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Sammanfattning
Tillgänglighet till offff eff ntliga rum och
därigenom tågstationer är en viktig
föff rutsättning föff r användande av dem.
Denna kandidatuppsats syftff ar till att
undersöka tillgänglighet kopplat till en
tågstation, Sundsvalls Central.
Undersökningen har skett baserat på
intervjv uer av olika människor samt en
föff rdjd upad översiktsplan föff r utveckling
kopplat till järnvägen och stationen frff ån
Sundsvalls kommun. För att relatera
tillgänglighet föff r Sundsvalls Central till en
mer omfåff ngsrik kontext har TrTT afiff kvkk erkets
utvärdering av sex olika lokaliseringar av
stationer även undersökts.

Tillgänglighet föff r Sundsvalls Central har
utvärderats baserat på: avstånd, direkthet,
orienterbarhet, integration och lokalisering.
Detta eftff ersom jag identififf erat dessa
begrepp vid översiktsläsning om
tillgänglighet. Dessa aspekter påverkar
tillgängligheten till tågstationen i Sundsvall.
Hur stark denna påverkan är kan frff amtida
foff rskning, med föff rdel, undersöka samt
föff reslå ytterligare påverkande aspekter föff r.rr

I detta kandidatarbete frff amstår avstånd
som den mest betydande av de aspekter
som undersökts med avseende på
tillgänglighet. Detta eftff ersom de övriga
faff ktorerna föff rbättrar tillgänglighet medan

avståndet är en föff rutsättning föff r att
överhuvudtaget kunna nå frff am som gående.
Olika människor hanterar avstånd olika bra
och det kan därföff r betraktas som både
överordnat samt underordnat andra
aspekter med avseende på tillgänglighet.

Förutom avståndets påverkan av
tillgängligheten till Sundsvalls Central
påverkas den även av: trafiff kerade vägar,rr
fäff llda järnvägsbommar,rr nivåskillnader som
blir isiga under vintern samt att stationen är
svår att hitta till. Enligt Sundsvalls kommun
är frff ämst ambitionen föff r utveckling av
tillgänglighet inriktad på aspekter som inte
beror på avstånd. Detta genom
föff respråkande av utveckling i foff rm av
överbryggande av trafiff kbkk arriärer samt
föff rbättrad orienterbarhet. Denna utveckling
menar jag sannolikt kan gynna dem som
avståndet till stationen är hanterbart föff r,rr
men inte dem föff r vilka avståndet inte är
hanterbart. Jämföff rt med TrTT afiff kvkk erkets
utvärdering kan denna problematik
karaktäriseras genom att kommunen syftff ar
till att utveckla stationen som en sorts
central sådan. ViVV ssa av dess användare
behöver emellertid att den tillgängliggörs i
enlighet med perifeff ra stationer föff r att de
ska kunna nå den utan bil. Sundsvalls
Central, en station som både är central och
perifeff r.rr
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1. Introduktion
VaVV l av inriktningen föff r detta kandidatarbete
styrdes av mitt intresse föff r offff eff ntliga rum
och platser,rr speciellt kopplat till ordnandet
av platser och rum som påverkar
människors upplevelse samt rörelse genom
dem. Ett exempel på en offff eff ntlig plats som
innebär föff rflff yttningar föff r många människor
är järnvägsstationer.rr Lokaliseringen föff r
stationer innebär praktiska och fuff nktionella
konsekvkk enser föff r stationer.rr Tågstationen i
Sundsvall är lokaliserad utanföff r centrum.
En resa med tåg mellan Stockholm och
Sundsvall sker emellertid ungefäff r lika
snabbt som med bil eller flff yg. Med tåget
kan resan inledas samt avslutas nära
respektive stads centrum. Det kan vara
intressant att undersöka problem föff r
människor att ta sig till och frff ån
tågstationen som beror på dess lokalisering
utanföff r och föff rhållande till Sundsvalls
centrum. Detta eftff ersom liknande problem
kan föff rekomma kopplat till andra
stationslokaliseringar.rr

1.1. Syftff e
Syftff et med detta arbete är att undersöka
hur lokaliseringen av en tågstation med
avseende på dess avstånd och föff rhållande
till övrig bebyggelse påverkar
tillgängligheten och därigenom resande till
och frff ån den.

1.2. Problembeskrivning
TrTT afiff kvkk erket klassififf cerar i en rapport
lokaliseringar av tågstationer som
”centrala” eller ”perifeff ra”, baserat på om de
ligger inom eller utanföff r ett avstånd på 500
meter frff ån städers centrum. Till dessa
centrala respektive perifeff ra stationer
identififf eras i rapporten olika
kännetecknande drag. Dessa
kännetecknande drag innefaff ttar bland
annat olika sätt att beakta
tillgänglighetsfrff ågor föff r respektive
stationstyp (Indebetou et al., 2014). I
Sundsvall är tågstationen lokaliserad på ett
avstånd av cirka 600 meter frff ån stadens
centrum. Detta är alltså precis på den gräns
som TrTT afiff kvkk erket använder föff r att
klassififf cera stationer som ”centrala”.
AvAA ståndet är samtidigt betydligt mindre än
föff r de stationer som i rapporten beskrivs
som ”perifeff ra”, då dessa ligger på avstånd
mellan 1,5 och 2 kilometer till stadens
centrum (Indebetou et al., 2014, p. 48).

Vägfoff rdons ökade popularitet och
användning under 1900-talet har bidragit
till att många tågstationer blivit inringade
av trafiff klösningar och Sundsvalls tågstation
är en av dessa. Framföff r stationen fiff nns en
tungt trafiff kerad väg med tre körfäff lt i
vardera riktning. Västerut leds gångvägen
mot centrum genom en tunnel under en
hårt trafiff kerad väg.

Space Syntax-analyser som genomföff rts i
stationsområdet visar att stationen är lågt
integrerad med övriga delar av staden
(Spjpp ut, 2014). Sundsvalls kommun föff reslår
i en föff rdjd upning till översiktsplanen
utveckling kopplat till stationen och
järnvägen. Målsättningen är att den skall
bidra till att länka samman olika stadsdelar.rr
Kommunen har enligt denna plan
ambitionen att göra Sundsvall till ”en mer
integrerad stad” (Sundsvalls kommun,
2013, p. 6).

Utfof rmningen av stationsområdet samt de
åtgärder som Sundsvalls kommun föf reslår
kommer att undersökas med utgångspunkt i
Trafikverkets kategorier föf r
stationslokaliseringar.

Studier av hur tillgänglighet påverkas i fyff sisk
mening av den nuvarande lokaliseringen
kommer genomföf ras. Tillgänglighetssvårigheter
och -problem avses att undersökas. Dessa
svårigheter och problem kommer relateras till
hur kommunen avser att omstrukturera
området.

1.3. AvAA gränsning
Denna uppsats foff kuserar på gåendes
perspektiv med avseende på teori och
avgränsas till att enbart undersöka den
fyff siska utfoff rmningen föff r offff eff ntliga platser.rr

Arbetet är baserat på undersökning av en
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stationslokalisering, Sundsvalls Central. Det
fiff nns ytterligare en station i Sundsvall
(Sundsvall Västra), men föff r att möjö liggöra
en större noggrannhet har denna
undersökning avgränsats till. Sundsvalls
Central. Jag kommer i foff rtsättningen att
hänvisa till denna station som
”tågstationen”, ”stationen” eller ”Sundsvalls
Central".

föff rekommer.rr Direkthet defiff nieras i denna
uppsats även som ett sätt att resonera kring
effff eff ktiv användning av tid.

Lokalisering: läget föff r en inrättning i
föff rhållande till andra. I denna uppsats
utgörs betydelsen föff r ”lokalisering” av
föff rhållandet mellan stationslokaliseringar
och andra målpunkter.rr Lokaliseringsteori
beskrivs av Nationalencyklopedin som idéer
och synsätt föff r att föff rklara verksamheters
läge och bedöma de geografiff ska
föff rutsättningarna föff r näringslivets
utveckling (Nationalencyklopedin, d).

Orienterbarhet: i detta kandidatarbete är
orienterbarhet något som påverkar hur lätt
respektive svårt det är att hitta mellan två
målpunkter.rr Orienterbarheten till en
tågstation är en av aspekterna som påverkar
tillgängligheten dit. Enligt Schylberg kan
orienterbarhet uppskattas baserat på hur
många riktningsändringar (fåff är bra) som
behöver ske föff r en föff rflff yttning mellan två
målpunkter (Schylberg, 2008, p. 102).
Enligt LyLL nch påverkas orienterbarhet bland
annat positivt av att tydligt utläsbara mål
fiff nns längs stråk (LyLL nch, 1964, p. 54).

