresultat visar därmed att ingen av 

faktorerna Trygg miljö, Vägvisning och skyltning inom stadskärnan, Belysning i staden, 
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Helhetsintrycket av Kramfors stad, Hotell eller Restauranger har ett resultat som är 

signifikant skilt från studiens likertskalas neutrala värde, 3. Samtliga av dessa 

medelvärden ligger väldigt nära testvärdet och med tanke på det låga antalet respondenter 

i denna intressentgrupp kan det vara svårt att testa resultatet och dess signifikans. Det låga 

antalet respondenter medför också en större osäkerhet i resultatet i jämförelse med samma 

typ av test som gjordes på intressentgruppen boende vilken utgörs av över fyra gånger så 

många respondenter. Detta betyder att de p- och t-värden som fås för varje faktor från 

detta test från denna respondentgrupp möjligen hade visat sig vara signifikanta om fler 

besökare deltagit i studien.  

Faktorerna Husens utseende och Caféer har båda ett medelvärde på 2.89. Husens utseende 

har vid ett envägs-t-test uppvisat t = -0.892, p = 0.378 medan faktorn Caféer har uppvisat 

t = -1.000, p = 0.324. Ingen av dessa faktorer är därför signifikant skilda från testvärdet 

3. Faktorn Handelsutbud har medelvärdet 2.83 och testet visar t = -1.139, p = 0.263. 

Parker och grönområden har medelvärdet 2.76, t = -1.757, p = 0.088. Dessa testresultat 

visar på att inte heller resultaten från dessa två faktorer är signifikant skilda från testvärdet 

3. I likhet med det som nämnts ovan kan detta bero på att dessa faktorers medelvärde inte 

skiljer sig tillräckligt mycket från medelvärdet i studiens likertskala och därmed också 

testvärdet. 

Tillgängliga sittplatser i stadskärnan har i denna studie fått ett medelvärde på 2.74 i 

intressentgruppen besökare. Ett envägs-t-test  på denna faktor har gett t = -2.055, p = 

0.048. Denna faktor har därmed ett resultat som är signifikant skilt från testvärdet. 

Faktorn Kultur och nöje är den sextonde faktorn i Figur 11 ovan med ett medelvärde på 

2.72, t = -2.183, p = 0.037. Aktivitetsplatser för barn har i denna studie fått ett medelvärde 

på 2.58, t = -3.464, p = 0.002. Nästkommande faktor är Arrangemang och aktiviteter i 

stadskärnan (dagtid) vilken har ett medelvärde på 2.55, t = -3.464, p = 0.002. Nattliv är 

den faktor som uppfattas ha lägst tillfredsställandegrad med ett medelvärde på 2.47, t = -

4.187, p = 0.000. Faktorerna Kultur och nöje, Aktivitetsplatser för barn, Arrangemang 

och aktiviteter i stadskärnan (dagtid) och Nattliv är därmed också de signifikant skilda 

från de uppsatta testvärdet 3 med en signifikansnivå på p<0.05. Arrangemang och 

aktiviteter i stadskärnan (dagtid) och Nattliv är dessutom signifikanta på nivån p<0.01. 

Dessa faktorer är de som i studien har visat upp lägst medelvärden och därför också de 

som generellt uppfattas som de minst tillfredsställande faktorerna i stadskärnan i nuläget. 

6.2.2 Vilka faktorer bör prioriteras för att göra Kramfors stad mer attraktiv i 

framtiden? 

I Figur 12 nedan presenteras hur stor andel av besökarna som har valt att prioritera de 

olika faktorerna när de tillfrågats om vilka faktorer i stadskärnan som enligt dem borde 

bli prioriterade i den kommande utvecklingen av stadskärnan. Faktorerna presenteras 

medsols med den faktor som fått störst andel röster först. Fördelningen över de olika 

faktorerna är spridda över de olika faktorerna även för denna intressentgrupp. Skillnaden 

här mellan den faktor som är lägst respektive högst prioriterad är däremot 14 % för 

besökare i förhållande till 10% för intressentgruppen boende. Utifrån figuren nedan är det 

möjligt att utläsa vilka faktorer som har prioriterats högst respektive lägst i denna 

undersökning. De tillfrågade besöks-respondenterna har svarat att de faktorer de anser 

borde prioriteras först i stadskärnan är Handelsutbud, Arrangemang och aktiviteter i 

stadskärnan (dagtid), Parker och grönområden och Kultur och nöje. De faktorer som av 

denna intressentgrupp har prioriterats sist är Hotell, Vägvisning och skyltning inom 

stadskärnan, Stadskärnans tillgänglighet utifrån och Tillgängligheten inom stadskärnan.  
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Figur 12. Besökares prioritering 

6.3 Jämförelse mellan de båda grupperna 
För att göra det överskådligt för läsaren har uppsatsförfattaren nedan presenterat de fyra 

faktorer som uppskattats mest respektive minst tillfredsställande i stadskärnan i nuläget 

av vardera intressentgrupp.  

Uppfattning enligt boende Uppfattning enligt besökare 

1. Tillgänglighet inom stadskärnan 1. Tillgänglighet inom stadskärnan 

2.Trygg miljö 2. Stadskärnans tillgänglighet utifrån 

3. Parkeringsplatser 3. Parkeringsplatser 

4. Handelsutbud 4. Renlighet på gator och torg 

…. …. 

14. Aktivitetsplatser för barn 16. Kultur och nöje 

15 Kultur och nöje 17. Aktivitetsplatser för barn 

16. Nattliv 
18. Arrangemang och aktiviteter i 
stadskärnan (dagtid) 

17. Arrangemang och aktiviteter i 
stadskärnan (dagtid) 

19. Nattliv 

Tabell 5. Jämförelse mellan intressentgruppernas uppfattning 

Det finns vissa likheter mellan intressentgrupperna kring vilka faktorer som uppfattas 

som mest tillfredsställande i dagsläget. Två av faktorerna, Tillgänglighet inom 

stadskärnan och Parkeringsplatser, är lika medan de andra två faktorerna är olika för 

respektive intressentgrupp. Boende har uppgett att de uppfattar faktorerna Trygg miljö 

och Handelsutbud som två av de mest tillfredsställande i dagsläget. Besökarna har istället 

uppgett att faktorerna Stadskärnans tillgänglighet utifrån och Renlighet på gator och torg 

som två av de faktorer som uppfattas mest tillfredsställande i stadskärnan idag, varav den 

förstnämnda enbart undersökts hos intressentgruppen besökare. Resultaten från studien 
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visar också att det är samma fyra faktorer som uppskattas som minst tillfredsställande i 

dagsläget för båda intressentgrupperna, de är endast i olika ordningsföljd. Dessa faktorer 

är, som ovan presenterats, Aktivitetsplatser för barn, Kultur och nöje, Arrangemang och 

aktiviteter i stadskärnan (dagtid) och Nattliv. 

För att ytterligare göra det möjligt att analysera de båda intressentgrupperna i förhållande 

till varandra presenteras nedan en tabell där de både intressentgruppernas prioriteringar 

av de olika faktorerna presenteras. Denna tabell innefattar de fyra högt prioriterade 

faktorerna och de fyra lägst prioriterade faktorerna. Även i denna tabell går det att utläsa 

vissa likheter både kring vad som prioriteras högst och vad som prioriteras lägst i de båda 

intressentgrupperna. För både boende och besökare är faktorerna Handelsutbud, Parker 

och grönområden och Kultur och nöje viktiga att prioritera i den framtida utvecklingen 

av stadskärnan för att skapa en attraktivare stad. Faktorerna Tillgänglighet inom 

stadskärnan och Vägvisning och skyltning inom stadskärnan tycker både boende och 

besökare är mindre viktiga att prioritera inför framtiden. Resterande faktorer har 

intressentgrupperna prioriterat olika vilket gör att tabellen nedan även presenterar en del 

skiljaktigheter. Boende har prioriterat Renlighet på gator och torg medan besökare har 

prioriterat Arrangemang och aktiviteter i stadskärnan (dagtid) som en av de fyra högst 

prioriterade faktorerna. Av de fyra lägst prioriterade faktorerna har resultatet från boende-

respondenterna visat faktorerna Parkeringsplatser och Belysning i staden. Resultatet från 

besökar-respondenterna har istället visat faktorerna Stadskärnans tillgänglighet utifrån 

och Hotell som två av de fyra faktorerna som prioriterats lägst.  

Prioritering enligt boende Prioritering enligt besökare 

1. Parker och grönområden (11%) 1. Handelsutbud (15%) 

2. Handelsutbud (8%) 
2. Arrangemang och aktiviteter i 
stadskärnan (dagtid) (10%) 

3. Renlighet på gator och torg (8%) 3. Parker och grönområden (9%) 

4. Kultur och nöje (7%) 4. Kultur och nöje (9%) 

…. …. 

14. Parkeringsplatser (3%) 16. Tillgänglighet inom stadskärnan (3%) 

15. Tillgänglighet inom stadskärnan (3%) 
17. Stadskärnans tillgänglighet utifrån 
(2%) 

16. Belysning i staden (3%) 
18. Vägvisning och skyltning inom 
stadskärnan (2%) 

17. Vägvisning och skyltning inom 
stadskärnan (1%) 

19. Hotell (1%) 

Tabell 6. Jämförelse mellan intressentgruppernas prioritering 
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7 Analys 
I detta kapitel kommer uppsatsförfattaren att analysera den data som studiens 

kvantitativa undersökning resulterat i. Analysen kommer att följa samma ordning som det 

föregående kapitlet varpå respondenternas karaktäristika inledningsvis analyseras. Efter 

den inledande delen analyseras resultaten från boende-respondenterna följt av en analys 

av resultatet från intressentgruppen besökare. Uppsatsförfattaren kommer för vardera 

intressentgrupp att belysa hur studiens två huvudfrågor tillsammans ringar in bidraget 

till uppdragsgivaren samt hur detta svarar på studiens frågeställningar. 

Uppsatsförfattaren kommer också att redogöra för några skillnader och likheter mellan 

de två intressentgrupperna och de resultat som framkommit från datainsamlingen. 

7.1 Respondenternas karaktäristika 
Uppsatsförfattaren har för vardera intressentgrupp utfört ett oberoende t-test för att 

undersöka huruvida uppfattningen om staden skilde sig åt mellan män och kvinnor. 

Studiens data visar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan män och kvinnor i 

intressentgruppen boende medan det har visat sig finnas en skillnad mellan könen i hur 

besökare uppfattar faktorerna Tillgänglighet inom stadskärnan och Nattliv. Då antalet 

respondenter i gruppen besökare var relativt litet i denna studie är det svårt att kunna dra 

några representativa slutsatser från denna analys.  

Genom att utföra en korrelationsanalys har uppsatsförfattaren undersökt huruvida det 

finns ett samband mellan respondentens ålder och tillfredsställandegraden för de 

undersökte faktorerna. För respondentgruppen boende kunde ett samband påvisas mellan 

födelseår och faktorerna Kultur och nöje, Caféer, Trygg miljö, Parkeringsplatser, 

Aktivitetsplatser för barn, Arrangemang och aktiviteter i stadskärnan (dagtid) och Parker 

och grönområden. Resultatet från korrelationsanalysen på samtliga av dessa faktorer gav 

en negativ korrelationsstyrka vilket betyder att ju yngre respondenten är desto sämre har 

respondenten uppgett att de uppfattar tillfredsställandegraden av dessa faktorer. För 

respondentgruppen besökare visade denna typ av test på att det fanns ett samband mellan 

respondentens födelseår och hur respondenten uppfattat faktorn Handelsutbud. Enligt 

korrelationsstyrkan ska uppfattningen av denna faktor ha varit sämre ju yngre 

respondenten var. Det är för uppsatsförfattaren svårt att dra några representativa slutsatser 

utifrån dessa tester då resultatet och anledning till att uppfattningen av faktorerna varierar 

med ålder kan tolkas på flera olika sätt. Uppsatsförfattaren menar att ett exempel på 

tolkning av detta kan vara att de äldre respondenterna generellt känner sig mer tillfreds 

med situationen i staden då en vuxen person till stor del har valt sitt uppehälle i staden 

själv, medan yngre respondenter kanske inte är nöjda med sitt uppehälle i staden då detta 

är resultatet från beslutet av någon annan, exempelvis på grund av skolgång eller en 

förälders beslut.  

7.2 Boende 
Braun (2008, s.54) menar att boende är individer vars mål är att hitta en plats att bo och 

leva på. Detta innebär att det är många faktorer av olika slag som ska vara 

tillfredsställande i staden för att den ska uppfattas som attraktiv för dem, både faktorer 

som har med den fysiska miljön att göra och faktorer som underlättar det vardagliga 

uppehället i en stad (Braun, 2008, s.54). Braun (2008, s.54) belyser därmed att det är 

många typer av faktorer som behöver inkluderas för att kunna kartlägga attraktiviteten i 

en stad. Något som däremot är en särskilt viktig faktor är tillgängligheten, vilken avgör 

hur besökaren uppfattar värdet av många andra faktorer (Braun, 2008, s.55). Utbudet i en 

stad kan enligt denna teori vara bra men ändå uppfattas dåligt på grund av att 
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tillgängligheten i staden inte är bra. Van den Berg et al. (2000, s.106-107) har också 

identifierat tillgängligheten inom staden som en viktig faktor inom de element forskaren 

kallar infrastruktur. Teller och Elms (2012) har däremot inte funnit något belägg för att 

intern tillgänglighet är en faktor som påverkar individens uppfattning om stadens 

attraktivitet. En möjlig tolkning till varför en del tidigare forskning inte kunnat visa på att 

denna faktor ökar stadens attraktivitet skulle kunna vara för att denna typ av faktor ensam 

egentligen inte bidrar med något ökat värde till individen om den inte kombineras med 

några andra värdefulla faktorer, som exempelvis tillgängligheten till ett bra handelsutbud. 

I denna studie har uppsatsförfattaren valt att undersöka till vilken grad intressentgruppen 

boende uppfattar faktorn Tillgänglighet inom stadskärnan tillfredsställande. Studiens 

resultat visar att denna faktor är den som uppfattas som mest tillfredsställande i dagsläget 

relativt de andra undersökta faktorerna. Att denna faktor uppfattas som mest 

tillfredsställande är ett önskvärt resultat enligt Braun’s (2008, s.55) teori om att individens 

uppfattade värde av de andra faktorerna är beroende av denna. Detta skulle därför 

innebära att om denna faktor uppfattas som lägre tillfredsställd än de andra faktorerna 

som bidrar till en attraktiv stad så skulle denna lägre nivå av tillfredsställelse kunna orsaka 

att de andra faktorerna vars utbud egentligen är relativt bra, uppfattas sämre på grund av 

den dåliga tillgängligheten. Kramfors stad har däremot enligt denna studie ett bra resultat 

på uppfattningen av denna faktor när de andra faktorerna uppvisat en tillfredsställelsegrad 

som ligger lägre än tillfredsställelsen kring tillgängligheten i staden. Om de andra 

faktorerna skulle förbättras och uppfattas mer tillfredsställande av individerna i staden i 

framtiden skulle också tillgängligheten måsta förbättras i förhållande till dessa faktorer 

för att undvika de ovan presenterade scenariot. Faktorn Tillgänglighet inom stadskärnan 

och resultatet från denna har i ett envägs-t-test visat sig vara signifikant skild från studiens 

likertskalas medelvärde. Tillsammans med ett medelvärde som visat sig vara över neutral 

på skalan kan uppsatsförfattaren därför påstå att tillfredsställelsegraden för denna faktor 

är över neutral vilket i sin tur bidrar till en positivare uppfattning av staden som helhet. 

Denna faktor har alltså en positiv inverkan på stadens attraktivitet. 

Braun (2008, s.54) har identifierat parkeringsplatser, omgivning och säkerhet som 

faktorer i den fysiska miljön som bidrar till en attraktivare stad. Van den Berg et al. (2000, 

s.104-105) har också identifierat renlighet i offentliga miljöer som en faktor inom 

elementet kvalitet som bidrar till en attraktivare stad. Rajagopal (2011, s.92) har i sin 

studie också visat på att faktorer som parkeringsplatser och säkerhet påverkar individens 

val av handelsplats. Teller och Elms (2012) har identifierat atmosfären som en viktig 

faktor som påverkar individens uppfattning om stadens attraktivitet men dessa forskare 

har inte funnit några belägg i sin studie om att utbudet av parkeringsplatser ska påverka 

individens val av handelsplats. Detta kan möjligtvis tolkas på samma sätt som ovan då 

faktorn parkeringsplatser inte ökar attraktiviteten i staden om inte faktorn kombineras 

med någon annan värdefull faktor, vilket då skulle öka tillgängligheten till den för 

individen värdefulla faktorn. De ovan presenterade faktorerna har i denna studie 

benämnts och undersökts som Trygg miljö, Parkeringsplatser samt Renlighet på gator 

och torg.   

Trygg miljö, Parkeringsplatser och Renlighet på gator och torg är faktorer som 

undersökts i studien och som boende visat sig har relativt hög tillfredsställelse kring. I 

Figur 9 där medelvärdet för varje faktors tillfredsställelsegrad enligt boende presenteras 

har dessa faktorer fått ett medelvärde som är över likertskalans medelpunkt, 3. I de 

statistiska analyser som genomfördes på studiens insamlade data har det visat sig att det 

bara är faktorn Trygg miljö av dessa tre faktorer som visat sig vara signifikant skild från 
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mittpunkten på likertskalan. Genom detta test går det därför att säga att faktorn Trygg 

miljö enligt denna studie uppfattas bättre än neutralt, det vill säga att 

tillfredsställelsegraden för denna faktor ligger på den positiva sidan av studiens 

likertskala, vilket gör att den också bidrar positivt till stadens attraktivitet. Faktorerna 

Parkeringsplatser och Renlighet på gator och torg har däremot inte kunnat skiljas från 3 

i de statistiska tester som gjorts vilket medför att det utifrån denna studies resultat inte går 

att påstå att dessa faktorer uppfattas varken över eller under neutralt i 

tillfredsställandegrad och därmed inte heller att dessa faktorer bidrar antingen positivt 

eller negativt till stadens attraktivitet. Trygg miljö är en faktor som boende verkar vara 

relativt nöjda med. Hög kundnöjdhet kring en faktor som denna är något som skulle kunna 

skapa god mun-till-mun-marknadsföring (Evans et al., 2008, s.100-101). Boende kan 

sprida uppfattningen om att Kramfors är en trygg stad att bo i vilket därmed skulle kunna 

locka fler att flytta till staden. Kramfors stad har under de senaste åren visat på en tydlig 

befolkningsminskning (SCB, 2007, Nr 3) vilket gör att all positiv påverkan i form av 

mun-till-mun-marknadsföring från boende till andra individer är positiv för att få fler 

människor att stanna kvar i eller att flytta till staden. En ökad inflyttning till staden är en 

viktig del att lägga fokus på då ett ökat befolkningsantal ökar den totala ekonomin i 

regionen (Litavniece, 2011, s.170). 

Handelsutbudet är något som har identifierats som en viktig faktor för en stads 

attraktivitet samt för hur individen väljer handelsplats av samtliga forskare som utgör 

grunden till denna studies teoretiska referensram. Braun (2008, s.55) och Van den Berg 

et al. (2000, s.105-106) har identifierat shopping som en viktig faktor samt Rajagopal 

(2011, s.92) presenterar antalet butiker och typ av butiker som faktorer som attraherar 

individen vid val av handelsplats. Denna faktor benämns också i van den Berg’s (1995, 

refererad i Ben-Dalia et al., 2013, s.235) ramverk under sekundära produkter som 

shoppingen på platsen. Teller och Elms (2012) har också identifierat både utbudet av 

butiker och butikernas utbud och service som två faktorer som påverkar individens 

uppfattning om hur attraktiv en stad är. I denna studie har de ovan funna faktorerna 

undersökts under benämningen Handelsutbud. Resultatet från studien har visat att boende 

i staden uppfattar denna faktor som relativt tillfredsställande i stadskärnan i dagsläget, 

vilket gör att uppsatsförfattaren har belägg för att tolka resultatet från denna faktor som 

att den uppfattas positivt och att kundnöjdheten kring denna faktor bidrar positivt till 

individens uppfattning om stadens attraktivitet.  

Att handelsutbudet i staden uppfattas som bra av boende relativt de andra faktorerna bör 

enligt uppsatsförfattaren tolkas på ett sätt som skiljer sig något från några av de andra 

faktorerna. En förbättring av en faktor som exempelvis handelsutbudet ökar förvisso 

attraktiviteten i staden för individen, men den är enligt uppsatsförfattaren också en viktig 

del för att öka den totala ekonomin i Kramfors kommun. Van den Berg et al. (2000, s.7) 

menar att den utveckling som sker idag, på ett både politiskt, teknologiskt och socialt 

plan, har gjort att individens rörlighet har ökat. Enligt van Leeuwen och Rietveld (2011, 

s.1108) har den ökade rörligheten tillsammans med etableringen av närliggande större 

shoppingcenter gjort att individen har en större benägenhet att besöka shoppingcentren 

istället för att handla lokalt. Ett ökat antal butiker i staden kan få effekten att färre boende 

väljer att åka till andra städer för att shoppa vilket gör att en större summa pengar stannar 

kvar i kommunen. Ökade utgifter går hand i hand med ökad efterfrågan vilken i sin tur 

föder fler arbetstillfällen. Ett förbättrat handelsutbud gör dessutom att individen i staden 

kan välja att spendera mer tid i staden. Ju mer tid individen spenderar i staden desto större 

efterfrågan blir det på andra faktorer i stadskärnan, som exempelvis Restauranger, 

Caféer, Sittplatser i stadskärnan eller Aktivitetsplatser för barn. En ökad handel skulle 
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därmed enligt uppsatsförfattaren kunna innebära en större konsumtion av samtliga 

faktorer som stadskärnan har att erbjuda. 

Faktorerna Restauranger och Caféer har i denna studie uppvisat medelvärden som ligger 

lika med respektive nära likertskalans neutrala värde, 3. När uppsatsförfattaren utförde 

envägs-t-test för dessa faktorer visade resultaten att dessa faktorer inte går att signifikant 

skilja från testvärdet 3. Teller och Elms (2012) identifierar utbudet av service som en 

viktig faktor för hur attraktiv individen anser att en stad är. Restauranger och Caféer kan 

enligt uppsatsförfattaren indelas under kategorin serviceutbud. Denna typ av faktorer har 

också identifierats av andra forskare som viktiga för hur attraktiv en stad uppfattas 

(Braun, 2008, s.58; van den Berg et al., 2000, s.105-106). Rajagopal (2011, s.92) har 

också identifierat matmöjligheter som en faktor som påverkar individens val av 

handelsplats. Då resultaten från den statistiska analysen av dessa faktorer inte signifikant 

går att skilja från likertskalans neutrala värde går det inte heller att visa på en tydlig positiv 

eller negativ tillfredsställelsegrad för dessa faktorer. Uppfattningen av dessa faktorer är 

medioker och påverkar därför inte stadens attraktivitet varken positivt eller negativt. Att 

förbättra dessa faktorer i staden skulle dock kunna ha en stor inverkan på boendes 

konsumentbeteende. Uppsatsförfattaren tolkar de mediokra svaren kring kundnöjdheten 

för denna faktor som att de restauranger och caféer som finns i stadskärnan idag uppfyller 

det behov som finns hos individen, men att de kanske inte uppnår de önskemål som finns 

för dessa faktorer om individen fått önska själv.  

Detta kan liknas vid Maslow’s behovshierarki där de mer basala behoven utgör de två 

lägsta nivåerna medan de mer sociala behoven och individens utvecklingsbehov utgör de 

högre nivåerna (Passer, 2007, s.352). Individens basala behov och utvecklingsbehov kan 

enligt uppsatsförfattaren tolkas som att de basala behoven tillfredsställs av de faktorer 

som måste finnas tillgängliga i individens omgivning för att det vardagliga livet ska 

fungera. Individens utvecklingsbehov kan i det här fallet istället tolkas som de faktorer 

som enligt individen skapar ett ökat värde och dessa önskemål kan istället tillfredsställas 

av tillgången till en faktor i individens miljö som egentligen inte är avgörande för 

individens funktion i vardagen, utan istället är en faktor som skapar ett extra värde. Enligt 

Maslow’s behovshierarki är det inledningsvis de första nivåerna som måste vara 

tillfredsställda hos individen innan behov på högre nivåer i hierarkin prioriteras (Passer, 

2007, s.352). Detta kan kopplas samman med denna studies faktorer genom att 

restauranger och caféer idag kan tillfredsställa det basala behovet av tillgång till mat och 

dryck medan samma faktorer i en utveckling också kan komma att tillfredsställa 

individens sociala behov. Genom att skapa en för individen tilltalande atmosfär i stadens 

restauranger och caféer kan dessa komma att utgöra mötesplatser där individen i staden 

väljer att uppehålla sig under längre stunder än vad de annars hade gjort om målet för 

dessa faktorer var att endast tillfredsställa behovet av mat eller dryck. På detta sätt kan 

stadens restauranger och caféer göra att stadens invånare och besökare väljer att spendera 

mer tid på platsen vilket inte bara skapar ett värde för individen utan också ett tillfälle för 

ökad försäljning.  

Att förbättra dessa faktorer skulle för staden innebära att fler uppehållsplatser skapas 

vilket i sig kan bidra till en attraktivare stadskärna. En medioker uppfattning kring 

faktorerna Restauranger och Caféer kanske därmed inte påverkar stadens attraktivitet på 

något sätt, däremot kan en förbättring av dessa faktorer bidra med något värdeskapande 

för individen i staden. Ett ökat antal restauranger eller caféer i stadskärnan ger också 

individen ett större urval vilket både bidrar till fler valmöjligheter för individen samtidigt 

som det skapar en större konkurrens mellan aktörerna. Ett större utbud och en ökad 
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konkurrens kan enligt uppsatsförfattaren vara önskvärt i en mindre stad då det tenderar 

att driva utvecklingen framåt och tvinga varje aktör att prestera sitt yttersta för att 

attrahera kunderna. Genom att varje aktör sätts i en situation där verksamheten måste 

optimeras för att attrahera stadens kunder rör utvecklingen på sig och det stillastående 

icke utvecklande läget som icke-konkurrens innebär kan på så sätt undvikas. 

Rajagopal (2011, s.92) menar att ljus och belysning är en faktor som påverkar individens 

val av handelsplats. Uppsatsförfattaren har därför valt att i sin studie undersöka faktorn 

Belysningen i staden. Omgivningen och atmosfären är som tidigare nämnt faktorer som 

påverkar en stads attraktivitet (Braun, 2008, s.54; Teller & Elms, 2012, s.558). Dessa 

faktorer har i denna studie inkluderats under den övergripande faktorn Helhetsintrycket 

av Kramfors stad. Belysningen i staden och Helhetsintrycket av Kramfors stad är två 

faktorer som respondenterna visat sig inte heller vara särskilt nöjda med. 

Uppsatsförfattaren har utfört envägs-t-test på dessa faktorer där resultaten visade att ingen 

av faktorerna signifikant går att skilja från likertskalans medelvärde. Detta medför att 

resultaten från dessa faktorer, i likhet med resultaten från de två faktorer som presenterats 

ovan, inte går att bevisa varken positiva eller negativa för stadens attraktivitet. 

I van den Berg et al.’s (2000, s.104-105) uppdelning av faktorer som påverkar en stads 

attraktivitet är husens utseende en faktor som nämns under kategorin kvalitet. I 

uppsatsförfattarens studie är därför Husens utseende en faktor som undersökts hos 

boende. Studiens resultat har visat på att denna faktors medelvärde är under det neutrala 

värdet på den undersökta skalan och i ett envägs-t-test av huruvida denna faktor skiljer 

sig signifikant från detta neutrala värde (3) har det påvisats att uppfattningen av denna 

faktor är sämre än neutralt. Utifrån detta kan uppsatsförfattaren dra slutsatsen att den 

generella uppfattningen kring denna faktor har en negativ påverkan på stadens 

attraktivitet.  