Integrering: hög integration föff r en gata
innebär att den med stor sannolikhet
kommer att inrymma föff rflff yttningar av
många människor.rr Enligt Hiller et al. är det

Uppsatsens avgränsas till att enbart
utvärdera tillgänglighet till och frff ån
tågstationen.

1.4. Begrepp
AvAA stånd: ett mått föff r en sträcka som är
avgörande med avseende på huruvida
människor väljl er att gå den eller eje och
påverkar tillgängligheten till tågstationer
föff r gående. I denna uppsats är avstånd ett
mått föff r den sträcka som en föff rflff yttning
mellan punkterna P och Q innebär.rr AvAA stånd
defiff nieras enligt Nationalencyklopedin som
fåff gelvägen mellan P och Q
(Nationalencyklopedin, a).

Bebyggelse: byggnader och infrff astruktur
som är ordnat så att människor kan bo
och/h eller arbeta samt föff rflff ytta sig föff rbi och
genom dem. Nationalencyklopedin
defiff nierar ordet som ”samling av byggnader
inom ett visst område”
(Nationalencyklopedin, b).

Barriär: hinder i bebyggelse som föff rsvårar
eller omöjö liggör föff rflff yttningen mellan två
punkter.rr I denna uppsats kategoriseras
barriärer som att påverka direktheten föff r
föff rflff yttningar.rr Ordet defiff nieras enligt
Nationalencyklopedin som avspärrning,
spärr och hinder (Nationalencyklopedin, c).

Direkthet: utgör i denna uppsats kvkk oten av
avstånd enligt uppsatsens och
Nationalencyklopedins defiff nitioner.rr
Direkthet påverkas negativt om hinder,rr i
foff rm av barriärer,rr mellan två punkter

Bild 1: Sundsvalls Central, Sundsvall Västra och centrum
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ett mått av det minsta antalet raka linjn er
som behöver dras, baserat på en
tvådimensionell bild av gatustrukturen i en
stad, frff ån den linjn en som korsas av flff est
andra linjn er i dess gatusystem (Hillier et al.,
1993, pp. 34–35).

Stråk: Det är genom stråken som
observatören rör sig, upplever och
orienterar sig baserat på andra
beståndsdelar av en stad längs. TyTT dliga
stråk gör det, enligt LyLL nch, lättare att
orientera sig genom en stad (LyLL nch, 1964,
pp. 47–49).

Tillgänglighet: en avgörande aspekt med
avseende på huruvida en plats blir en
målpunkt eller eje . Tillgänglighet utgörs i
denna kandidatuppsats av avståndsbaserad
och bebyggelsebaserad tillgänglighet. Enligt
Nationalencyklopedin innebär
tillgänglighet, inom geografiff n, möjö ligheten
att ta del av något eftff ersträvansvärt. För en
person beror tillgänglighet till något på
hens fyff siska rörlighet eller på avståndet till
det eftff ersökta. Öppettider och
tillträdesregler menas även vara
betydelsefuff lla med avseende på
tillgänglighet (Nationalencyklopedin, e).

1.5. Disposition
Kapitlet som du nu läser är ”Introduktion”,
det är avsett att presentera och motivera

valet av och inriktningen föff r arbetet. Det
andra kapitlet är teorikapitlet, det refeff rerar
till befiff ntlig foff rskning inom området och
jämföff r perspektiv i situationer där flff era
identififf erats. Kapitlet ”TeTT oretiska perspektiv
och frff ågeställningar” är det tredjd e, det
innebär relaterande av problemområdet i
föff rhållande till befiff ntlig teori och att
preciserade frff ågeställningar presenteras
baserat på detta. Metodkapitlet är det fjff ärde
kapitlet. Metodkapitlet innebär presentation
samt motiveringar av foff rskningsdesignen,
valda metoder föff r analys och
datainsamling. Kapitlet däreftff er
(Metodkritik) diskuterar den valda
foff rskningsdesignen samt metoderna föff r
insamling av data. ”Empiri” är det sjs ätte
kapitlet och i detta presenteras insamlad
empiri frff ån dokumenten och intervjv uerna. I
det sjs unde kapitlet ”Analys” analyseras
insamlad empiri. I kapitlet ”Diskussion och
besvarande av frff ågeställningar” diskuteras
arbetet baserat på analysen och
frff ågeställningarna besvaras.
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2. Forskningsöversikt
Forskning inom området föff r trafiff kplanering
är mycket omfaff ttade, men med den
inriktning som detta kandidatarbete har är
foff rskningen begränsad. Rietveld beskriver i
en undersökning av resvanor hur dessa
påverkas av avståndet mellan hemmet
respektive målet föff r hela resan och
tågstationen. Enligt Rietveld är resan till
och frff ån tågstationen något som idag inte
uppmärksammas i tillräcklig utsträckning.
Statistik om tågresor beaktar sällan sättet
som resan inleds respektive avslutas genom
(Rietveld, 2000). Han menar att inledande
och avslutande momenten av en tågresa är
de mest avgörande delarna med avseende
på huruvida resan sker med tåg eller privat
foff rdon. Dåliga föff rbindelser i foff rm av
väntan, långa avstånd, omvägar med mera
till och frff ån tåg innebär risker föff r att andra
resesätt, exempelvis bil, istället väljl s föff r
hela resan. Det är enbart vid mycket långa
resor eller när föff rbindelserna till och frff ån
tågstationen fuff ngerar smidigt som
upplevelsen av tågresan blir avgörande föff r
huruvida resan sker med tåg eller bil
(Rietveld, 2000, pp. 71–72). Framföff rallt vid
kortare resor är alltså föff rbindelser till och
frff ån tågstationer av stor vikt med avseende
på hur många pendlare som kan lockas till
att väljl a tåg som transportmedel.

Katarina Schylberg undersöker i sin
licenciatuppsats hur olika verktyg kan
tillämpas föff r att utvärdera befiff ntliga eller
planerade stationslokaliseringar och föff reslår
ett antal indikatorer föff r just detta. Dessa
indikatorer är baserade på:
resandeunderlag och urban densitet,
tillgänglighet till målpunkter,rr koppling till
stadskärnan, fuff nktionsstruktur i
närområdet, tillgänglighet genom gång- och
cykelvägnätet samt stationens integrerade
läge i staden (Schylberg, 2008, p. 63).
Frågeställningen föff r hennes arbete var att
undersöka indikatorernas: tillämpbarhet
med avseendet på
tillgänglighetsbedömningar föff r
stationslokaliseringar,rr nytta som
beslutsunderlag samt problem vid praktisk
tillämpning av dem (Schylberg, 2008, p.
12). Schylberg föff reslår att mäta sträckor
mellan tågstationer och stadskärna på två
olika sätt. Det ena sättet utgörs av det
egentliga avståndet i meter och det andra
som upplevda avstånd, exempelvis
axialavstånd (Schylberg, 2008, p. 59). I
slutdiskussionen beskrivs positiva och
negativa sidor med indikatorerna. En av de
positiva aspekterna är att det ger något att
grunda en diskussion på och en av de
negativa är att det riskerar att reducera och
begränsa diskussionen baserat på
indikatorerna (Schylberg, 2008, pp.
121–128). Axialavstånd kommer beskrivas

mer ingående under avsnittet ”2.2.
Bebyggelsebaserad tillgänglighet”.