De tre ovan presenterade faktorerna, Belysningen i staden, Helhetsintrycket av Kramfors 

stad och Husens utseende, är samtliga mer eller mindre kopplade till vilket intryck staden 

ger individen. Individens perception och hur människan tolkar de stimuli den utsätts för 

är beroende av exempelvis individens behov, fördomar och tidigare erfarenheter 

(Solomon et al., 2013, s.121). Enligt Braun (2008, s.64) är det individens förmåga att 

observera, tolka, bearbeta och värdera omgivningen som är avgörande för hur individen 

uppfattar ett specifikt stimuli. En individs uppfattning om en stads attraktivitet kan bero 

av många olika faktorer och olika individer kan uppfatta samma stad på olika sätt (van 

den Berg et al., 2000, s.14). Att alla individer har olika referenser och önskemål kan enligt 

uppsatsförfattaren försvåra analysen. En person kan ha en uppfattning om hur exempelvis 

husens utseende skulle se ut om individen själv fick bestämma medan detta inte behöver 

stämma överens med det en annan person tycker. När studien behandlar denna typ av 

faktorer där individens ideal kan skilja sig mycket åt är det svårt för uppsatsförfattaren 

eller uppdragsgivaren att dra några direkta slutsatser kring hur respondenterna önskar 

förändra dessa faktorer. Till skillnad från exempelvis handelsutbudet som faktor där olika 

individers behov och önskemål kan tillfredsställas samtidigt är det svårt att tillfredsställa 

allas önskemål om exempelvis hur husen bör vara utformade.  

Parker och grönområden är en faktor som undersökts i denna studie och som enligt flera 

forskare har visat sig påverka individens uppfattning om stadens attraktivitet (Braun, 

2008, s.54; Van den Berg, 2000, s.104-105). Medelvärdet för uppfattningen om denna 

faktors tillfredsställandegrad som ligger under 3 indikerar därmed att denna faktor i 

genomsnitt uppfattas negativt och att individens uppfattning om stadens attraktivitet 

påverkas negativt av detta. Kramfors stad har generellt ett ganska stort utbud av 
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grönområden och parker i anslutning till centrum i form av både parker, en å och en 

havsvik. Braun (2008, s.64) menar att det som är viktigt för att marknadsföra en stad är 

att konstruera, kommunicera och hantera stadens image. Genom att belysa dessa delar av 

marknadsföringen lyfter uppsatsförfattaren fokus till att kommunikation av stadens utbud 

är viktigt. Uppsatsförfattaren menar att det inte räcker att erbjuda ett bra utbud av de 

faktorer som undersöks i denna studie om kommunikationen av detta utbud ändå inte når 

fram till individen. Vad det gäller denna faktor kan det istället för att öka utbudet av den 

istället vara nödvändigt att öka fokus och kommunikation av att utbudet finns där. Genom 

att göra på detta sätt kan kommunen enligt uppsatsförfattaren förbättra individens 

uppfattning om tillfredsställandegraden för en faktor utan att arbeta med annat än 

marknadsföring. På detta sätt kan kommunen lyfta fram det staden har att erbjuda idag, 

öka individens medvetenhet och därigenom förbättra kundnöjdheten kring denna faktor.  

Aktivitetsplatser för barn är en faktor som Rajagopal (2011, s.92) har identifierat som 

viktig vid individens val av handelsplats. Denna faktor har undersökt i uppsatsförfattarens 

studie och resultatet har gett faktorn ett medelvärde under mitten på likertskalan. Ett 

envägs-t-test för denna faktor visar på att resultatet är signifikant skilt från likertskalas 

medelvärde vilket gör att uppsatsförfattaren har belägg för att säga att denna faktor 

uppfattas som lågt tillfredsställd i stadskärnan i dagsläget. Ett medelvärde under 3 och de 

ovan presenterade analysresultaten indikerar att individens uppfattning av denna faktor i 

dagsläget har en negativ inverkan på stadens attraktivitet. Van den Berg et al. (2000, 

s.105-106) menar att det är av stor vikt att utbudet av faktorer i stadskärnan är attraktiva 

för varierande åldersgrupper. En förbättring av faktorn Aktivitetsplatser för barn som i 

denna studie har visat sig uppfattas dåligt av boende i kommunen kan utöka stadens utbud 

för den yngre målgruppen. Genom att skapa en attraktivare stadskärna för barn underlättas 

enligt uppsatsförfattaren även uppehället i staden för barnens föräldrar då barnen därmed 

har något att sysselsätta sig med under tiden föräldrarna exempelvis uträttar ärenden. Att 

skapa en högre tillfredsställandegrad för denna faktor kan därmed medföra att 

barnfamiljer upplever det mer attraktivt att spendera tid i stadskärnan vilket i sin tur kan 

bidra till ökad handel eller konsumtion av andra faktorer i staden, som exempelvis 

restauranger, kultur eller caféer.  

Faktorerna Kultur och nöje, Nattliv och Arrangemang och aktiviteter i stadskärnan 

(dagtid) är samtliga faktorer som undersökts i denna studie och som identifierats som 

viktiga för en stads attraktivitet enligt flera forskare i studiens teoretiska referensram 

(Braun, 2008, s.55, 58; Van den Berg et al., 2000, s.105-106; Rajagopal, 2011, s.92). 

Braun (2008, s.55, 58) presenterar både tillgängligheten av fritidsaktiviteter, kulturella- 

och underhållningsfaciliteter som viktiga faktorer i en stad för att skapa attraktivitet. Van 

den Berg et al. (2000, s.105-106) nämner faktorerna nöje och evenemang/aktivitet som 

viktiga för en stads attraktivitet. Rajagopal’s (2011, s.92) faktorer som påverkar 

individens val av handelsutbud innefattar faktorerna fritidsevenemang, musik och 

underhållning/nöje. Faktorerna Kultur och nöje, Nattliv och Arrangemang och aktiviteter 

i stadskärnan (dagtid) är därmed enligt ovan baserade i tidigare forskares studier som 

visat på att dessa faktorer påverkar en stads attraktivitet. Uppsatsförfattarens studie har 

gett ett resultat som visar att samtliga av dessa faktorer har ett medelvärde som är lägre 

än studiens likertskalas neutrala värde och att dessa faktorer därmed uppfattas som lågt 

tillfredsställda i stadskärnan. En låg kundnöjdhet kring dessa faktorer indikerar att 

uppfattningen av dem kan påverka individens uppfattning om stadens attraktivitet 

negativt.  
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De ovan presenterade faktorerna representerar generellt de faktorer som innebär sociala 

aktiviteter för individerna i staden. Att individerna i staden uppger att de inte är särskilt 

nöjda med någon utav dessa faktorer kan ha negativa effekter på stadens attraktivitet och 

därmed på boendes uppfattning om att bo och leva i staden. En avsaknad av både dags- 

och kvällsaktiviteter i staden är något uppsatsförfattaren tolkar som negativt för stadens 

som helhet. Heath (1997) menar att beslutsfattare i städer borde utnyttja sina städer fler 

timmar om dygnet genom att satsa mer på kvälls- och nattaktiviteter. Genom att göra detta 

kan staden få fler användningsområden vilket i sin tur genom investeringar i staden kan 

ge positiva effekter på stadens ekonomi (Heath, 1997). Att förbättra de faktorer som 

presenterats ovan skulle driva utvecklingen i Kramfors mot en stad som används dygnet 

runt och som därmed kan anses vara attraktivare för både boende och besökare då antalet 

möjliga motiv för att besöka staden därmed utökas. Boendes negativa uppfattning och 

dåliga kundnöjdhet kring dessa faktorer kan annars lätt smitta av sig till andra individer 

genom dålig mun-till-mun-marknadsföring (Evans et al., 2008, s.100-101), vilket inte är 

bra för individers uppfattning om staden generellt. 

Van den Berg et al. (2000, s.10) skiljer på det författarna benämner som grundläggande 

element och särskiljande element. Van den Berg et al. (2000, s.10) menar att 

grundläggande element utgörs av faktorer som är absolut nödvändiga i en stad, som 

exempelvis god intern tillgänglighet eller stadens renlighet. Dessa faktorer utgör enligt 

van den Berg et al. (2000, s.10) basala faktorer som bör vara uppfyllda för att en stad ska 

kunna uppfattas som attraktiv. Särskiljande element är de faktorer som bidrar med något 

unikt och attraktivt till en stad i förhållande till andra platser (Van den Berg et al., 2000, 

s.10). Denna typ av element skulle enligt uppsatsförfattaren exempelvis kunna utgöras av 

ett bra handelsutbud, en bra restaurang eller liknande attraktiva faktorer som gör att 

människor väljer att bo i eller besöka en stad.  

I denna studie har resultaten från intressentgruppen boende visat på att de grundläggande 

elementen är de som generellt visat sig vara de faktorer som uppfattats som mest 

tillfredsställande i staden idag. Detta indikeras genom att de faktorer som i studien visat 

sig ha högst medelvärde är faktorerna Tillgänglighet inom stadskärnan, Trygg miljö och 

Parkeringsplatser (se Figur 9). Faktorerna Kultur och nöje, Nattliv och Arrangemang och 

aktiviteter i stadskärnan (dagtid) är de som uppfattas som de minst tillfredsställande 

faktorerna i denna intressentgrupp. Dessa faktorer är också tydliga exempel på den typ av 

faktorer som van den Berg et al. (2000, s.10) benämner som särskiljande faktorer, vilka 

är de faktorer som ska skapa något unikt, lockande och attraktivt för individen i 

förhållande till andra städer.  

Van den Berg et al. (2000, s.10) menar att det är de grundläggande elementen som skapar 

förutsättning för att en stad ska kunna vara attraktiv, enbart närvaron av dessa faktorer 

skapar därmed ingen attraktivitet. Istället är det de särskiljande elementen som bestämmer 

graden av attraktivitet i staden då det är dessa faktorer som bidrar med något unikt och 

lockande (van den Berg et al., 2000, s.10). Denna teori ligger till grund för att påstå att 

resultaten från studien i Kramfors stad påvisar att de grundläggande elementen generellt 

uppfattas bra medan de särskiljande faktorerna uppfattas sämre och generellt till en stor 

grad negativt. Detta betyder att de faktorer som uppfattas som mest tillfredsställande i 

stadskärnan i dagsläget dessvärre inte är de faktorer som skapar attraktivitet. De faktorer 

som skapar attraktivitet och bidrar med något unikt till stadskärnan, de särskiljande 

elementen, är också de faktorer som boende uppfattar som mindre tillfredsställande.   

I studien har respondenterna fått ta ställning till vilka av de undersökta faktorerna som 

varje respondent önskar prioritera först i utvecklingen av stadskärnan för att utifrån deras 
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preferenser skapa en attraktivare stad. Boende-respondenterna har röstat fram Parker och 

grönområden som den faktor som bör prioriteras högst att förbättra i stadskärnan. Denna 

faktor har uppfattats generellt dåligt av boende-respondenterna relativt de andra 

faktorerna vilket därför understryker att detta också är något som individerna i staden 

tycker saknas. Den faktor som prioriterats näst högst är Handelsutbud vilket är en faktor 

som däremot har uppfattats som tillfredsställande relativt de andra faktorerna. Att en 

faktor som uppfattats som en av de mest tillfredsställande i stadskärnan idag också är en 

av de faktorer som prioriteras högst när respondenterna får välja vilka faktorer som de 

vill ska förbättras i stadskärnan belyser ett intressant resultat. Detta fenomen belyses i 

inledningen av denna uppsats med nedanstående citat: 

”A member of a household could have an interesting job now but at the same time 

appreciate the possibility of future job opportunities; a household might value that its 

home is only 15 minutes walking from the beach but not necessarily go there very often” 

(Braun, 2008, s.55) 

Detta citat belyser att individen i staden kan uppskatta och värdesätta faktorer som de 

egentligen inte är i direkt behov av, istället är det tillgången till denna faktor som skapar 

ett större värde för individen och därmed en attraktivare stad. Fortsättningsvis är det 

faktorn Renlighet på gator och torg som har prioriterats på tredje plats av boende-

respondenterna. Detta är också en faktor som relativt de andra faktorerna i studien har fått 

ett av de högre medelvärdena. Kultur och nöje, Trygg miljö och Arrangemang och 

aktiviteter i stadskärnan (dagtid) har samtliga fått sju procent av rösterna vardera på 

frågan om vika faktorer som bör prioriteras. Intressant att belysa även här är att faktorerna 

Kultur och nöje samt Arrangemang och aktiviteter i stadskärnan (dagtid) i frågan om 

uppfattningen om tillfredsställandegrad har uppvisat två av de tre lägsta medelvärdena 

för denna respondentgrupp. Trygg miljö är å andra sidan en faktor som, på samma sätt 

som Handelsutbud, har visat sig ha en utav de i genomsnitt högsta 

tillfredsställandegraderna men faktorn prioriteras ändå förhållandevis högt av boende i 

den framtida utvecklingen av stadskärnan.  

I Figur 10 presenteras också de faktorer som i denna studie visat sig vara lägst prioriterade 

från intressentgruppen boendes sida. Dessa faktorer utgörs av Vägvisning och skyltning i 

stadskärnan, Belysning i staden, Tillgänglighet inom stadskärnan, Parkeringsplatser och 

Caféer. De tre förstnämnda faktorerna är några som utifrån frågan om respondentens 

uppfattnings om tillfredsställelsegrad fått relativt höga medelvärden vilket därmed 

indikerar att de uppfattas som faktorer med hög tillfredsställelsegrad i dagsläget i 

jämförelse med de andra faktorerna. Belysning i staden och Caféer är å andra sidan 

faktorer som utifrån samma fråga i denna studie har fått lite lägre medelvärden än de 

andra lågt prioriterade faktorerna. Uppsatsförfattaren förklarar detta genom att belysa det 

faktum att varje respondent var ombedd att välja endast tre alternativ. Genom att utforma 

frågan på detta sätt får respondenten prioritera faktorerna och väga dessa mot varandra 

för att respondentens svar ska spegla vilka faktorer denne anser är mest önskvärda att 

förändra. Att det finns en del faktorer som prioriterats lågt av respondenterna för den 

framtida utvecklingen av stadskärnan behöver inte betyda att respondenterna anser att 

dessa faktorer är tillfredsställande nog som de är och att de inte behöver förbättras.  En 

möjlig tolkning av detta kan därför vara att de högt prioriterade faktorerna som 

presenterats i Figur 10 är viktigare och mer värdeskapande för respondenterna än de lågt 

prioriterade faktorerna.  