Marcus Henriksson undersöker i sin
licenciatuppsats samband mellan ändringar
av städers fyff siska struktur och
detaljl handelns lokaliseringar (Henrikson,
2005). Praxis föff r lokaliseringar menar
Henriksson har påverkats av planeringsideal
som varit gällande vid olika tidpunkter.rr
Dessa planeringsideal beskrivs som att ha
inneburit: styrande respektive tillåtande
planering, hög respektive låg bebyggelse,
foff kus på perifeff ri respektive centrum,
fuff nktionsseparering och
fuff nktionsintegrering med mera.
Stadsplanering sammanfaff ttar han som att
handla om ”rätt sak på rätt plats”
(Henrikson, 2005, p. 141). För
tågstationslokaliseringar kan en av de
lokaliseringsteorier som Henriksson
hänvisar till nämnas; nämligen
Centralortsteorin. Den utgår frff ån att olika
varor som man behöver i vardagen tilldelas
olika kategorier.rr Kategorierna utgörs av
varor som konsumenter behöver mer eller
mindre oftff a. Livsmedel behöver exempelvis
inhandlas oftff a och en nära lokalisering föff r
en sådan butik är därföff r föff rmånligt. Behov
av leksaker är däremot lägre än föff r mat och
en sådan butik kan därföff r lokaliserar längre
bort (Henrikson, 2005, p. 25). Behov styr
alltså hur nära lokaliseringen föff r föff rsäljl ning
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av en vara behöver vara. Med avseende på
tågresor kan dagspendling jämföff ras med
livsmedel och långa semesterresor med
leksaker enligt Centralortsteorin. Denna
jämföff relse kan motiveras baserat på hur
Rietveld menar att vikten av resan till
tågstationen ökar ju kortare tågresan dit
eller därifrff ån är.rr

2.1. AvAA ståndsbaserad tillgänglighet
AvAA ståndet har en avgörande inverkan med
avseende på hur benägna människor är att
gå en sträcka. Amerikanen Clarence Perrys
grannskapsenhet är till exempel en modell
föff r hur grannskap rekommenderas att
utfoff rmas med avseende på ordnandet av
dess innehåll och avstånd. Enligt Perry bör
avstånd mellan olika fuff nktioner inom en
grannskapsenhet inte överstiga 400 meter.rr
Detta innebär att tiden det tar att
promenera mellan dem kan hållas under
feff m minuter,rr enkel väg (Olson, 2010 in
Azmi and Karim, 2012, p. 207).

Jan Gehl menar att avstånd påverkar
benägenheten att gå. Acceptabla
gångavstånd ligger,rr enligt Gehl, mellan 400-
500 meter frff ån start till målpunkt. För barn
och äldre är denna sträcka något kortare.
(Gehl, 2011, pp. 137–139). Det är alltså ett
liknande avstånd som i Perry:s
grannskapsenhet. Hur mycket kortare
sträckan som barn och äldre kan acceptera

att gå frff amgår inte. Gehl menar även att
gående oftff ast väljl er den kortaste
tillgängliga sträckan, även om det innebär
att korsa en trafiff kerad väg (Gehl, 2011, pp.
137–139).

Enlig en dansk studie som undersökt
resvanor föff r arbetspendlare beskrivs
avstånd mellan tågstation och arbetsplatsen
som tydligt bidragande till hur många som
väljl er att resa med tåg respektive med egen
bil. Enligt studien är avstånd mellan
tågstation och arbetsplats i intervallet 500
till 600 meter kritisk med avseende på valet
mellan att ta bil eller tåget till jobbet.
Överstiger sträckan detta avstånd innebär
det en större risk föff r att bil väljl s som
transportmedel (Hartoftff -Nielsen, 2001, p.
58).

Samtliga avstånds som jag hänvisat till ovan
är angivna som de maximala acceptabla
avståndet i olika sammanhang. De citerade
källorna utgår frff ån ett avstånd; flff era
avstånd som är maximala beroende på
sammanhang och föff rutsättningar tar inte
någon av föff rfaff ttarna jag hänvisar till ovan
ställning till. Gehl nämner,rr men tar inte
ställning med en siffff rff a föff r hur mycket
kortare avstånd som är acceptabla föff r barn
och gamla är.rr Detta kan ses som
problematiskt, då en betydande andel av
befoff lkningens behov därigenom

osynliggörs. FaFF llet som detta kandidatarbete
utgår frff ån är lokaliserat i södra Norrland
och under vintrarna kan det därföff r bli kallt
och faff lla mycket snö. Hur vintern påverkar
acceptabla gångavstånd, speciellt föff r barn
och äldre men även föff r människor som har
olika fuff nktionsnedsättningar har jag inte
fuff nnit några uppgiftff er föff r.rr

AvAA stånd som upplevs acceptabla att gå
varierar alltså beroende på sammanhang.
Kopplat till avståndet till och frff ån
järnvägsstationer beskriver Rietveld till
exempel hur sträckan det mäter blir
viktigare ju kortare resan med tåg därifrff ån
är.rr Omvänt innebär riktigt långa resor att
tågresan i sig blir den viktigaste
upplevelsen. För kortare resor blir
emellertid de delar som inte utgörs av
tågfäff rd viktigare med avseende på
huruvida den sker med tåg eller något
annat transportmedel. De inledande och
avslutande delarna är alltså de svagaste
länkarna i kedjd an av de sträckor som utgör
en resa (Rietveld, 2000, pp. 71–72).
Sträckan föff r att nå en tågstation är alltså av
vikt föff r hela resan, men vad mer än det
faff ktiska avståndet i meter påverkar
benägenheten att gå till en tågstation?
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2.2. Bebyggelsebaserad
tillgänglighet

Under denna rubrik kommer föf ljande ämnen
tas upp: orienterbarhet, integration och
direkthet. Dessa begrepp har inkluderats därfrr öf r
att jag anser dem som att, utöver avstånd, vara
påverkande med avseende på tillgänglighet föf r
gående till och från stationslokaliseringar.
Begreppen identifierades i samband med
översiktsläsning av befintlig fof rskning samt
litteratur om tillgänglighet föf r gående, i
allmänhet eller specifikt kopplat till tågstationer.
Kandidatarbetets frågeställningar har delvis
utarbetats med utgångspunkt i dessa begrepp.

Orienterbarhet påverkar hur lätt respektive
svårt det är att hitta till eller frff ån en plats
till en annan. Det är en aspekt som kan vara
speciellt viktig föff r dem som besöker en stad
föff r föff rsta gången. Detta eftff ersom att det
kan vara bra tillgänglighet i övrigt, men om
det inte går att hitta rätt faff ller
tillgängligheten på det. Orienterbarhet är
viktigt att undersöka genom denna uppsats,
detta eftff ersom lokaliseringen föff r en
tågstationer är platser i städer som många
människor når och lämnar staden via föff rsta
gången de är där.rr Schylberg (2008) menar
att god orienterbarhet beror på att
riktningsändringar mellan olika målpunkter
minimeras och att det därigenom blir
lättare att hitta mellan dem. Detta
benämner hon som ett mått föff r ”upplevda

avstånd”. Jag har istället valt att
kategorisera orienterbarhet som påverkande
med avseende på ”bebyggelsebaserad
tillgänglighet” eftff ersom den påverkas av
just bebyggelsen. Ett litet antal
riktningsändringar mellan två målpunkter
kan dessutom betraktas som en indikering
av att integrationen med omgivande
bebyggelse är hög. En gata med hög
integration har strukturbaserade
föff rutsättning föff r att flff er ska föff rflff ytta sig
längs den än en lågt integrerad gata (Hillier
et al., 1993). ReRR sonemang kopplat till
integration är därföff r relevant att undersöka
med avseende på tillgänglighet föff r en
tågstation, baserat på dess läge i stadens
gatustruktur.rr Direktheten som
föff rbindelserna mot en tågstation har kan
dessutom påverka tillgängligheten dit, på
grund av de hinder eller omvägar som fiff nns
längs dem . Tillgänglighet föff r en
stationslokalisering kan alltså även vara
relevant att undersöka baserat på
resonemang kopplat till direkthet.
Målpunkter som fiff nns kan dessutom bidra
till att flff er människor föff rflff yttar sig genom
gatustrukturen, utöver den effff eff kt som
integration och direkthet bidrar till (Hillier
et al., 1993). Förekomst av målpunkter i
anslutning till lokaliseringen föff r en
tågstation kan alltså bidra till att flff er väljl er
att föff rflff ytta sig nära och eventuellt till den.

Gemensamt föff r samtliga ämnen som i
korthet presenteras ovan är bebyggelsens
påverkan på tillgänglighet. Detta är
anledningen till att de inkluderats i en
uppsats om tillgänglighet kopplat till
järnvägsstationer,rr utöver den påverkan som
avståndet till stationen har.rr Med avseende
på tillgänglighet till tågstationer kan flff er
aspekter än de som tas upp här vara viktiga,
men det är dessa begrepps påverkan av
tillgänglighet som detta arbete utgår frff ån.

2.2.1. Orienterbarhet
Schylberg menar att axialavstånd är ett sätt
att uppskatta orienterbarhet genom hur lätt
respektive svårt det är att hitta mellan två
platser.rr Axialavstånd utgörs av antalet
kursändringar som behöver göras mellan
start- och målpunkter; många
kursändringar innebär att axialavståndet
ökar och orienterbarheten blir sämre
(Schylberg, 2008, p. 102). Schylberg
föff reslår en utvärdering av hur lätt
respektive svårt det är att hitta frff ån en
tågstation till resans mål baserat på olika
värden föff r axialavstånd. Axialavståndet
innebär enligt Schylberg en indikering föff r
orienterbarhet längs en sträcka (Schylberg,
2008, p. 174). Se bild på nästa sida föff r
exemplififf ering av orienterbarhet föff r olika
axialavstånd.

Boverket har i en publikation om planering
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föff r frff ämjm ande av ökad rörelse behandlat
orienterbarhet i urban miljl ö. Optimalt med
avseende på orienterbarhet beskrivs vara att
ha långa siktlinjn er och vyvv er föff r att enkelt
kunna fiff nna och utvärdera fäff rdriktningar
till en målpunkt (Boverket, 2013, p. 25).
Dessa långa siktlinjn er går att se som en
likhet till hur låga axialavstånd innebär en
indikering på god orienterbarhet enligt
Schylberg.

Tillämpning av enbart Schylbergs och
Boverkets perspektiv kan medföff ra en risk
föff r att föff rklaringar av vad orienterbarhet

beror på reduceras jämföff rt med vad det kan
innebära. Ett annat perspektiv med
avseende på orienterbarhet är hur Kevin
LyLL nch i sin bok ”The Image of the City”
resonerar.rr I bebyggd miljl ö är det enligt
LyLL nch via stråken som människor rör och
orienterar sig. TyTT dliga stråk menar LyLL nch
gör det lättare att hitta rätt (1964, pp.
47–49). Om viktiga stråk i en stad är
identitetslösa eller lätta att föff rväxla med
andra menar LyLL nch att det bli svårare att
orientera sig (1964, p. 51). En uppfaff ttad
rörelse längs ett stråk bidrar till att det blir

Bild 2: Orienterbarhet baserat på axialavstånd (Schylbergs fof rmuleringar)

lättare att orientera sig. En sådan rörelse
exemplififf eras av hur andelen gamla hus
längs ett stråk kan öka i samband med
närheten till en stads centrum. TyTT dligt
utläsbara mål i olika riktningar längs stråk
beskrivs som viktigt med avseende på
orienterbarhet (LyLL nch, 1964, p. 54).
Landmärken menar LyLL nch är en aspekt som
kan bidra till att det blir lättare att hitta.
Landmärken är element i bebyggelsen som
tydligt utmärker sig frff ån dess omgivning
(1964, pp. 80–82). Landmärken kan vara
både lokala eller synliga frff ån långt avstånd.
Placering av landmärken i vägskäl kan bidra
till möjö ligheter att orientera sig med hjh älp
av dem (1964, pp. 78–79). Sekvkk entiellt
utplacerade landmärken gör att de som
föff rflff yttar sig genom miljl ön de är
utplacerade i fåff r bekräftff else att rörelse
längs dem sker mot ett mål (1964, p. 83).

2.2.2. Direkthet
Gehl menar även att siktlinjn er utgör en
påverkande faff ktor föff r gående, i likhet med
hur de enligt Boverket bidrar till föff rbättrad
orienterbarhet. När det slutgiltiga målet är i
sikte beskriver Gehl att gående oftff ast går
rakt mot det, om inte faff rliga vägar eller
andra barriärer som utgör hinder fiff nns. För
gående är tendensen oftff a att föff ljl a den
kortaste snarare än den säkraste vägen.
Undantaget är om trafiff ken är mycket
omfaff ttande, gatorna mycket breda eller
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avsedda platser att korsa trafiff kflff ödet
välplacerade med avseende på
minimerande av gångavstånd (Gehl, 2011,
pp. 137–139). Människor avvvv iker alltså frff ån
den kortaste tillgängliga vägen enbart om
betydande hinder fiff nns. Nivåskillnader
påverkar även enligt Gehl hur benägna
människor är att föff rflff ytta sig längs en
sträcka. Höjö dskillnader påverkar även hur
människor väljl er att föff rflff ytta sig över en
yta, detta på grund av ansträngningen det
innebär att foff rcera dem. AtAA t bottenvåningen
av varuhus oftff ast är de med flff est besökare
motiverar Gehls argument. Nivåskillnader
bör enligt Gehl hanteras så att de innebär
en så horisontal passage som möjö ligt (Gehl,

2011, pp. 142–145). Enligt Boverket kan
direkthet beräknas genom att dividera
fåff gelvägen med avståndet föff r den egentliga
fäff rdvägen mellan två punkter är (Boverket,
2013, p. 25). AvAA stånd som hade kunnat
vara faff llet innebär alltså något som det går
att jämföff ra med avstånd som är gällande
föff r en sträcka.

I likhet med Gehl kommer Donald
Appelyard och Mark Lintell i en
undersökning frff am till att trafiff k påverkar
människors rörelsemönster.rr I Appelyard och
Lintells undersökning beskrivs trafiff k som
något som medföff r en rädsla föff r att man
personligen eller att någon annan skall

skadas (1972, p. 88). De menar bland
annat att gränser mellan människors och
bilars rörelser blir tydligare ju mer biltrafiff k
som trafiff kerar gator.rr Människors rörelse
kopplat till tungt trafiff kerade gator sker till
exempel nästan uteslutande längs anvisade
gångpassager.rr Längs gator som har lägre
trafiff kmängder sker rörelse frff iare mellan de
två sidorna av gatan (Appleyard and Lintell,
1972, pp. 91–95). I vilken utsträckning en
direkt föff rflff yttning mellan två målpunkter
kan ske beror alltså bland annat på foff rdons
trafiff kering av de gator som eventuellt
behöver korsas. TrTT afiff k påverkar alltså
tillgänglighet.

Bild 3: Direkthet mellan A och B Bild 4: Direkthet påverkad av nivåskillnad Bild 5: Direkthet påverkad av barriär
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Utöver hårt trafiff kerade vägar kan även
andra delar av bebyggelsen utgöra hinder
som påverkar direkthet föff r föff rflff yttningar.rr
Dessa kan även utgöras av stränder och
avgränsningar mellan områden. Till skillnad
mot Gehl samt Appleyard och Lintell menar
LyLL nch att dessa hinder föff r föff rflff yttningar
både kan upplevas som hinder föff r rörelse
eller att de knyter samman områden
(LyLL nch, 1964, p. 62).

2.2.3. Integration och målpunkter
Grunderna föff r mätning av orienterbarhet
baserat på axialavstånd som Schylberg
föff reslår är de samma som Hiller et al.
redovisar i en studie. Studien undersöker
graden av integrering av olika gator i
föff rhållande till hur många som går längs
dem, detta kopplat till tre områden i
London. Detta till skillnad frff ån hur
minimerande av riktningsändringar gör det
lättare att hitta mellan två målpunkter
enligt Schylberg. Metoden som används föff r
att mäta grad av integrering inom de olika
områdena kallas Space Syntax. För att
skaffff aff material att jämföff ra integreringen
med i studien har observationer genomföff rts
genom att räkna antalet gående människor
längs olika gator.rr Med utgångspunkt i
undersökningen påvisas att gators
integrering i stor utsträckning föff rhåller sig
till hur många som går längs dem. AtAA t
människors rörelser påverkas av strukturen

föff r den byggda miljl ön betecknas som
”natural movement”; naturlig rörelse. AtAA t
det råder ett samband mellan graden av
integrering och hur många som går är
enligt Hiller tydligt. Detta frff amgår av
uppmätning av antalet människor i
föff rhållande till beräknad integrering föff r
olika gator (Hillier et al., 1993, p. 45).
London är en stor stad och slutsatser frff ån
Hillers undersökning kanske därföff r är
problematiska att tillämpa i den betydligt
mindre staden Sundsvall. Den naturliga
rörelsen som enligt Hiller föff rekommer längs
de gator med högst integrering i London
kanske inte existerar föff r motsvarande gator
i Sundsvall. Detta kandidatarbete utgår
emellertid frff ån att integrerade gator även i
Sundsvall innebär naturlig rörelse längs
dem. Detta i enlighet med hur Fredrik Spjpp ut
i sin mastersuppsats bland annat påvisar att
mängden människor som föff rflff yttar sig längs
gator i Sundsvall föff rhåller sig till
integrationen föff r dem (Spjpp ut, 2011, pp.
50–52).