Vikten av denna analys av resultatet är här att belysa hur de två huvudfrågorna som ställts 

i studien kompletterar varandra. Frågan angående uppfattningen om till vilken grad 
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individen i staden anser att en specifik faktor är tillfredsställande ger uppsatsförfattaren 

och uppdragsgivaren en bild av vilka faktorer som anses dåliga i staden. Att enbart gå 

efter denna fråga för att få riktlinjer till den framtida utvecklingen kan vid en första tanke 

tyckas kundorienterat medan en sådan utveckling inte hade varit fokuserad på det som är 

mest värdeskapande för individen, enligt resultatet från frågan angående prioriteringar. 

Genom att först analysera individens uppfattning om staden och sedan koppla detta till 

vilka faktorer som prioriteras högst inför den kommande utvecklingen kan 

uppsatsförfattaren ge en heltäckande bild över hur attraktiv staden Kramfors är idag samt 

hur Kramfors kommun ska göra för att göra staden ännu mer attraktiv och värdefull för 

individen på ett så effektivt sätt som möjligt. Dessa två dimensioner ger Kramfors 

kommun ett grundläggande material för att arbeta kundorienterat under det kommande 

utvecklingsarbetet och därmed möjlighet att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt skapa 

en attraktivare stad för boende samt besökare. 

7.3 Besökare 
Enligt Braun (2008, s.57) är tillgängligheten till samtliga av stadens faktorer viktig även 

för hur besökare uppfattar stadens attraktivitet. Van den Berg et al. (2000, s.106-107) har 

också identifierat Infrastruktur som ett viktigt element till vad som bidrar till en attraktiv 

stad. I detta element ingår faktorerna intern och extern tillgänglighet (Van den Berg et al., 

2000, s.106-107). Rajagopal (2011, s.92) menar också att en marknadsplats tillgänglighet 

till stor grad påverkar individens val av handelsplats. Van den Berg (1995, refererad i 

Ben-Dalia et al., 2013, s.235) har utformat ett ramverk för vilka faktorer som måste vara 

närvarande och tillfredsställande i en stad för att staden ska ha möjlighet att attrahera 

turister och konkurrera med andra städer. I detta ramverk ingår fem element varav två av 

dem utgörs av extern tillgänglighet och intern tillgänglighet (Ben Dalia et al., 2013, 

s.240). Teller och Elms (2012, s.558) har däremot i sin studie inte kunnat identifiera 

varken extern eller intern tillgänglighet som faktorer som påverkar individens uppfattning 

om hur attraktiv en stad är. En möjlig tolkning av att dessa resultat inte stämmer överens 

med den övriga forskningen kan bero på hur forskarna har definierat faktorerna. Som 

uppsatsförfattaren tidigare presenterat kan dessa faktorer kanske påverka stadens 

attraktivitet endast i kombination med andra värdefulla faktorer och inte som 

ensamstående faktor.  

I denna studie har tillgängligheten i staden enligt besökare mäts med hjälp av faktorerna 

Tillgänglighet inom stadskärnan och Stadskärnans tillgänglighet utifrån. Resultatet från 

denna respondentgrupp har visat att dessa två faktorer är de som enligt besökare uppfattas 

ha högst tillfredsställandegrad relativt de andra undersökta faktorerna. Med grund i att 

majoriteten av den teoretiska referensramen och däribland de mest erkända forskarna 

inom detta område har studerat tillgängligheten i en stad och identifierat det som en viktig 

faktor för hur individen uppfattar stadens attraktivitet (Braun, 2008, s.57; Van den Berg 

et al., 2000, s.106-107; Rajagopal, 2011, s.92; Ben-Dalia et al., 2013, s.240) så väljer 

uppsatsförfattaren att tolka denna faktor som viktig även i denna studie. Det höga 

medelvärden som presenterats för dessa faktorer i Figur 11 tillsammans med de envägs-

t-test som utförts för att undersöka signifikansen i resultatet visar på att resultatet från 

dessa faktorer är signifikant skilda från likertskalans neutrala värde. Tillsammans med 

det höga medelvärdet bidrar detta generellt till att staden uppfattas som attraktivare tack 

vare tillfredställandegraden för dessa faktorer. Enligt Braun (2008, s.55) är det önskvärt 

för tillgängligheten i en stad att vara högt tillfredsställd då detta annars kan dra ner den 

uppfattade tillfredsställandegraden av andra faktorer. För respondentgruppen besökare 

skulle en låg tillfredsställandegrad kunna innebära att individen inte alls ser det som 
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attraktivt att besöka staden på grund av detta vilket betyder att en bra uppfattning av 

tillfredställandegraden för denna faktor hos individen i detta fall är viktig. 

Braun (2008, s.57) menar i sin teori om vad som skapar en attraktiv stad för besökare att 

omgivningen är en viktig faktor. Van den Berg et al. (2000, s.104-105) har också 

identifierat renlighet i offentliga miljöer som en faktor som påverkar individens 

uppfattning om stadens attraktivitet. Teller och Elms (2012) har i sin studie undersökt 

huruvida parkeringsplatser och atmosfären i en stad påverkar stadens attraktivitet. Studien 

har inte funnit några belägg för att parkeringsplatser i staden påverkar stadens 

attraktivitet, däremot att atmosfären i staden gör det (Teller & Elms, 2012, s.558). En 

möjlig tolkning av varför denna studie inte funnit belägg för att parkeringsplatser är en 

faktor som skapar attraktivitet i en stad kan vara för att denna faktor i sig inte bidrar med 

någon attraktivitet utan komplement av andra faktorer, som exempelvis butiker eller 

restauranger. Uppsatsförfattaren menar att endast parkeringsplatser som faktor inte ökar 

en stads attraktivitet om tillgängligheten till andra attraktivitetsskapande faktorer inte 

förbättras av dessa parkeringsplatser. I van den Berg’s ramverk (1995, refererad i Ben-

Dalia et al., 2013, s.240) består ett element av Sekundära produkter. Detta element 

innehåller de faktorer som en besökare stöter på under sin vistelse men som inte utgör 

den huvudsakliga anledningen till besöket (Ben-Dalia et al. 2013, s.240).  

I denna studie har atmosfären och omgivningen undersökt delvis genom att studera 

faktorn Renlighet på gator och torg. Parkeringsplatser är också en faktor som har 

undersökts i denna studie. Faktorernas tillfredsställandegrad har fått relativt höga 

medelvärden från respondentgruppen besökare där de presenterats högt upp i Figur 11. 

Uppsatsförfattaren har genomfört ett envägs-t-test där båda dessa faktorer visat sig vara 

signifikant skilda från studiens likertskalas neutrala värde, 3. Detta gör att 

uppsatsförfattaren drar slutsatsen att dessa faktorer generellt uppfattas på den positiva 

sidan av studiens undersökningsskala och att faktorerna därför bidrar positivt till stadens 

attraktivitet. Faktorn Parkeringsplatser är egentligen knuten till faktorerna som behandlar 

tillgänglighet vilka har presenterats ovan. Att också denna faktor uppfattas positivt av 

besökarna ger uppsatsförfattaren ytterligare bidrag till bekvämligheten som en god 

tillgänglighet i en stad innebär. Dessa tillgänglighetsfaktorer har samtliga visat sig 

uppfattas relativt bra av denna intressentgrupp medan de inte heller har prioriterats högt 

inför den kommande utvecklingen, vilket presenteras vidare nedan. Genom denna analys 

bekräftas att Kramfors stad har en enligt besökarna god tillgänglighet vilket ger 

förutsättning för att uppfatta stadens övriga faktorer på ett attraktivt sätt. Renlighet på 

gator och torg är istället en faktor som är kopplad till individens uppfattning om staden 

som helhet. Braun (2008, s.64) menar att det är utifrån en människas mentala kartor och 

föreställningar som individen tolkar och ger värde till olika uppmärksammade stimuli. 

Uppfattningen kring huruvida en sådan här faktor är tillfredsställd eller ej påverkas 

därmed mycket av utifrån hur varje individ tolkar och värderar omgivningen (Braun, 

2008, s.64), vilket kan göra det svårt för uppsatsförfattaren att tolka svaret. Denna faktor 

har dock i denna studie visat sig vara en faktor som besökarna är nöjda med vilket därmed 

kan anses bidra till en positivare bild av Kramfors stad som helhet. 

Omgivningen och atmosfären är två viktiga faktorer som bidrar till en stads attraktivitet 

(Braun, 2008, s.57; Teller & Elms, 2012, s.558), som ovan presenterat. Dessa faktorer 

kan dock innefatta många andra olika faktorer och enligt van den Berg’s (1995, refererad 

i Ben-Dalia et al., 2013, s.240) ramverk av olika element som bidrar till en attraktiv stad 

är sekundära produkter en samling av faktorer som till stor del handlar om just 

omgivningen eller atmosfären på platsen. Exempel på sekundära produkter är 
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trygghetskänslan på platsen, miljöns renlighet, tydligheten kring utbudet av andra 

sekundära produkter som exempelvis shopping, boende, restauranger eller liknande 

(Ben-Dalia et al., 2013, s.240). De faktorer som undersökts i uppsatsförfattarens studie 

och som kan kopplas till de teorier som presenterats ovan är bland annat Trygg miljö, 

Vägvisning och skyltning inom stadskärnan, Belysning i staden, Helhetsintrycket av 

Kramfors stad och Husens utseende. Rajagopal (2011, s.92) styrker också en del av dessa 

faktorer då han i sina studier har identifierat säkerhet och informationstillgänglighet som 

två faktorer som påverkar individens val av handelsplats. Husens utseende och dess 

påverkan på stadens attraktivitet styrks också ytterligare som faktor då denna har 

identifierats i van den Berg et al.’s (2000, s.104-105) studie för vilka faktorer som bidrar 

till en attraktivare stad. I van den Berg’s (1995, refererad i Ben-Dalia et al., 2013, s.240) 

ramverk utgörs ett av elementen av image. Detta stärker teorin bakom att den 

huvudsakliga uppfattningen om staden påverkar besökares totala uppfattning om stadens 

attraktivitet ytterligare. Detta element har inkluderats i studien genom att omformulera 

begreppet till Helhetsintrycket av Kramfors stad, som nämnts ovan. 

I uppsatsförfattarens studie har alla bortsett från en av de ovan presenterade faktorerna 

fått ett medelvärde som ligger över studiens likertskalas medel. Faktorn Husens utseende 

uppfattas lägre än medelvärdet men har i ett envägs-t-test visat sig inte vara signifikant 

skilt från likertskalans medelvärde vilket gör att uppsatsförfattaren tolkar svaret från 

denna faktor som mediokert. Ett mediokert svar på denna faktor gör att uppfattningen 

kring tillfredsställelsegraden av denna faktor varken bidrar positivt eller negativ till 

stadens attraktivitet. Uppsatsförfattaren har genomfört samma typ av analys på resterande 

del av de ovan presenterade faktorerna där resultaten för samtliga faktorer visat att ingen 

av dessa har ett resultat som signifikant går att skilja från likertskalans neutrala värde. 

Detta innebär att resultatet från uppfattningen om tillfredsställelsegraden hos faktorerna 

Trygg miljö, Vägvisning och skyltning inom stadskärnan, Belysning i staden och 

Helhetsintrycket av Kramfors stad, på samma grund som faktorn Husens utseende tolkas 

som mediokra samt att de därför inte har en varken positiv eller negativ inverkan på 

stadens attraktivitet. Att dessa faktorer i dagsläget uppfattas relativt neutralt av besökarna 

innebär att det finns en stor utvecklingspotential för dessa faktorer vilket i framtiden 

skulle kunna leda till en mer attraktiv stad. Belysning i staden, Helhetsintrycket av 

Kramfors stad och Husens utseende är faktorer som tillsammans bidrar till det visuella 

intrycket av Kramfors stad. Som tidigare nämnts påverkas enligt Braun (2008, s.64) varje 

individs uppfattning kring en viss faktor av dennes mentala kartor och föreställningar. 

Likt faktorerna som presenterats ovan är detta också faktorer vars tillfredsställelsegrad 

påverkas av varje enskild individs personliga preferenser. Detta kan i sin tur göra det svårt 

att tillfredsställa samtliga individers behov och önskemål. Genom att undersöka dessa 

faktorer djupare kan uppdragsgivaren få fram mer specifik information om vad besökarna 

värdesätter inom vardera faktor än vad resultatet från denna studie har kunnat påvisa.  

Enligt Braun (2008, s.57) värdesätter besökare utbudet av restauranger och det temporära 

boendet. Van den Berg et al. (2000, s.105-106) har också identifierat hotell och mat som 

två faktorer som påverkar individens uppfattning om stadens attraktivitet. Liknande 

faktorer har också identifierats i studier som gjorts av andra forskare i form av 

matmöjligheter och hotell eller annat boende (Rajagopal, 2011, s.92; van den Berg, 1995 

refererad i Ben-Dalia, 2013, s.240). I uppsatsförfattarens studie har faktorerna Hotell, 

Restauranger och Caféer undersökt vilka samtliga har fått ett medelvärde som ligger nära 

3. Samtliga av dessa faktorer har i ett envägs-t-test visat ett resultat som tyder på att 

vardera faktors resultat inte är signifikant skilt från likertskalans neutrala värde vilket 

betyder att dessa faktorers resultat går att tolka som mediokra utan någon tydlig positiv 
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eller negativ tillfredsställelsegrad. Utifrån detta kan uppsatsförfattaren koppla samman 

det mediokra resultatet för dessa faktorer från besökar-respondenterna med studiens 

teoretiska referensram och tolkar detta som att uppfattningen kring dessa faktorer varken 

bidrar positivt eller negativt till stadens totala attraktivitet. Likt det som ovan presenterats 

för faktorerna Trygg miljö, Vägvisning och skyltning inom stadskärnan, Belysning i 

staden, Helhetsintrycket av Kramfors stad och Husens utseende finns även för dessa 

faktorer en stor utvecklingspotential. Van den Berg’s (1995, refererad i Ben-Dalia et al., 

2013, s.240) ramverk för vilka olika typer av faktorer som kan attrahera turister där 

primära produkter består av de faktorer som huvudsakligen lockar besökare till staden. 

Genom att förbättra utbudet av exempelvis restauranger och caféer så att de uppnår en 

nivå som är attraktiv för individen skulle Kramfors stad kunna locka fler besökare. Fler 

besökare skulle i sin tur kunna generera så kallade överspillningseffekter på de övriga 

faktorerna i staden, som exempelvis handeln eller det kulturella utbudet. Att förbättra 

dessa faktorer och öka besökarantalet i staden kan resultera i ett ökat flöde till stadens 

ekonomi (Litavniece, 2011, s.170). Ben-Dalia (2013, s.234) menar också att de faktorer 

som bevisligen skapar värde för besökare också bidrar med värdeskapande och en ökad 

attraktivitet för områdets boende.  

Handelsutbud är en faktor som undersökts i denna studie och som visat sig uppfattas 

generellt relativt lågt av denna intressentgrupp med ett medelvärde under 3. Att 

shoppingen i staden är en faktor som bidrar till stadens totala attraktivitet har bekräftats i 

studier gjorda av flera olika forskare (Braun, 2008, s.58; Van den Berg et al., 2000, s.105-

106; Rajagopal, 2011, s.92; van den Berg, 1995, refererad i Ben-Dalia, 2013, s.240; Teller 

& Elms, 2012, s.558). Ett envägs-t-test för denna faktor visar att denna faktors resultat 

inte är signifikant skilt från studiens likertskalas neutrala värde vilket betyder att 

besökarnas uppfattning om tillfredsställandegraden för denna faktor tolkas som medioker. 

Denna tolkning leder vidare till att uppsatsförfattaren kan dra slutsatsen att uppfattningen 

om denna faktor inte varken bidrar positivt eller negativt till stadens attraktivitet. Braun 

(2008, s.64) menar att individens uppfattning av staden beror av på vilket sätt individen 

interagerar med staden och därmed av vad som skapar värde för individen. Besökarna i 

staden uppfattar faktorn Handelsutbud lägre än boende har uppgett sig uppfatta denna 

faktor. Möjligtvis kan denna skillnad i svar ha att göra med det sätt som besökarna 

interagerar med staden, då stora andelar av besökar-respondenterna angett att de besöker 

staden i främst arbetsrelaterade syften och inte för shopping, vilket då kan medföra att 

denna faktor uppfattas som medioker av dessa individer. Under det senaste året har 

handeln i Kramfors centrum utvecklats mycket vilket kan ha påverkat individer som bor 

i kommunen snabbare med tanke på att de interagerar med staden oftare än vad besökare 

gör. Att höja uppfattningen om handeln i Kramfors för besökare kan därför ta längre tid 

än för boende och denna faktor kan därför inom en snar framtid komma att höjas i 

tillfredsställandegrad även för besökare. Därmed skapas en attraktivare stad utan 

förbättring av det nuvarande handelsutbudet. Trots detta är det dock viktigt för 

kommunen att identifiera besökares behov och önskemål. Ben-Dalia et al. (2013, s.234) 

menar att det pågående framträdandet av urban turism ökar vikten av att kommuner ska 

ta hänsyn till vilka faktorer som anses värdeskapande av besökare.  

Parker och grönområden är en faktor som också undersökts i denna studie och som de 

besökare som deltagit i studien har uppfattat mediokert, då envägs-t-testet inte visat att 

resultatet för denna faktor är signifikant skild från neutral på skalan. Att detta är en faktor 

som tycks påverka individens uppfattning om en stads attraktivitet grundar sig i flera 

tidigare studier (Van den Berg et al., 2000, s.105-106; van den Berg, 1995, refererad i 

Ben-Dalia, 2013, s.240). Uppsatsförfattaren tolkar resultatet för denna faktor som neutralt 
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och det är därför något som inte heller påverkar stadens attraktivitet varken till det bättre 

eller sämre. Enligt van den Berg’s (1995, refererad i Ben-Dalia, 2013, s.240) fem element 

för vad som attraherar turister till att besöka en viss stad är en faktor som ingår i de 

primära produkterna, naturområden. Genom att förbättra denna faktor så till den grad att 

den uppfattas som attraktiv för besökare skulle parker och grönområden kunna utgöra en 

anledning till varför individen väljer att besöka staden. Som tidigare nämnt, i analysen av 

resultaten från boende-respondenterna, har Kramfors stad relativt goda tillgångar till 

parker och grönområden medan detta utifrån studiens resultat verkar vara något som inte 

tas till vara eller som inte kommuniceras tillräckligt av Kramfors kommun. Att 

marknadsföra en stad handlar om att konstruera, kommunicera och hantera stadens image 

(Braun, 2008, s.64). För denna faktor kan det därför vara en ökad kommunikation av det 

tillgängliga utbudet som kan öka besökarnas medvetenhet och därmed 

tillfredsställandegrad kring denna faktor. Genom att förbättra tillfredsställandegraden av 

denna faktor även för intressentgruppen besökare kan stadens attraktivitet förbättras. En 

attraktivare stad attraherar fler besökare vilket kan ha positiva överspillningseffekter på 

andra faktorer i staden. Om fler individer väljer att besöka staden på grund av vacker 

natur eller gångvägar med vacker omgivning kan tiden besökare spenderar i staden öka 

och därmed ge utrymme för att även ta del av stadens resterande utbud av faktorer, som 

exempelvis handelsutbudet eller caféer. Som tidigare nämnt innebär ett ökat flöde av 

besökare till staden också ett ökat flöde till områdets ekonomi (Litavniece, 2011, s.170). 

Rajagopal (2011, s.92) menar att utrymmen för avkoppling och uppehålls-

/aktivitetsplatser för barn är två faktorer som spelar roll när individen väljer handelsplats. 

Tillgängliga sittplatser i stadskärnan och Aktivitetsplatser för barn är därför två faktorer 

som undersökts i denna studie. Besökarna har svarat att de uppfattar dessa faktorer som 

lågt tillfredställande i stadskärnan idag relativ de andra undersökta faktorerna. Faktorerna 

har också visat sig ha resultat som signifikant skiljer sig från neutralt på studiens skala 

och med medelvärden lägre än neutralt kan uppsatsförfattaren därför dra slutsatsen att 

dessa faktorer bidrar negativt till stadens attraktivitet. Detta är två faktorer där det därmed 

finns en tydlig utvecklingspotential som i framtiden skulle kunna utvecklas i riktning mot 

en attraktivare stadskärna. Van den Berg et al. (2000, s.105-106) belyser vikten av att 

stadens funktioner ska vara attraktiva för varierande åldersgrupper. Faktorerna 

Tillgängliga sittplatser i stadskärnan och Aktivitetsplatser för barn kan båda sorteras in i 

kategorin för faktorer som påverkar bekvämligheten i staden, för samtliga åldersgrupper. 

Tillgängliga sittplatser i stadskärnan kan vara attraktivt främst för en äldre målgrupp men 

också för alla som besöker stadskärnan. Aktivitetsplatser för barn en faktor som kan öka 

attraktiviteten för en yngre målgrupp att spendera tid i stadskärnan medan det samtidigt 

blir enklare för barnens föräldrar att spendera tid i staden då barnen kan sysselsätta sig 

under tiden. Genom att förbättra dessa faktorer skulle staden kunna öka sina 

bekvämlighetsfaktorer gentemot samtliga åldersgrupper, öka attraktiviteten i staden och 

samtidigt locka besökarna i staden att utnyttja utbudet av andra faktorer i stadskärnan. 

Kultur och nöje, Arrangemang och aktiviteter i stadskärnan (dagtid) och Nattliv är tre 

faktorer som undersökts i denna studie vilka enligt besökare uppfattas som tre av de fyra 

lägst tillfredsställande faktorerna i stadskärnan idag. Att dessa faktorer är viktiga för hur 

attraktiv individen uppfattar staden bekräftas av flera tidigare studier (Braun, 2008, s.57; 

Van den Berg et al. 2000, s.105-106; Rajagopal, 2011, s.92; van den Berg, 1995, refererad 

i Ben-Dalia, 2013, s.240). Då besökar-respondenterna har uppgett att dessa faktorer har 

en i genomsnitt låg tillfredsställandegrad tillsammans med att envägs-t-testet gav 

resultatet att dessa faktorer är signifikant skilda från skalans neutrala medelpunkt så drar 

uppsatsförfattaren slutsatsen att den dåliga uppfattningen kring dessa faktorer bidrar 
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negativt till individens uppfattning om stadens attraktivitet. Dessa tre faktorer är samma 

faktorer som enligt boende uppfattas ha lägst tillfredsställandegrad i stadskärnan idag. 

Det antal besökare som deltagit i studien verkar ha en liknande uppfattning om dessa 

faktorer som den andra större respondentgruppen, boende. Vid analysen av boende-

respondenterna belyste uppsatsförfattaren att dessa tre faktorer är kopplade till det sociala 

livet i staden vilket gör att en negativ uppfattning kring dessa faktorer innebär att både 

boende och besökare uppfattar staden som inte särskilt levande och aktiv. Heath (1997) 

menar att städer måste utvecklas till att inte bara användas av individerna i staden mellan 

nio och fem, städerna ska istället erbjuda aktiviteter som gör att staden är attraktiv under 

fler av dygnets timmar. Genom att utveckla staden till att bli mer av en 24-timmars-stad 

kan investeringar i staden motiveras, en säkrare stadskärna kan byggas och en förbättrad 

ekonomi i staden kan säkerställas (Heath, 1997). Evans et al. (2008, s.100-101) 

presenterar vikten av att uppnå kundnöjdhet för att undvika negativa följder som 

exempelvis negativ mun-till-mun-marknadsföring eller att individen tappar motiv för att 

upprepa sitt beteende. Denna teori skulle i detta fall kunna innebära att de besökare som 

har denna uppfattning kring dessa faktorer sprider samma åsikt vidare till individer runt 

omkring dem och på så sätt sprider sig uppfattningen om att dessa faktorer inte är särskilt 

tillfredsställande i Kramfors stad. Vidare kan det också resultera i att besökaren som valt 

att resa till staden men som inte är nöjd med dessa faktorer väljer att inte besöka staden 

igen av denna anledning, utifrån den källa som presenterats ovan. 

Van den Berg et al. (2000, s.11) delar upp faktorer som kan bidra till en attraktiv stad för 

besökare i primära och komplementära turistfaktorer. De primära faktorerna är sådana 

faktorer som gör att turister väljer att besöka en specifik stad, som exempelvis ett museum 

eller en känd restaurang, vilket gör att dessa faktorer liknar de särskiljande faktorerna 

enligt indelningen av faktorer för besökare. De komplementära faktorerna är å andra sidan 

de faktorer som en turist får ta del av vid sidan av de primära faktorerna (van den Berg et 

al., 2000, s.11). Dessa faktorer kan utgöras av exempelvis hotellet turisten bor på eller 

resan till staden och reseanläggningarna turisten därmed får ta del av under sin vistelse.  

I resultatet från besökar-respondenterna går det att utläsa att av de faktorer som 

undersökts i studien är det de komplementära faktorerna som uppfattas som mest 

tillfredsställande i dagsläget medan de primära faktorerna utgörs av de faktorer som 

presenteras med lägst medelvärden och är därmed de faktorer som är till lägst grad 

tillfredställande i stadskärnan idag. Detta bekräftas exempelvis av att överst i Figur 11 

presenteras faktorer som Tillgänglighet inom stadskärnan, Stadskärnans tillgänglighet 

utifrån, Parkeringsplatser och Renlighet på gator och torg. Längst ner i samma figur går 

det istället att utläsa faktorer som exempelvis Kultur och nöje, Aktivitetsplatser för barn, 

Arrangemang och aktiviteter i stadskärnan (dagtid) och Nattliv, det vill säga faktorer som 

skulle kunna bidra med något unikt och lockande till en stadskärna.  

Studiens resultat har inte kunnat påvisa någon tydlig uppdelning mellan de primära 

faktorerna och de ”turist-typiska” komplementära faktorerna, som exempelvis Hotell, 

Restauranger och Caféer. De primära faktorerna för Kramfors stad har enligt besökare 

som ovan presenterats uppfattats som de lägst tillfredsställda faktorerna i stadskärnan i 

dagsläget. Att de i denna studie inte tydligt går att påvisa någon skillnad mellan de 

primära faktorerna och de ”turist-typiska” komplementära faktorerna kan enligt 

uppsatsförfattaren bero på att de antal respondenter som utgjorde intressentgruppen 

besökare i denna studie främst besökte staden i arbetsrelaterade syften. Braun (2008, s.64) 

menar att sättet som individen interagerar med staden påverkar individens uppfattning om 

staden. Detta skulle i så fall innebära att de faktorer som enligt denna teori och 
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uppsatsförfattarens indelning i ”turist-typiska” komplementära faktorer för turister inte är 

några faktorer som de arbetsrelaterade besökarna kommer i kontakt med vilka de därför 

inte har någon stark åsikt kring.  

Efter att dessa analyser utfördes kunde uppsatsförfattaren presentera vilka faktorer vars 

uppfattningar var signifikant positiva eller negativa och vilka som utifrån denna 

datainsamling inte gick att åtskilja från det neutrala värdet 3. Som ovan nämnt är de 

komplementära faktorerna sådana faktorer som besökare kommer i kontakt med utan att 

de utgör den primära anledningen till varför individen besöker staden (van den Berg et 

al., 2000, s.11). Av de faktorer som undersöks i denna studie är det framför allt 

exempelvis Hotell, Restauranger, Caféer, Parker och grönområden eller Belysningen i 

staden som kan indelas i kategorin komplementära faktorer. Dessa faktorer är också de 

som i studien uppvisat ett resultat där uppfattningen kring dessa inte går att signifikant 

skilja från 3. Uppfattningen kring dessa faktorer visar sig därför utifrån denna studie vara 

mediokra för intressentgruppen besökare då ingen direkt positiv eller negativ åsikt kunde 

identifieras. Detta styrker därför ytterligare uppsatsförfattarens presentation ovan om att 

de respondenter som utgjort denna intressentgrupp främst besökt staden av andra 

anledningar än turiständamål vilket gör att deras kontakt med dessa faktorer är 

förhållandevis låg och att deras åsikter kring dessa faktorer därför inte är särskilt starka. 