Hiller et al. menar även att tillgång av
målpunkter påverkar hur benägna
människor är att gå. Förhållandet mellan
graden av integration relaterat till antal
gående beskrivs gå frff ån att vara linjn ärt till
exponentiellt när målpunkter längs en
sträcka fiff nns (Hillier et al., 1993, p. 48).
Enligt Hiller et al. beror alltså mängden

Bild 6: Go-to places (B) & Go-through places (A)

människor som föff rflff yttar sig på
gatustrukturen och att målpunkter kan
bidra till att öka föff rflff yttningar ytterligare.
Målpunkters ordnande anses vara något
som oftff a sker genom att utnyttjt a den
befiff ntliga strukturen, med avseende på
gators integrering. (Hillier et al., 1993, p.
29). Strukturen ger alltså föff rutsättningarna
föff r målpunkter och inte tvärt om. En av
slutsatserna Hiller et al. gör av
undersökningen är att det vid planeringen
av offff eff ntliga rum är viktigt att beakta dess
integrering till omgivningen. Detta snarare
än att enbart foff kusera på målpunkters
attraktionskraftff föff r att frff ämjm a människors
benägenhet att gå (Hillier et al., 1993, p.
65).

Med avseende på integration och
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målpunkter kan ett perspektiv av dess
föff rhållande beskrivas enligt bild 5. Platser
kan både vara målpunkter i sig; dit
människor söker sig samt/t eller platser som
människor passerar och söker sig vidare
frff ån. Lokaliseringen av målpunkter beskrivs
emellertid vara något som leder till att mer
eller mindre människor når platsen i frff åga.
Punkt A är en plats som både kan vara en
målpunkt och en plats som passeras på väg
till andra platser,rr medan punkt B är en plats
som enbart blir en målpunkt. Carmona
beskriver dessa lokaliseringar som ”Go-
through places” och ”Go-to places”
(Carmona, 2010, p. 202). Målpunkter kan
alltså både fuff ngera som magneter föff r

Bild 7: Skillnad & föf rbindelse mellan olika strukturer

människor samt som platser vilka de
spontant passerar och eventuellt kan ha
som slutmål. Hur föff rhåller sig användare av
en tågstation till dessa kategorier av olika
platser?

Densitet i den bebyggda miljl ön är enligt
Hiller et al. något som kan medföff ra att
rörelse genom ett område blir mindre än i
dess glesare omgivning. Detta eftff ersom det
frff ån ett område som är tätbebyggt fiff nns en
risk att exempelvis gator inte är kopplade
till omgivande områdens gator (Hillier et
al., 1993, p. 62). Låg integration med
omgivande delar av staden är alltså
potentiellt problematiskt eftff ersom det lokalt
kan bidra till ett minskat antal gående
människor.rr Låg integration mellan olika
strukturer exemplififf eras genom bild 6.

Glazier hävdar till, skillnad frff ån Hillier,rr att
bebyggelsetäthet är viktig med avseende på
människors benägenhet att gå. Glaziers et
al. undersöker hur den bebyggda miljl ön kan
bidra till vardagsmotion och därigenom till
minskandet av risken föff r sjs ukdomar
relaterade till övervikt, exempelvis diabetes.
I studien undersöks hur bebyggelsens
utfoff rmning föff rhåller sig till människors
benägenhet att gå, cykla eller resa med
kollektiva fäff rdmedel. Studien är baserad på
statistiska undersökningar av
befoff lkningsdata frff ån staden ToTT ronto i

Kanada. De aspekter som utvärderas i
föff rhållande till befoff lkningsdatan är
bebyggelsetäthet och föff rekomst av
målpunkter.rr Förfaff ttarna menar,rr i likhet med
Hiller et al., att gators föff rbindelser med
omgivningen även är viktigt att beakta med
avseende på hur benägna människor är att
gå eller cykla, men det undersöks inte i
studien. Motiveringen till denna
avgränsning är att ändringar av befiff ntliga
områdens struktur är svårare än ändringar
av dess densitet eller antal målpunkter
(Glazier et al., 2014, p. 2). ReRR sultaten av
studien pekar på ett tydligt samband mellan
bebyggelsetäthet och tillgång till
målpunkter i föff rhållande till människors
benägenhet att gå eller cykla (Glazier et al.,
2014, p. 6). Tät bebyggelse med många
målpunkter innebär alltså enligt föff rfaff ttarna
ökade chanser föff r att flff er skall gå eller cykla
jämföff rt med vad som är faff llet i gles
bebyggelse med fåff målpunkter.rr Eftff ersom
studien genomföff rts i Kanada fiff nns det en
risk föff r att kontexten föff r den är annorlunda
jämföff rt med vad som är faff llet i Sverige.
Sammanhang mellan bebyggelse och
benägenhet att gå är kanske därföff r olika,
även faff st undersökningen är relativt
nyutgiven.

Tät bebyggelse menar Glazier et al.,
kombinerat med målpunkter,rr bidrar till att
flff er människor väljl er att gå. Detta kan
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jämföff ras med hur Hiller frff amföff r att det är
strukturen föff r bebyggelsen som ger
föff rutsättningarna föff r flff er gående samt
etablering av målpunkter.rr Glazier
föff respråkar tät bebyggelse därföff r att det
föff rklaras vara något som oftff a föff rekommer
tillsammans med målpunkter och att många
gärna går i sådana områden. Hiller
problematiserar istället tät bebyggelse
baserat på orsaksföff rklaringar till varföff r
människor går där de gör.rr Det går baserat
på Hillers resonemang att peka på vad i den
täta bebyggelsen med de många
målpunkterna som bidrar till att många
väljl er att gå; dess omgivningsföff rbindelser.rr
Detta perspektiv redovisas inte av Glazier et
al. vilket kan innebära en grov föff renkling.

Hur viktigt integreringen föff r gator som
leder till tågstationer är med avseende på
resande via den kan diskuteras baserat på
hur användning av gatan sker.rr Om
integreringen föff r en gata som leder till
tågstationen är hög, att många målpunkter
därföff r etablerats längs den och mycket
människor därmed använder gatan behöver
inte vara synonymt med att många reser via
tågstationen. Tillgängligheten till
tågstationer baserat på integrering enligt
exemplet ovan innebär i sammanhanget
även tillgänglighet till andra målpunkter.rr En
hög integration föff r gator som leder mot
tågstationer kan potentiellt bidra till

synliggörandet av den föff r flff er människor
och att det därigenom blir lättare att hitta
till den. Genom integrering kan alltså
föff rutsättningarna föff r ökat tågresande
skapas baserat på tillgänglighet, men det är
ingen garanti föff r det.
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3. TeTT oretiska utgångspunkter
och frågeställningar

3.1. TeTT oretiska utgångspunkter
AvAA stånd som anses rimliga att gå varierar
beroende på sammanhang. Enligt Perrys
grannskapsenhet är det maximala
acceptabla gångavståndet cirka 400 meter
(Olson, 2010 in Azmi and Karim, 2012).
Detta avstånd är jämföff rbart med rimliga
gångavstånd som enligt Gehl ligger mellan
400 till 500 meter,rr men något kortare föff r
barn och gamla (Gehl, 2011). Kopplat till
en undersökning av resvanor i Danmark
beskrivs det att avstånd på ungefäff r 500-600
meter frff ån tågstation innebär en tydlig
gräns mellan hur många som istället föff r tåg
åker bil (Hartoftff -Nielsen, 2001).

Tillgänglighet till en tågstation kan utöver
avstånd även påverkas av den fyff siska
strukturen i anslutning till stationen. Detta
oavsett om avståndet till eller frff ån en
tågstation är längre eller kortare än de som
hänvisas till ovan. Till denna
bebyggelsebaserade påverkan av
tillgänglighet kan orienterbarhet, direkthet
och integrering av bebyggelse räknas.
Orienterbarhet utgör enligt Schylberg
(2008) föff rutsättningarna föff r att fiff nna en
plats med utgångspunkt i en annan.

Orienterbarheten beskrivs bli bättre ju fäff rre
riktningsändringar som behövs föff r att
genomföff ra föff rflff yttningen.