Braun (2008, s.57) menar att restauranger, det temporära boendet och omgivningen är 

faktorer som för en besökare bidrar till en attraktiv stad. Dessa innefattar därmed de 

faktorer som ovan presenterats som exempel på komplementära faktorer för besökaren. 

Att dessa faktorer i studien har visat sig generellt uppfattas ganska mediokert i staden gör 

att stadens attraktivitet inte påverkas positivt av dessa faktorer. Denna studie har 

undersökt respondentens tillfredställelse (kundnöjdhet) med en viss faktor. Individens 

tillfredsställelse med dessa faktorer menar Litavniece (2011, s.178) har ett samband med 

hur attraktiv staden uppfattas av individen. På detta sätt kan uppsatsförfattaren därför 

påstå att en medioker uppfattning kring till vilken grad en faktor är tillfredsställande i en 

stad också indikerar hur mycket och på vilket sätt graden av tillfredställelse kring denna 

faktor påverkar stadens attraktivitet. Då de primära faktorerna, som ska locka individer 

att besöka staden, inte uppnår en nivå av tillräcklig kundnöjdhet för att skapa en attraktiv 

stad innebär det att besökare har svårt att finna ett motiv till att besöka Kramfors stad. 

Besökare är en viktig intressentgrupp att attrahera då dessa kan bidra med ett större flöde 

till områdets ekonomi (Litavniece, 2011, s.170). Genom att förbättra dessa primära 

faktorer och därigenom attrahera besökare till staden kan därför hela Kramfors stad 

gynnas. 

I Figur 12 presenteras hur de olika faktorerna har blivit prioriterade av intressentgruppen 

besökare. Den faktor som fått flest antal röster och därmed blivit högst prioriterad är 

Handelsutbudet. Precis som i resultatet från boende-respondenterna är det här intressant 

att se att de faktorer som prioriterats högst av besökare inför den framtida utvecklingen 

av stadskärnan inte är samma faktorer som uppfattats ha lägst tillfredsställandegrad. 

Handelsutbudet som i det här fallet har blivit högst prioriterat är i själva verket den faktor 

som i Figur 11 presenteras som den sjunde faktorn från slutet. Det finns alltså sex andra 

faktorer som besökarna i genomsnitt anser ha en lägre tillfredsställandegrad men att de 

ändå inte behöver prioriteras före faktorn Handelsutbud. Vidare är faktorerna 

Arrangemang och aktiviteter i stadskärnan (dagtid), Parker och grönområden samt 

Kultur och nöje de som har blivit prioriterade på andra, tredje och fjärde plats. Även 

faktorn Restauranger är något som besökare anser ska prioriteras i den framtida 

utvecklingen av stadskärnan.  
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Det som är intressant att se här är att de faktorer som prioriteras av besökare är också de 

faktorer som generellt lockar människor till en stad. Dessa faktorer utgörs av de som van 

den Berg (1995, refererad i Ben-Dalia, 2013, s.240) benämner som primära produkter 

eller det som i senare forskning gjord delvis av samma forskare har kommit att kallas 

primära turistfaktorer (van den Berg et al., 2000, s.11). Enligt de resultat som denna 

studie presenterar kan slutsatsen dras att de faktorer som i huvudsak är de som lockar en 

besökare att välja att besöka en specifik stad också är de faktorer som besökar-

respondenterna i denna studie svarar att de vill ska förbättras i Kramfors. Kundnöjdhet är 

allt viktigare att uppnå på grund av bland annat den ökade konkurrensen och innebär att 

kundens förväntningar har blivit uppnådda (Evans et al., 2008, s.100-101). Braun (2008, 

s.64) menar att människans sätt att observera, tolka, bearbeta och värdera omgivningen 

ligger till grund för hur människan uppfattar någonting. En möjlig tolkning av detta kan 

då vara att besökaren i staden inte uppfattar och värderar staden särskilt högt på grund av 

att dessa faktorer upplevs ha låg tillfredsställandegrad. Detta kan tolkas som att besökarna 

i Kramfors stad kan ha uppfattningen om att staden i dagsläget inte kan erbjuda något 

tillräckligt unikt eller lockande för att besökarna ska uppfatta staden som attraktiv och 

därmed vilja besöka den. 

Det resultat som ovan presenterats och tolkats utifrån vilka faktorer som besökare vill ska 

förbättras i staden tyder på att Kramfors stad idag inte kan erbjuda tillräckligt attraktiva 

faktorer för stadens besökare. Enligt Evans et al. (2008, s.100-101) är det, på grund av 

den ökade konkurrensen, viktigt att uppnå kundnöjdhet för att ha möjlighet att undvika 

de negativa följder som en dålig kundnöjdhet kan medföra. Dessa negativa följder kan 

exempelvis visa sig genom negativ mun-till-mun-marknadsföring (Evans et al., 2008, 

s.100-101) vilket i detta fall skulle innebära att de som besökt Kramfors stad och skapat 

sig denna negativa uppfattning om attraktiviteten, som resultatet från denna studie 

indikerar, sprider detta vidare till individer i deras närhet. En annan negativ följd av att 

kunden, som i detta fall är en besökare, inte blir nöjd är att dennes motiv till att upprepa 

beteendet som orsakade detta försvagas (Evans et al., 2008, s.100-101), vilket i detta fall 

skulle innebära att besökarna inte finner motiv till att besöka Kramfors stad igen. Den 

ökade konkurrensen städer emellan tillsammans med att utvecklingen av dagens turism 

har lett till att individer till större del väljer att besöka urbana resmål är två orsaker till 

varför det idag är viktigt för beslutsfattare i regioner att vara medvetna om och ta hänsyn 

till denna intressentgrupp för att kunna attrahera dem (Ben-Dalia, 2013, s.234-235). Att 

förlora stora delar av den mängd besökare som en gång valt att besöka staden kan få stora 

negativa effekter på stadens totala ekonomi, då besökare annars bidrar med ett ökat 

ekonomiskt flöde till regionen (Litavniece, 2011, s.170). 

De faktorer som enligt besökarna ska prioriteras lägst i den kommande utvecklingen av 

stadskärnan utgörs till stor del av de faktorer som också uppfattats ha relativt hög 

tillfredställandegrad. Detta gör att faktorerna som prioriterats lägst också är de som 

besökarna uppfattar som mest tillfredsställande i dagsläget och som de därmed inte anser 

behöver prioriteras i förhållande till de andra faktorerna. Den faktor som dock har fått 

lägst prioritering av gruppen besökare är Hotell vilket är en faktor som presenterats på 

nionde plats från toppen av Figur 11. Att denna faktor har uppfattats som ganska medioker 

men samtidigt inte fått mer än 1 % av rösterna vid prioriteringen av faktorerna kan ha 

flera olika förklaringar. Uppsatsförfattaren belyser här att varje respondent har blivit 

ombedd att välja endast tre svarsalternativ vilket gör att respondenterna kan vilja förbättra 

denna faktor egentligen medan det däremot finns andra faktorer som de anser är mer 

värdefulla att prioritera. Detta kan enligt uppsatsförfattaren tolkas som att om det inte 

finns några faktorer som lockar besökaren till staden spelar tillfredsställandegraden av 
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exempelvis hotellen ingen roll då staden ändå inte besöks. Något som också kan ligga till 

grund för att resultaten visar en låg prioritering på denna faktor är att den större andelen 

av besökar-respondenterna i denna studie besökte staden av arbetsrelaterade anledningar 

vilket därmed kan innebära att besöket endast var över dagen och att Hotell som faktor 

därför inte är relevant för dessa individer att prioritera.  
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8 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel kommer uppsatsförfattaren inledningsvis att presentera studiens 

problemformulering, delfrågor och syfte samt vilken funktion dessa haft i studien. Genom 

denna inledning och tillsammans med en redogörelse för studiens praktiska samt 

teoretiska bidrag kommer studiens problemformulering och delfrågor besvaras samt 

huruvida studiens syfte har uppnåtts presenteras. 

8.1 Besvarande av problemformulering och uppfyllande av syfte 
I studiens inledning presenterades problemformuleringen enligt följande:  

Vilka faktorer ska Kramfors kommun fokusera på under det kommande 

utvecklingsarbetet i stadskärnan för att agera mer kundorienterat och skapa ett större 

värde för individen? 

För att kunna svara på denna fråga har uppsatsförfattaren i studiens syfte vidare 

formulerat två delfrågor som hjälper till att svara på den ovan presenterade 

problemformuleringen. 

Till vilken grad uppfattas olika faktorer i stadskärnan vara tillfredsställande för 

individen? 

Vilka faktorer bör prioriteras för att göra Kramfors stad mer attraktiv i framtiden? 

Genom att i enlighet med studiens syfte ”undersöka hur olika värdeskapande faktorer i 

individens miljö upplevs vara tillfredsställande eller ej i Kramfors stad enligt boende och 

besökare” kan uppsatsförfattaren ge uppdragsgivaren Kramfors kommun ett underlag för 

hur individen i dagsläget uppfattar staden. Studiens syfte är också att undersöka vilka 

faktorer som enligt boende och besökare bör prioriteras i den kommande utvecklingen av 

stadskärnan för att skapa en så attraktiv stad som möjligt för den enskilda individen och 

de fokuserade intressentgrupperna. Genom att inkludera denna dimension i studien kan 

uppsatsförfattaren också ge Kramfors kommun ett underlag för vilka faktorer i 

stadskärnan som enligt boende och besökare bör prioriteras för att skapa en så attraktiv 

stad som möjligt.  

8.1.1 Studiens praktiska bidrag 

Det praktiska bidraget från denna studie är att skapa en utgångspunkt och riktlinjer för 

studiens uppdragsgivare Kramfors kommun, inför deras kommande utvecklingsarbete i 

stadskärnan. Genom att i studien undersöka den ovan presenterade problemformuleringen 

utifrån de båda delfrågorna kan uppsatsförfattaren bidra med information som ger 

möjlighet att effektivisera arbetet med den framtida utvecklingen av stadskärnan och ge 

förutsättningar för att Kramfors kommun ska arbeta med ett större fokus på stadens 

individer. Den första huvudfrågan i enkäten undersökte hur boende och besökare 

uppfattar de olika faktorerna tillfredsställande eller ej i stadskärnan i dagsläget. De 

faktorer som i denna studie uppfattas ha högst respektive lägst tillfredsställandegrad har 

visat sig vara relativt lika mellan respondentgrupperna. Några faktorer skiljer sig åt medan 

majoriteten av de fem bäst respektive sämst uppfattade är lika mellan grupperna. Det som 

går att utläsa ur dessa resultat är att de faktorer som bidrar med något lockande för 

individen i en stad är också de faktorer som uppfattas ha de lägsta 

tillfredsställandegraderna för båda intressentgrupperna. De faktorer som däremot 

uppfattas ha högst tillfredsställandegrad utgörs till störst del av bekvämlighetsfaktorer i 

form av belysning, parkeringsplatser och liknande vilket i sig inte skapar någon större 

attraktivitet i staden. 
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I den andra huvudfrågan i studien där respondenten ombeds välja ut de tre faktorer som 

enligt individen själv bör prioriteras högst i den kommande utvecklingen av stadskärnan 

går det att utläsa vissa likheter mellan intressentgrupperna. Sammanfattningsvis visar 

resultaten på att individerna i staden önskar fler umgänges- och uppehållsplatser i form 

av faktorer som parker och grönområden, arrangemang och aktiviteter i stadskärnan 

(dagtid) och liknande. Individerna vill därför att faktorer som kan utöka anledningarna 

till att besöka stadskärnan ska förbättras och att därmed möjligheterna till att uppehålla 

sig och spendera tid i stadskärnan utökas. 

Ett intressant bidrag från resultaten i denna studie är jämförelsen mellan svaren från de 

två huvudfrågorna. Den andra huvudfrågan i studien undersökte vilka faktorer individen 

anser ska prioriteras i den framtida utvecklingen av stadskärnan. Det som framkommit i 

resultaten för studiens båda intressentgrupper är att de faktorer som prioriterats högst inte 

är de faktorer som uppfattas sämst i dagsläget. Istället har resultaten visat exempel på att 

en faktor som i dagsläget uppfattas som en av de bättre i stadskärnan också är den faktor 

som samma intressentgrupp anser ska prioriteras i utvecklingsarbetet. Det behöver alltså 

inte vara den faktor som uppfattas som minst tillfredsställande som bör prioriteras först 

utan en förbättring av andra faktorer med en redan högre tillfredsställelsegrad kan vara 

mer värdeskapande för stadens individer.  

Genom att identifiera de faktorer som bidrar till en attraktiv stad för stadens individer ges 

ett underlag tills stadens beslutsfattare att kunna arbeta efter. Dessa riktlinjer bidrar till 

kunskap om vilka faktorer som bör prioriteras eller inte för att på ett så effektivt sätt som 

möjligt skapa en attraktivare stad och därmed också förbättra den rådande 

samhällsekonomin i regionen (Litavniece, 2011, s.170). 

8.1.2 Studiens teoretiska bidrag 

Uppsatsförfattaren har i denna studie använt sig av tidigare forskning som undersökt vilka 

faktorer som bidrar till en attraktiv stad. Denna tidigare forskning har främst utförts på 

större städer runt om i världen och den är även utförd i andra länder än Sverige. Genom 

att göra en sammanställning av flera olika forskares bidrag till detta ämne har 

uppsatsförfattaren tagit fram en mall som innehåller en omfattande samling av faktorer 

vars tillfredsställandegrad enligt tidigare forskning kan bidra både positivt och negativt 

till stadens totala attraktivitet. Samtliga faktorer som undersökts i denna studie har 

tidigare inte undersökts tillsammans i en och samma studie utan har istället varit fördelade 

på olika studier. Uppsatsförfattarens sammanställning av denna undersökningsmall som 

i sin helhet undersöker en stor variation av faktorer som påverkar stadens attraktivitet 

bidrar också med ett teoretiskt bidrag till ämnesområdet. På grund av att denna studie har 

undersökt dessa faktorer tillsammans på ett sätt som ingen funnen tidigare forskning har 

gjort har uppsatsförfattaren inte heller någon möjlighet att kunna jämföra studiens resultat 

med resultat från andra liknande studier. 