Orienterbarhet är enligt Boverket som bäst
när målet föff r en föff rflff yttning är synligt
(Boverket, 2013). Enligt LyLL nch påverkas
orienterbarhet positivt när det tydligt
frff amgår vad som fiff nns längs olika stråk
(LyLL nch, 1964). Med avseende på synliga
målpunkter menar Gehl att människor är
benägna att väljl a den kortaste sträckan
mellan olika målpunkter.rr Detta föff r att
minimera den fyff siska ansträngningen
föff rflff yttningen innebär (Gehl, 2011). Både
enligt Gehl samt Appelyard och Lintell
innebär hårt trafiff kerade gator ett hinder föff r
människors korsande av dem (ibid;
Appleyard and Lintell, 1972). Tillgänglighet
påverkas även av gators integrering med
omgivningen. Enligt Hiller utgör
gatustrukturen grunden föff r människors
rörelse genom städer.rr Längs en gata som på
många sätt är föff rbunden till övriga delar av
staden är alltså sannolikheten att
foff tgängare skall använda gatan större än
föff r en gata med fåff föff rbindelser.rr Målpunkter
är dessutom oftff a ordnade längs gator som
redan är väl integrerade med övriga delar
av staden (Hillier et al., 1993). Målpunkter
kan alltså bidra till att gators
integrationsbaserade tillgänglighet föff rstärks
ytterligare.

Kandidatarbetes teoretiska utgångspunkter
utgörs av perspektiven som beskrivs ovan.

3.2. Frågeställningar
Med utgångspunkt i den inledande
problembeskrivningen samt arbetets
teoretiska utgångspunkter har föff ljl ande
frff ågeställningar foff rmulerats.

Hur påverkas tillgänglighet till Sundsvalls
Central av dess lokalisering baserat på föf ljande
kriterier:

orienterbarhet?
avstånd?
direkthet?
Integration?

Hur definieras tågstationslokaliseringar som
centrala eller perifera med avseende på
tillgänglighet?

Hur överensstämmer lokaliseringen föf r
Sundsvalls Central med dessa kategorier?
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4. Metod
Detta kandidatarbete syftff ar till att
undersöka tillgänglighet kopplat till
Sundsvalls Central. Tillgänglighet till
tågstationer beror på många aspekter och
denna uppsats är därföff r av tidsmässiga skäl
avgränsad till att enbart undersöka en
station. Upplägget föff r datainsamling och
-behandling har skett i foff rm av en
faff llstudie. Denna avgränsning och
foff rskningsdesign har möjö liggjgg ort
djd upgående undersökningar av en
stationslokalisering i Sundsvall.
Motiveringen att tillämpa en faff llstudie är i
enlighet med hur Martyn Denscombe menar
att den, inom en bestämd avgränsning, kan
föff rklara komplexiteten av verkliga
situationer (Denscombe, 2009, p. 62). Jag
menar att komplexiteten kopplat till
tillgänglighet till Sundsvalls Central
motiverar att undersöka stationen genom
en faff llstudie.

Empiri föff r denna uppsats har insamlats
respektive analyserats baserat på
metoderna ”kvkk alitativ innehållsanalys” och
”intervjv uer”. KvKK alitativ innehållsanalys har
valts föff r att det möjö liggör föff r undersökande
av perspektiv baserat på redan existerande
källor (Denscombe, 2009, p. 316). Enligt
denna metod kan alltså befiff ntlig
infoff rmation tillvaratas. ViVV ssa frff ågor kan

däremot vara svåra att fiff nna svar föff r i
dokumenten. Intervjv uer har därföff r använts
föff r att komplettera den kvkk alitativa
innehållsanalysen. Motiveringen föff r att
använda intervjv uer som den andra metoden
var nämligen att insamling av data genom
den både kan bli djd upgående och
detaljl erad. Detta eftff ersom ämnen genom
frff ågor och föff ljl dfrff ågor kan utfoff rskas
(Denscombe, 2009, p. 267). Empiri frff ån
intervjv uer kan alltså bidra till beskrivningar
av sådant som i innehållsanalysen inte tas
upp, respektive resonemang att jämföff ra det
som tas upp i innehållsanalysen med.

Kombinerande av kvkk alitativ innehållsanalys
och intervjv uer har skett enligt ett
föff rhållningssätt att analysera data som
kallas "triangulering". Denscombe menar att
triangulering innebär att fyff nden frff ån en
metod kan jämföff ras med de frff ån en annan.
Potentiellt beskrivs detta kunna bidra till
träffff sff äkerhet föff r undersökningar,rr eftff ersom
det möjö liggör undersökning av flff era
perspektiv (Denscombe, 2009, pp.
184–186).

Empirinsamlingen inleddes genom
insamlande av dokumentbaserade data.
Detta skedde föff r att tillvarata befiff ntlig
infoff rmation samt föff r att bidra till
foff rmulerandet av intervjv ufrff ågor.rr

4.1. Kvalitativ innehållsanalys
Arbetet med de dokumentbaserade källorna
har inneburit att empiri samlats frff ån
TrTT afiff kvkk erkets och Sundsvalls kommuns
dokument. I samband med kvkk alitativa
analyser är strukturerad sortering och
undersökande av empiri viktigt föff r att
komma frff am till resultat (Feje es and
Thornberg, 2015, pp. 35–37; WaWW tt Boolsen,
2007, p. 93) WaWW tt Boolsen benämner
sorterande av empiri i samband med
kvkk alitativ innehållsanalys som ”kodning”.
Hon menar att det är genom kodningen
som material samlas in baserat på
frff ågeställningen (2007, pp. 93–125).
Frågeställningen är alltså avgörande vilka
kategorier som kodningen skall baseras på.
Med utgångspunkt i frff ågeställningen har
begreppen: ”lokalisering”, ”avstånd”,
”orienterbarhet”, ”direkthet” och
”integration” använts som
kodningskategorier.rr Följl ande frff ågor till
materialet foff rmulerades baserat på
kodningskategorierna ovan:

För ”lokalisering” undersöktes empirin
utifrff ån föff ljl ande frff ågor:
1. Hur beskrivs stationersrr lokalisering i
föff rhållande till målpl unkter i städer och hur
påverkas tillgängligheten av lokaliseringen?

2. VaVV d är kännetecknade föff r centrala
resps ektive perifi eff ra stationer samt föff r hur
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utvtt eckling kopo ppp lat till dem sker och önskas
ske?

För begreppet ”avstånd” ställdes föff ljl ande
frff åga:
3. Hur beskrivs avstånd påverka
tillgängligheten till och frff ån
stationslokaliseringar?

För ”orienterbarhet” blev
undersökningsfrff ågan:
4. Hur beskrivs orienterbarhet till och frff ån
stationslokaliseringar påverka
tillgängligheten till och frff ån dem?

Begreppet ”direkthet” söktes i materialet
baserat på föff ljl ande frff åga:
5. Hur beskrivs befe iff ntliga och önskvärda sätt
att nå stationslokaliseringar med avseende på
direkthet?

Begreppet ”integration” söktes i materialet
baserat på föff ljl ande frff åga:
6. Hur beskrivs omgivningsgg fs öff rbindelser
genom föff rhållandet till övrig gatustruktur
inom staden påverka tillgänglighet till och
frff ån tågsgg tationer?

Integration är ett kvkk antitativt sätt att
utvärdera bebyggd miljl ö (Hillier et al.,
1993; Spjpp ut, 2011). Eftff ersom att detta
kandidatarbete bygger på kvkk alitativa
analyser utvärderas tillgänglighet som

påverkas av integration baserat på
resonemang genom frff åga nummer 6.

Med utgångspunkt i insamlad empiri frff ån
dokumenten, baserat på frff ågorna ovan har
tolkning av bokstavliga och antydda
betydelser skett. Dessa betydelser har
relaterats till andra aspekter som
identififf erats genom empirin samt
uppsatsens teori. Detta sätt att analysera
benämns av Andreas Feje es och RoRR bert
Thornberg som ”tolkning” (2015, p. 37).

Denna innehållsanalys har tillämpats på två
dokument. Det föff rsta av dessa är Sundsvalls
kommuns föff rdjd upade översiktsplan föff r en
planerad omstrukturering av och kopplat
till Sundsvalls Central. Det andra
dokumentet är TrTT afiff kvkk erkets utvärdering av
utvecklingen kopplat till sex olika
stationslokaliseringar.rr FaFF llstudien utgick
frff ån Sundvall Central. TrTT afiff kvkk erkets
dokument har i detta arbete använt föff r att
utvärdera lokaliseringen samt
omstruktureringsföff rslagen i Sundsvall
baserat på. Den föff rdjd upade översiktsplanen
frff ån Sundsvall valdes därföff r att den
redovisar en tolkning av nuläget samt en
eftff ersträvad utveckling föff r
stationslokaliseringen som detta arbete
syftff ar till att undersöka. TrTT afiff kvkk erkets
utvärdering har tagits med därföff r att den
kan jämföff ras med den planerade

omstruktureringen i Sundsvall. Den
presenterar nuläget ur flff era kommuners
synvinklar.rr

Med avseende på källkritik kan det nämnas
att de analyserade dokumenten är utgivna
av en myndighet respektive en kommun.
Perspektiv som frff amhävs behöver därföff r
betraktas med avseende på vad syftff et med
respektive dokument är.rr Lasswells foff rmel
kan med föff rdel tillämpas i sammanhanget.
Baserat på Lasswells foff rmel bör exempelvis
vid analyser beaktas: "vem som säger vad
till vem, var,rr varföff r,rr i vilket medium, med
vilken avsikt och med vilken effff eff kt" (WaWW tt
Boolsen, 2007, p. 52).

4.2. Pilotstudie och motivering
av ytterligare en metod
Frågorna föff r den kvkk alitativa
innehållsanalysen har testats kvkk antitativt på
de båda dokumenten genom en pilotstudie.
Syftff et med pilotstudien var att, i enlighet
med det WaWW tt Boolsen menar,rr testa vilka
frff ågor som dokumenten behandlar (WaWW tt
Boolsen, 2007, p. 106). Pilotstudien
genomföff rdes genom att leta beskrivningar i
dokumenten frff ån Sundsvall respektive
TrTT afiff kvkk erket som var relevanta föff r
insamling av empirifrff ågorna. ReRR sultatet av
pilotstudien presenteras i tabellen nedan.
Pilotstudien har,rr till skillnad frff ån det
kvkk alitativa upplägget föff r kandidatarbetet en
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kvkk antitativ ansats. Den har bidragit till
inriktningen föff r insamlingen av andra
frff ågor.rr Begreppen pilotstudien undersöker
är samma som frff ågorna föff r den kvkk alitativa
innehållsanalysen (se föff regående sida).
Begreppen är av betydelse föff r detta
kandidatarbete eftff ersom de är hämtade frff ån
frff ågeställningen.

De röda markeringarna i tabellen nedan
visar de frff ågor som beskrivs vid flff est
tillfäff llen i de undersökta dokumenten. Med
avseende på lokalisering, det vill säga av
centrala respektive perifeff ra stationer,rr tas
det upp vid ett flff ertal tillfäff llen av
TrTT afiff kvkk erket. Lokaliseringen föff r tågstationen
i Sundsvall beskrivs emellertid enbart vid
två tillfäff llen i kommunens dokument.
Ytterligare en datainhämtningsmetod

motiveras av detta. AtAA t beskrivningar av
begreppen överlappar enbart i liten
omfaff ttning motiverar även ytterligare en
metod föff r inhämtning av data (se tabellen
nedan). Aspekter som påverkar
tillgänglighet med avseende på direkthet
beskrivs däremot vid upprepade tillfäff llen i
båda dokumenten. En jämföff relse mellan
perspektiven frff ån dokumenten kan därföff r
vara frff uktsamt, föff rutsatt att ett tydligt
resonemang i dem föff rekommer.rr I
Sundsvalls dokument är beskrivningar
kopplat till stationsområdets integration
med omgivningen den vanligast
föff rekommande. I TrTT afiff kvkk erkets dokument
beskrivs emellertid inte integration med
omgivningen lika oftff a. För en jämföff rande
analys av integrationens påverkan med
avseende på tillgänglighet var därföff r flff er

datakällor nödvändigt att tillämpa.

AvAA stånd och orienterbarhet behandlas vid
ytterst fåff tillfäff llen i båda av dokumenten.
ÄvÄÄ en detta motiverade ytterligare en metod
föff r insamling av data.

4.3 Intervrr jv uer
Genom intervjv uer har tillgänglighet till
tågstationen speciellt undersökts genom
intervjv uer med avseende på frff ågor kopplade
till begreppen: ”lokalisering”, ”avstånd” och
”orienterbarhet”. Detta eftff ersom
föff rklaringar av dessa begrepp var svåra att
fiff nna i samband med pilotstudien. Frågor
har emellertid även foff rmulerats baserat på
”direkthet” och ”integration” föff r att
komplettera den kvkk alitativa
innehållsanalysen.

Intervjv uer som metod utgår till skillnad frff ån
kvkk alitativ innehållsanalys frff ån insamling av
material som är beroende av minst två
personer snarare än en. Dessa två personer
utgörs av foff rskaren och intervjv upersonen.
Begrepp som har en sjs älvklar betydelse föff r
foff rskaren har kanske inte det föff r personen
som intervjv uas och omvänt. Forskare bör
enligt Henry Olsson och Stefaff n Sörensen
vara medvetna och kritiska till sina egna
föff rutsättningar,rr föff r att frff ämjm a
föff rutsättningslös insamling av data (2011,
p. 81). Detta har beaktats genom attBild 8: Svarsföf rdelning i undersökta dokument, enligt pilotstudien
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begrepp som undersökningen baserats på
föff renklats och/h eller föff rklarats i samband
med insamling av data. Begrepp som
föff rklarats och/h eller föff renklats i samband
med intervjv uerna innefaff ttas av
”lokalisering”, ”orienterbarhet” och
”integration”.

Genom intervjv uer kan datainhämtning
inriktas att besvara specififf ka frff ågor och
empiri som samlas in därföff r bli av stor vikt
föff r undersökningen. Intervjv uerna har skett
med människor som var villiga att ställa
upp på en intervjv u, ytterligare urval har inte
varit möjö ligt. Intervjv uerna skedde på
offff eff ntliga platser i Sundsvall och inleddes
med frff ågan om intervjv upersonerna var
villiga att ställa upp på en intervjv u och i
såna faff ll godkände att den spelades in.
Intervjv uer genomföff rdes semistrukturerat,
genom att ett antal i föff rväg foff rmulerade
frff ågor ställdes. Fokus under intervjv un låg
dock på att intervjv upersonen sjs älvständigt
fiff ck utveckla svar och att föff ljl dfrff ågor ställdes
föff r att bidra till detta.

Intervjv ufrff ågorna foff rmulerades både som
frff ågor och påståenden. Detta upplägg
valdes föff r att variera intervjv un. Genom
påståendena kunde frff ågor foff rmuleras så att
intervjv upersonerna gavs större möjö ligheter
att resonera kring något specififf kt än om
frff ågorna varit helt öppna. Anledningen till

detta föff rhållningssätt var föff rhoppningen att
det gav ökade möjö ligheter föff r
respondenterna att utveckla sina
resonemang kring en specififf k frff åga.

Detta kandidatarbete behandlar bland
annat orsaker till varföff r människor väljl er
att genomföff ra föff rflff yttningar till och frff ån en
tågstation på olika sätt. Motiveringar föff r
valda föff rflff yttningssätt är ibland politiska
och misstänker respondenten att
intervjv uaren har en annan uppfaff ttning kring
en frff åga kan det påverka svaret
(Denscombe, 2009, p. 245). AvAA dessa
anledningar har intervjv ufrff ågorna utfoff rmats
föff r att minimera antaganden om vad
foff rskarens åsikt är.rr

Intervjv uareffff eff kten menar Denscombe är en
aspekt som kan påverka uppriktigheten föff r
de svar som ges under en intervjv u.
Skillnader och likheter mellan kön, ålder
och etnicitet utgör aspekter som kan
påverka sanningsenligheten föff r svar som
ges under en intervjv u. Frågor som
behandlas under en intervjv u kan dessutom
göra människor obekvkk äma och generade.
När detta inträffff aff r föff religger risken att
respondenten anpassar sina svar med
utgångspunkt i vad hen tror är foff rskarens
synpunkt (Denscombe, 2009, p. 245).

Analys av empirin som samlats in genom

intervjv uer kommer att ske enligt samma
principer som föff r den kvkk alitativa
innehållsanalysen (sidorna 14-15). Detta
har inneburit: kategorisering av empiri,
tolkning av betydelser inom kategorierna
och däreftff er relaterande av betydelser
kopplat till övrig empiri samt teori.
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5. Metodkritik
Tillämpning av en faff llstudie som
övergripande foff rskningsstrategi medföff r
risken att undersökningsfaff llet inte blir
representativt. Denscombe menar
exempelvis att det kan vara problematiskt
att generalisera baserat på en faff llstudie.
Detta eftff ersom det undersökta faff llet kan
kontrastera mot liknande typer av faff ll
(Denscombe, 2009, p. 72). Detta
representativitetsproblem har jag föff rsökt
hantera genom att relatera
undersökningsfaff llet i Sundsvall till
TrTT afiff kvkk erkets utvärdering av några andra
tågstationer.rr

ViVV d användning av dokument som källa
sker inhämtning frff ån material som oftff a
skapats föff r andra syftff en än undersökningen
de citeras i. Autenticitet, trovärdighet och
representativitet behöver därföff r utredas när
dokument utgör empiri (Denscombe, 2009,
p. 301). Detta föff rsöker jag hantera genom
att tillämpa Lasswells foff rmel; "vem som
säger vad till vem, var,rr varföff r,rr i vilket
medium, med vilken avsikt och med vilken
effff eff kt" (WaWW tt Boolsen, 2007, p. 52).