Uppsatsförfattarens undersökningsmall har testats på Kramfors kommuns boende och 

Kramfors stads besökare genom att tillfråga dem två huvudfrågor. Den första 

huvudfrågan behandlar till vilken grad dessa faktorer är tillfredsställande i stadskärnan 

idag. Den andra huvudfrågan undersöker hur individen skulle prioritera förbättringen av 

dessa faktorer i en framtida utveckling av stadskärnan för att skapa en så attraktiv stad 

som möjligt. Studiens första huvudfråga ger svar på utgångsläget för individernas 

uppfattning av staden och resultatet från denna fråga kan variera mycket beroende på i 

vilken stad studien utförs. Den andra huvudfrågan som ställs till individen om hur 

faktorerna bör prioriteras är den som främst ger det teoretiska bidraget från denna studie. 

Genom att utgå från resultatet från denna fråga kan uppsatsförfattaren dra slutsatser om 
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vilka faktorer som är de viktigaste för att öka attraktiviteten i en mindre svensk stad, som 

Kramfors.  

De faktorer som i studien prioriterats högst skiljer sig något åt mellan de båda 

intressentgrupperna. Det som däremot kan utläsas ur resultaten från denna fråga är att de 

faktorer som prioriterats högst är de faktorer som också motiverar individen till att besöka 

staden, oavsett om denne är boende eller besökare. Faktorer som Kultur och nöje eller 

Handelsutbud är exempel på vad som kan locka individen till att besöka staden. Belysning 

i stadskärnan eller Tillgängliga sittplatser i stadskärnan är istället exempel på 

bekvämlighetsfaktorer i staden som skapar värde när individen väl besöker staden. Att 

det är de motiverande faktorerna som både intressentgruppen boende och besökare anser 

ska förbättras antyder på att motiven till att besöka staden i dagsläget är för låga. Dessa 

faktorer måste förbättras för att skapa en högre attraktivitet och därmed fler motiv för 

individen att besöka staden. Detta indikerar att de är denna typ av faktorer som bör 

prioriteras i en mindre stad istället för att lägga resurser på bekvämlighetsfaktorer som 

exempelvis sittplatser, belysning eller parkeringsplatser. 

För att tydliggöra det teoretiska bidraget om vad som kan vara viktigt i en mindre stad 

gentemot en större stad kan uppsatsförfattaren tolka det ovan presenterade resultatet. I 

Kramfors stad, som är en mindre stad, har de faktorer som anses vara det som motiverar 

individen till att besöka staden prioriterats högst för den framtida utvecklingen. En vidare 

tolkning av detta kan vara att dessa faktorer givetvis är viktiga också i en större stad men 

att det är andra faktorer som prioriteras då. Denna studie har ingen svensk referensstad 

att jämföra med vilket gör det svårt för uppsatsförfattaren att dra några direkta slutsatser 

kring detta. Uppsatsförfattaren kan endast spekulera i om det eventuellt kan vara så att de 

är de faktorer som prioriterats lägst i en mindre stad, i detta fall Kramfors, som istället 

prioriteras högre i en större stad. Större städer har generellt redan ett tillfredsställande 

utbud av de faktorer som motiverar individen till att besöka staden, vilket skulle kunna 

göra att de istället är bekvämlighetsfaktorerna som Tillgängliga sittplatser i stadskärnan, 

Tillgänglighet inom stadskärnan eller Parkeringsplatser som skapar ett större värde för 

attraktiviteten i en större stad. Utifrån dessa resultat påvisar studien att beslutsfattare i en 

mindre stad bör minska fokus och allokerade resurser från de så kallade 

bekvämlighetsfaktorerna för att istället lägga större fokus på utvecklingen av de faktorer 

som främst motiverar individen till att besöka staden.  

Enligt Nationalencyklopedin (2014) definieras begreppet attraktiv som något ”som kan 

locka många”. Van den Berg et al. (2000, s.1) menar att det är viktigt för beslutsfattare i 

staden att vara medvetna om vilka faktorer som faktiskt skapar värde för individen för att 

sedan kunna arbeta utifrån dessa riktlinjer och skapa en attraktivare stad. Genom att i 

denna studie undersöka vilka faktorer boende och besökare anser ska förbättras i 

Kramfors stad för att skapa en attraktivare stad har studien bidragit med kunskap kring 

vad beslutsfattare i en mindre stad bör lägga fokus vid för att skapa en så attraktiv stad 

som möjligt för alla stadens individer. 
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9 Praktiska rekommendationer 
I detta kapitel kommer uppsatsförfattaren att presentera sina praktiska 

rekommendationer till studiens uppdragsgivare, Kramfors kommun, utifrån de resultat 

som framkommit i undersökningen. 

Med stöd från de resultat som framkommit i studien kan uppsatsförfattaren 

rekommendera Kramfors kommun att lägga fokus vid de faktorer som visat sig vara mest 

värdeskapande för individer bosatta i Kramfors kommun och för besökare av Kramfors 

stad. De faktorer som i studien prioriterats högs av dessa intressentgrupper och som 

därmed också bör prioriteras i den kommande utvecklingen av stadskärnan är; Parker och 

grönområden, Handelsutbud, Renlighet på gator och torg, Kultur och nöje, Trygg miljö, 

Arrangemang och aktiviteter i stadskärnan (dagtid) och Restauranger. Dessa faktorer 

utgörs av de fem faktorer som av vardera intressentgrupp har prioriterats högst. 

Faktorerna Parker och grönområden, Handelsutbud och Kultur och nöje är de som 

prioriterats högt av både boende och besökare vilket gör att värdet av att förbättra dessa 

faktorer i Kramfors stad är tydligt framträdande i denna studie. Dessa faktorer utgör 

därför också de faktorer som uppsatsförfattaren väljer att rekommendera att Kramfors 

kommun i första hand lägger fokus på för att öka attraktiviteten i stadskärnan. I andra 

hand rekommenderar uppsatsförfattaren att faktorerna Renlighet på gator och torg, Trygg 

miljö, Arrangemang och aktiviteter i stadskärnan (dagtid) och Restauranger är faktorer 

som bör förbättras i framtiden. Genom att hålla ovanstående fokus under det kommande 

utvecklingsarbetet i stadskärnan kommer Kramfors kommun att agera med individen i 

fokus för att på ett effektivt sätt skapa en attraktivare stad för både boende och besökare.    

På grund av att kvoten för intressentgruppen besökare har varit svår att fylla i denna studie 

rekommenderar uppsatsförfattaren Kramfors kommun att de bör utföra studien under en 

säsong på året då fler individer besöker staden, förslagsvis på sommaren. Genom att 

utföra studien på sommaren kan uppdragsgivaren ha möjlighet att samla in fler och en 

större variation av respondenter från denna intressentgrupp, exempelvis individer som 

besöker staden av andra än arbetsrelaterade skäl. På detta sätt kan uppdragsgivaren 

förbättra representativiteten i studien och säkra studiens resultat. 

Uppsatsförfattaren rekommenderar också Kramfors kommun att utföra denna 

undersökning som uppföljning då utvecklingsarbetets första fas är avslutad och de 

faktorer som vid detta tillfälle visat sig högst prioriterade av individen har förbättrats. 

Genom att utföra en likadan studie igen kan Kramfors kommun undersöka huruvida det 

utförda utvecklingsarbetet har fått önskad effekt hos individerna i staden utifrån att deras 

uppfattning om staden har förändrats och vilka faktorer som därmed blivit de högst 

prioriterade för den då framtida utvecklingen. Denna studie kan därmed användas som en 

mall i en ständigt pågående utvecklingsprocess där målet är att med ett högt fokus på 

individen skapa en så attraktiv stad som möjligt.   
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10 Förslag till framtida forskning 
I detta kapitel kommer uppsatsförfattaren att redogöra för de förslag till framtida 

forskning inom ämnet som har upplevts utgöra ett gap i den befintliga teorin under 

utförandet av denna studie.  

Utifrån det denna studie har visat har det varit svårt att dra några slutsatser för vilka 

faktorer som kan anses vara viktiga att förbättra i en mindre stad för att göra den 

attraktivare. Det finns inget större antal tidigare studier som är fokuserade på mindre 

städer och inte heller på städer i Skandinavien. Det skulle därför vara av stort bidrag till 

den nuvarande teorin på detta område att göra liknande studier på fler mindre 

skandinaviska städer för att kunna dra slutsatser för vad som generellt anses vara viktiga 

faktorer för en mindre skandinavisk stads attraktivitet. 

Genom att i framtida forskning inom detta ämne använda sig av den sammanställning av 

faktorer som undersökts i denna studie kan framtida forskare få ett resultat som täcker 

staden som helhet på ett bättre sätt än den tidigare gjorda forskningen. Faktorerna som 

undersökts i denna studie är en sammanställning från tidigare forsknings olika 

identifierade faktorer vilket gör att denna studie skapat en mer omfattande underlag av 

faktorer. Genom att fortsättningsvis arbeta med mer omfattande undersökningsmallar 

inom detta område kan den framtida forskningen bidra med breddad kunskap om städers 

attraktivitet och om konsumentbeteendet hos stadens individer.   

Vidare anser uppsatsförfattaren att den typ av studie som gjorts i detta fall för att ringa in 

vilka faktorer som bör förbättras bör kompletteras med en studie som visar på hur 

beslutsfattare i staden på bästa sätt förbättrar dessa faktorer i praktiken. Genom denna 

studie kan uppsatsförfattaren endast ge praktiska rekommendationer kring vilka faktorer 

som ska förbättras men inte hur eller på vilket sätt detta ska ske i praktiken. Genom att 

utföra denna typ av studie på en stads individer före respektive efter ett utvecklingsarbete 

kan beslutsfattarna i staden kartlägga om och på vilket sätt individens uppfattning om 

staden har förändrats. På detta sätt kan en mall utformas för hur varje faktor i praktiken 

bör utvecklas för att skapa en så effektiv samt och värdeskapande förbättring som möjligt. 

Uppsatsförfattaren anser därför att varje faktor bör undersökas mer i detalj och även detta 

i fler mindre skandinaviska städer, för att utarbeta ett underlag för hur det praktiska 

utvecklingsarbetet som följer denna typ av studie utförs på ett så effektivt sätt som 

möjligt.   
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11 Sanningskriterier 
För att förenkla kritiskt granskande av denna uppsats kommer uppsatsförfattaren i detta 

kapitel att redogöra för tre sanningskriterier i en kvantitativ studie; validitet, reliabilitet 

och generaliserbarhet. Vidare har studiens utförande noga presenterats i kapitlen 

Teoretisk metod och Praktisk metod vilket ytterligare förenklar kritisk granskning av 

studien. 

Johansson Lindfors (1993, s.161) menar att de sanningskriterier som används för 

bedömning av samhällsvetenskapliga undersökning som avser att avbilda verkligheten är 

validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Genom att använda dessa sanningskriterier 

menar Johansson Lindfors (1993, s.161) att uppsatsförfattaren kontrollerar att studien 

mäter det den avser att mäta, att mätningarna görs på ett så bra sätt som möjligt och att 

de gjorda mätningarna på något sätt är allmängiltiga. Sammantaget undersöker dessa 

sanningskriterier huruvida studiens resultat avbildat verkligheten på ett bra sätt 

(Johansson Lindfors, 1993, s.161). Ejvegård (2009, s.77) menar också att reliabilitet och 

validitet är de krav en studies resultat måste uppfylla för att kunna utgöra någon typ av 

vetenskapligt värde. 

11.1 Validitet 
Validiteten i studien anger till vilken grad studien mäter det den är avsedd att mäta (Bell, 

2006, s.117). Under utformandet av enkäten har uppsatsförfattaren haft fokus på att 

återkoppla studiens teoretiska referensram till vad som i ett inledande skede har 

definierats som studiens problemformulering och syfte. På detta sätt har 

uppsatsförfattaren agerat för att uppnå en så god begreppsvaliditet som möjligt och 

därmed se till att studien mäter det den avser att mäta. Studiens begreppsvaliditet påverkas 

av uppsatsförfattarens förmåga att definiera mätbara variabler som samtidigt stämmer 

överens med de teoretiska variablerna i studien (Johansson Lindfors, 1993, s.161). 

Genom att föra en öppen dialog med uppsatsförfattarens handledare vid både universitetet 

och hos uppdragsgivaren har enkätutformningen kritiskt granskats kontinuerligt för att 

säkerställa att de formulerade begreppen undersöker det studien avser samt att samtliga 

begrepp som sedan kommer att analyseras i studien grundar sig i studiens teoretiska 

referensram. Några av studiens undersökta frågor och variabler saknar en direkt grund i 

den teoretiska referensramen vilket motiverats av att uppdragsgivaren velat addera dessa 

frågeställningar till undersökningen. Dessa frågor och variabler har vidare uteslutits från 

studiens empiriska redovisning, analys och slutsatser vilket gör att de inte heller påverkar 

studiens validitet. 

Bell (2006, s.118) menar att det är nödvändigt för uppsatsförfattaren att fråga andra om 

de tycker att de frågor som utarbetats uppnår studiens syfte i att mäta eller ta reda på det 

studien avser. Då uppsatsförfattarens studies begrepp, som senare kom att fungera som 

variabler i enkätundersökningen, har genomgått en noggrann granskning av både 

uppsatsförfattaren, handledaren vid universitetet och handledaren hos uppdragsgivaren 

samt vid ett möte med Handelns Utredningsinstitut menar uppsatsförfattaren att 

begreppsvaliditeten i studien är hög.  

11.2 Reliabilitet 
Reliabiliteten i en studie avser hur pass tillförlitliga studiens mätningar är, vilket i sin tur 

bestäms av på vilket sätt mätningarna utförs. Genom att göra upprepade mätningar och 

fortfarande få samma resultat kan en studie bevisas ha hög reliabilitet och därmed att 

resultaten från studien inte är beroende av slumpen (Johansson Lindfors, 1993, s.110). En 

likadan studie som genomförs på samma sätt under samma omständigheter ska bevisas få 
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samma resultat som den initiala studien för att denna ska anses tillförlitlig (Bell, 2006, 

s.116). En fråga som konstruerats på ett dåligt sätt kan resultera i att svaren till stor del 

beror på slumpen och att upprepade likadana studier därmed inte skulle ge samma 

resultat. Det slumpmässiga felet i en studie är litet i det fall studien har hög reliabilitet 

(Ejlertsson, 2005, s.99). Det finns flera olika reliabilitetstest som kan undersöka 

reliabiliteten i en studie. Exempelvis kan uppsatsförfattaren testa detta genom att vid olika 

tidpunkter utföra samma test och sedan undersöka om det finns några eventuella 

avvikelser mellan resultaten från de olika tillfällena. Att dessa typer av reliabilitetstest 

sällan sker i praktiken kan bero på exempelvis den ökade kostnaden för studien i och med 

detta test (Johansson Lindfors, 1993, s.110-111). I uppsatsförfattarens studie har det på 

grund av begränsad tillgång till tid inte kunnat genomföras något reliabilitetstest. 

Uppsatsförfattaren har dock innan huvudstudien utfördes genomfört en pilotstudie där 

enkätutformningen testats mot både boende och besökare, delvis i syfte att kontrollera 

reliabiliteten i studien. De resultat som framkommit i pilotstudien uppvisade inga större 

avvikelser mot de resultat som framkommit av huvudstudien vilket därmed säkrar 

reliabiliteten i studien.  

Johansson Lindfors (1993, s.111) menar att förberedelserna inför datainsamlingen och 

dess genomförande är det uppsatsförfattaren bör lägga fokus vid för att på bästa sätt 

kontrollera reliabiliteten. Uppsatsförfattaren har i denna studie utfört ett noggrant 

förarbete inför studiens datainsamling genom att planera, kontrollera och förbereda 

enkätens struktur och dess insamling, samt på ett systematiskt sätt behandlat den data som 

insamlats.   

11.3 Generaliserbarhet 
Vid enkätundersökningar är det vanligt att generaliserbarheten i studiens resultat 

ifrågasätts, det vill säga huruvida resultaten från studien går att generalisera till andra 

individer som inte deltagit i undersökningen (Patel & Davidsson, 2011, s.56). Det är 

sällan möjligt att i en studie genomföra en totalundersökning varpå respondenterna som 

deltar i en studie är ett urval av den population som studien ämnar undersöka (Ejlertsson, 

2005, s.18; Johansson Lindfors, 1993, s.162). Om urvalet görs på ett korrekt sätt är 

resultatet från studiens urval representativt och därmed generaliserbart för hela 

populationen (Patel & Davidsson, 2011, s.56). Det finns däremot en risk att resultaten 

från studien innehåller systematiska fel om urvalet i studien inte görs på ett korrekt sätt 

(Ejlertsson, 2005, s.19). Huruvida urvalet på ett gott sätt speglar populationen anger dess 

representativitet och talar därmed om hur generaliserbart resultatet från studien är. 

Uppsatsförfattaren påverkar därför studiens generaliserbarhet redan i skedet då denne 

bestämmer vilket urval som ska göras i studien (Johansson Lindfors, 1993, s.162).  

I denna studie är populationerna som ska undersökas alla som bor i Kramfors kommun 

respektive alla som besöker Kramfors stad men som inte bor i Kramfors kommun. 

Uppsatsförfattaren har på grund av den begränsade tiden för denna studie valt att göra ett 

bekvämlighetsurval vilket i detta fall betyder att datainsamlingen huvudsakligen har ägt 

rum i stadskärnan där uppsatsförfattaren har samlat in enkätsvar från förbipasserande 

boende och besökare. Johansson Lindfors (1993, s.162) menar att sannolikhetsurval är 

den enda typ av urval som kan garantera generaliserbarhet. Johansson Lindfors (1993, 

s.162) menar dock att det alltid finns risk för en viss skevhet eller för slumpmässiga fel i 

urvalet. Genom att variera tiderna för insamlingen och att både samla in enkätsvar på 

vardagar samt helgdagar har uppsatsförfattaren försökt få en så god representativitet i 

urvalet som möjligt. De individer som besöker staden har getts en lika stor chans att delta 

i studien genom att uppsatsförfattaren slumpmässigt har varierat både tid för insamlingen 
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och platser i staden där insamlingen har skett. Då uppsatsförfattaren på grund av 

begränsad tillgång till tid valt att göra ett bekvämlighetsurval är det inte möjligt för denne 

att garantera representativiteten och därmed generaliserbarheten i urvalets resultat. 

Däremot har uppsatsförfattaren aktivt arbetat för att utifrån studiens förutsättningar göra 

ett urval som skapar en så hög generaliserbarhet som möjligt. Detta har gjorts genom att 

exempelvis variera dagar och tider för insamling, aktivt engagera respondenter av båda 

könen och från varierade åldersgrupper samt genom att jämföra karaktäristika hos 

studiens faktiska urval med populationens karaktäristika där inga större skillnader kunde 

identifieras.  
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Bilaga 1 – Enkätens framsida 

 

Marknadsundersökning 
 

Kramfors kommun och stad är just nu inne i en intensiv utveckling där vi blickar framåt för att 

skapa en attraktivare stad för så väl boende som besökare. Jag studerar till Civilekonom inom 

handel och logistik vid Umeå universitet och gör under våren 2014 mitt examensarbete på 

uppdrag av Kramfors kommun. Syftet med mitt examensarbete är att undersöka vilka faktorer i 

Kramfors stad som enligt boende och besökare är viktigast för att skapa en attraktiv stad med 

hög kundnöjdhet. Genom att delta i denna studie kan Du vara med och göra skillnad 

för Kramfors! Du har blivit slumpmässigt utvald och din medverkan är helt frivillig, men mycket 

viktig för studiens resultat. Dina svar behandlas helt konfidentiellt och endast för 

forskningsändamål. 

Om du bidrar med en fullständigt ifylld enkät har Du dessutom chansen att vinna ett presentkort 

på 500 kr giltigt i samtliga butiker i Kramfors stad. Läs mer på sista sidan.  

Tack för din medverkan och lycka till i utlottningen av presentkortet! 

 

Caroline Nordén 

 

  



 
 

Bilaga 2 – Enkät boende 
 

Födelseår: ……………  □ Man  □ Kvinna 

Postnummer: ……………….  

Hur länge har Du bott i Kramfors kommun?  

□ 0-4 år □ 5-10 år  □ 11-20 år □ Över 20 år  

Vilket transportsätt använder Du dig främst av i din vardag? 

□ Tåg  □ Buss  □ Bil □ Cykel  □ Gång  

 

Till vilken grad anser Du att följande faktorer är tillfredsställande i Kramfors stad?  

Ringa in din uppfattning utifrån:  

1=Inte alls tillfredsställande, 5=Fullständigt tillfredsställande 

A. Parker och grönområden 

1 2 3 4 5 

B. Renlighet på gator och torg 

1 2 3 4 5 

C. Husens utseende 

1 2 3 4 5 

D. Arrangemang och aktiviteter i stadskärnan (dagtid) 

1 2 3 4 5 

E. Nattliv (krogar, nattklubbar, pubverksamhet, after work etc.) 

1 2 3 4 5 

F. Belysning i staden 

1 2 3 4 5 

G. Handelsutbudet  

1 2 3 4 5 

H. Aktivitetsplatser för barn 

1 2 3 4 5 

I. Tillgängliga sittplatser i stadskärnan 

1 2 3 4 5 

J. Parkeringsplatser 

1 2 3 4 5 

 



 
 

K. Trygg miljö 

1 2 3 4 5 

L. Restauranger 

1 2 3 4 5 

M. Caféer  

1 2 3 4 5 

N. Tillgänglighet inom stadskärnan (till fots/med cykel/med bil) 

1 2 3 4 5 

O. Vägvisning och skyltning inom stadskärnan 

1 2 3 4 5 

P. Helhetsintrycket av Kramfors stad 

1 2 3 4 5 

Q. Kultur & nöje (teater, bio, utställningar, konserter eller liknande) 

1 2 3 4 5 

 

Om Du anser att det saknas några butiker, vilka skulle det då vara?  

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

……………………………………………… 

Händer det att Du köper saker via Internet som lika gärna hade kunnat köpas i Kramfors 

stad? 

□ Ja □ Nej □ Vet ej/Kan inte ta ställning 

Om Ja, vad köper du?  

………………………………………………………………………… 

Vad tycker Du saknas i stadskärnan?  

Exempelvis en särskilt typ av utsmyckning eller användningsområde. 

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

  



 
 

Vilken bild har Du av Kramfors stad och varför?  

Motivera gärna ditt svar. 

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

 

Vilka av följande faktorer anser Du är viktigast att prioritera för att Kramfors ska bli en 

attraktivare stad?  

Ange tre (3) svarsalternativ. 

□ Parker och grönområden  

□ Renlighet på gator och torg 

□ Husens utseende 

□ Arrangemang och aktiviteter i stadskärnan (dagtid) 

□ Nattliv (krogar, nattklubbar, pubverksamhet, after work etc.) 

□ Belysning i staden 

□ Handelsutbud 

□ Aktivitetsplatser för barn 

□ Tillgängliga sittplatser i stadskärnan 

□ Parkeringsplatser 

□ Trygg miljö 

□ Restauranger 

□ Caféer 

□ Tillgänglighet inom stadskärnan (till fots/med cykel/med bil) 

□ Vägvisning och skyltning inom stadskärnan 

□ Helhetsintrycket av Kramfors stad 

□ Kultur & nöje (teater, bio, utställningar, konserter eller liknande) 

□ Annat alternativ 1:……………………………………. 

□ Annat alternativ 2:……………………………………. 

□ Annat alternativ 3:……………………………………. 

 

  



 
 

Bilaga 3 – Enkät besökare 
 

Födelseår: ……………  □ Man  □ Kvinna 

Postnummer: ……………….  

Vilket transportsätt använder Du dig främst av från hemmet till Kramfors stad? 

□ Flyg □ Tåg  □ Buss  □ Bil 

Vilken transportsätt använder Du dig främst av inom stadskärnan? 

□ Bil □ Cykel  □ Gång  

Vilken är den främsta anledningen till Ditt besök i Kramfors stad? 

□ Nöje/Evenemang  

□ Shopping    

□ Arbete 

□ Besöka släkt/vänner  

□ Besöka sevärdheter 

□ Annat……………………………………………………… 

Hur ofta besöker Du Kramfors stad? 

□ Fler än 1 gång/vecka  

□ 1 gång/vecka  

□ Varannan vecka 

□ 1 gång/månad 

□ Mindre än en gång/månad 

 

Till vilken grad anser Du att följande faktorer är tillfredsställande i Kramfors stad?  

Ringa in din uppfattning utifrån:  

1=Inte alls tillfredsställande, 5=Fullständigt tillfredsställande 

A. Parker och grönområden 

1 2 3 4 5 

B. Renlighet på gator och torg 

1 2 3 4 5 

C. Husens utseende 

1 2 3 4 5 

D. Arrangemang och aktiviteter i stadskärnan (dagtid) 

1 2 3 4 5 

E. Nattliv (krogar, nattklubbar, pubverksamhet, after work etc.) 

1 2 3 4 5 



 
 

 

F. Belysning i staden 

1 2 3 4 5 

G. Handelsutbudet  

1 2 3 4 5 

H. Aktivitetsplatser för barn 

1 2 3 4 5 

I. Tillgängliga sittplatser i stadskärnan 

1 2 3 4 5  

J. Parkeringsplatser 

1 2 3 4 5 

K. Trygg miljö 

1 2 3 4 5 

L. Hotell 

1 2 3 4 5 

M. Restauranger 

1 2 3 4 5 

N. Caféer  

1 2 3 4 5 

O. Tillgänglighet inom stadskärnan (till fots/med cykel/med bil) 

1 2 3 4 5 

P. Stadskärnans tillgänglighet utifrån (med cykel/bil/buss/tåg/flyg) 

1 2 3 4 5 

Q. Vägvisning och skyltning inom stadskärnan  

1 2 3 4 5 

R. Helhetsintrycket av Kramfors stad 

1 2 3 4 5 

S. Kultur & nöje (teater, bio, utställningar, konserter eller liknande) 

1 2 3 4 5 

 



 
 

Om Du anser att det saknas några butiker, vilka skulle det då vara?  

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

……………………………………………… 

 

Vad tycker Du saknas i stadskärnan? Exempelvis en särskilt typ av utsmyckning eller 

användningsområde. 

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

 

Vilken bild har Du av Kramfors stad och varför?  

Motivera gärna ditt svar. 

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

Vilka av följande faktorer anser Du är viktigast att prioritera för att Kramfors ska bli en 

attraktivare stad?  

Ange tre (3) svarsalternativ. 

□ Parker och grönområden  

□ Renlighet på gator och torg 

□ Husens utseende 

□ Arrangemang och aktivitet i stadskärnan (dagtid) 

□ Nattliv (krogar, nattklubbar, pubverksamhet, after work etc.) 

□ Belysning i staden 

□ Handelsutbud 

□ Aktivitetsplatser för barn 

□ Tillgängliga sittplatser i stadskärnan 

□ Parkeringsplatser 

□ Trygg miljö 

□ Hotell  

□ Restauranger 

□ Caféer 

□ Tillgänglighet inom stadskärnan (till fots/med cykel/med bil) 

□ Stadskärnans tillgänglighet utifrån (med cykel/bil/buss/tåg/flyg) 

□ Vägvisning och skyltning inom stadskärnan 

□ Helhetsintrycket av Kramfors stad 

□ Kultur & nöje (teater, bio, utställningar, konserter eller liknande) 

□ Annat alternativ 1:……………………………………. 

□ Annat alternativ 2:……………………………………. 

□ Annat alternativ 3:……………………………………. 

 

  



 
 

  



 
 

 