Förekomsten av beskrivningar kopplat till
begreppen enligt den kvkk antitativa
pilotstudien innebär inte ett mått föff r hur
hög kvkk alitet beskrivningarna har föff r

undersökningen. Det går snarare att se som
en indikering av vad avsändaren föff r de
olika dokumenten tycker är viktigt med
avseende på tillgänglighet till tågstationer.rr

KvKK alitativa analysmetoder blir oftff a
kritiserade föff r att vara subjb ektiva och
godtyckliga. Merete WaWW tt Boolsen menar att
den kvkk alitativa foff rskningen oftff a är svår att
återskapa och att det som undersöks sällan
är representativt föff r andra undersökningar.rr
TrTT ansparens kring hur undersökningar och
prioriteringar genomföff rts behöver därföff r
vara tydliga föff r att styrka arbetets
trovärdighet (WaWW tt Boolsen, 2007, pp.
88–89). Slutsatser som görs i detta arbete
är en bland flff era möjö liga och de bör därföff r
betraktas som grund föff r eller tillskott till
andra diskussioner snarare än absolut faff kta.

Intervjv uer är en metod som bygger på att
individer tillfrff ågas i en viss kontext.
Metodens styrka som ligger i att den kan
bidra till insamling av svar på specififf ka
frff ågor,rr men det kan även bli dess svaghet.
Enligt Dencombe kan svaren som
intervjv upersonerna ger riskera att påverkas
av kontexten föff r intervjv un samt av
intervjv uaren (Denscombe, 2009, pp.
268–269). Genom att en åsikt eftff erfrff ågas
inom ett avgränsat området vid intervjv uer
fiff nns det alltså en risk föff r att svaret
anpassas eftff er sammanhanget den sker

inom. En svaghet jag ser med
tillvägagångssättet med påståenden som
intervjv ufrff ågor är att svaren riskerar att
påverkats av dem i större utsträckning än
jämföff rt med helt öppna frff ågor.rr Min
bedömning var att föff rdelarna det skulle ge i
foff rm av utföff rligare och tydligare
resonemang skulle väga upp eventuell
påverkan genom påståendena.
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6. Empiri

6.1. Fördjupad översiktsplan
resecentrum och järnvägen
genom Sundsvall

cykelstråk menar kommunen är viktigt.
Förbindelser till och frff ån centrum frff amhävs
som de viktigaste (Sundsvalls kommun,
2013, p. 10). Kommunen resonerar att
stationen genom planen avses att föff rbindas
till centrum och omgivande stadsdelar
genom nya gång- och cykelbroar i nordlig,
sydlig och västlig riktning. Den befiff ntliga
respektive planerade föff rbindelsen under
respektive över Parkgatan, enligt bild 10 på
nästa sida, mot centrum beskrivs genom
föff ljl ande citat:

”Gång- och cykelpassagen under
Parkgatan görs trevligare och tryggare
genom terrasserade flff acka slänter,rr vackra
material, god belysning mm. Eventuellt
kan den kompletteras med väderskykk dd.
Alternativt nås RC [föff rkortning föff r
”resecentrum”] via en ny gång- och
cykelbro över Parkgatan parallellt med
järnvägen till stationshusets spårsida.
Denna nya gång- och cykelbro kan på
sikt foff rtsätta som gång- och cykelstråk
längs med järnvägen till Esplanaden och
sedan vidare i staden” (Sundsvalls
kommun, 2013, p. 15).

Kommunen avser alltså att föff rbättra
tillgängligheten mellan stationen och
centrum genom upprustning av en befiff ntlig
föff rbindelse samt genom att skapa en ny.yy
ÄvÄÄ en föff rbindelser mellan tåg och buss

Bild 9: Sundsvalls dokument

Dokumentet frff ån Sundsvalls kommun är i
enlighet med vad namnet antyder en
föff rdjd upad översiktsplan föff r utveckling
kopplat till tågstationen och järnvägen
genom Sundsvall. Kommunen konstaterar
inledningsvis att utveckling kopplat till
stadens stationsområde är ett angeläget
projo ekt. Detta eftff ersom föff rbindelser mellan

stadskärnan och busstrafiff k idag beskrivs
som är svag. Utveckling enligt föff rslaget
menar kommunen innebär: att byten
mellan olika transportslag underlättas,
möjö ligheter föff r bättre kommersiell service
och gångvägar till centrum, bättre
infrff astruktur föff r bilar och bussar samt stora
möjö ligheter att utveckla ny stationsnära
bebyggelse. Järnvägens sträckning genom
staden beskrivs som en stadsbilds- och
miljl öpåverkande barriär.rr Järnvägen som
barriär avser kommunen hantera genom att
överdäcka de delar av den som passerar
genom staden (Sundsvalls kommun, 2013,
pp. 4-5). AvAA de två tågstationerna som fiff nns
i Sundsvall undersöks i detta
kandidatarbete enbart Sundsvalls Central
(se bild 1 på sida 3).

6.1.1. Tillgänglighet till stationen
och dess omgivning
Ett av målen föff r planen är att den skall visa
på möjö lig utveckling kopplat till
stationsområdet och planerad överdäckning
av järnvägen. Ett annat mål är att den skall
visa hur stationen och dess omgivning kan
”integreras” med staden i övrigt. En viktig
aspekt föff r utveckling kopplat till stationen
och järnvägen beskrivs vara minskande av
barriäreffff eff kter samt andra störningar frff ån
den. Detta föff r att gynna stadens utveckling.
God tillgänglighet till stationsområdet frff ån
olika stadsdelar genom tydliga gång- och

Detta kapitel innefattar en presentation av
texter och de delar av intervr jv uerna som
analysen kommer utgå från.
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beskrivs som viktiga genom att regionala
bussar avses fiff nnas direkt vid stationen och
stadsbussar "enkelt" tillgängliga därifrff ån.
ReRR gionsbussarnas angöringar till stationen
planeras närmare än dem föff r stadsbussar.rr
Kommunen menar att tillgång av
parkeringsplatser även är viktigt föff r att
gynna resande med tåg (Sundsvalls
kommun, 2013, p. 10).

Det beskrivs som speciellt viktigt att
stadsplanering stödjd er utveckling av
"koncentrerade stråk". Detta föff r att de inte
skall bli föff r fåff eller föff r många. Kommunen
menar att om detta inträffff aff r att dess
”vitalitet” och ”dynamik” riskerar att
föff rsvinna. Sundsvalls kommun defiff nierar
”stråk” som att utgöras av de
sammanhängande gator och torg som det är
mycket människor på. Enligt Sundsvall är
stråk respektive verksamheter både orsaker
till och konsekvkk enser av varandra
(Sundsvalls kommun, 2013, p. 24). Enligt
detta resonemang innebär föff rekomst av
verksamheter att ett stråk kan uppstå via
dessa eller omvänt. Tillgängligheten till
tågstationen beskrivs till exempel som
begränsad genom att stråken till den är
otydligt markerade (Sundsvalls kommun,
2013, p. 28). Baserat på kommunens
defiff nition av ”stråk” kan alltså problemet
vara att det saknas verksamheter längs
stråken mot tågstationen.

AvAA ståndet mellan stadens centrum och
tågstationen är cirka 600 meter.rr Genom att
föff rstärka kontakten däremellan menar
kommunen att avståndet skall upplevas som
närmare än vad det är (Sundsvalls
kommun, 2013, p. 33). Hur kontakten kan
föff rstärkas föff r att uppnå detta frff amgår
emellertid inte. De bussföff rbindelser som
frff ämst föff respråkas i anslutning till
tågstationen utgörs av regions- snarare än
stadsbussar.rr Detta kan exemplififf eras av ett
frff amtidsscenario där regionalbussarna fåff r
stationen som slutstation. Angöring föff r
stadsbussar planeras till befiff ntliga,

omgivande, busshållplatser samt
"eventuellt" vid stationen (Sundsvalls
kommun, 2013, p. 15). Kommunen
prioriterar alltså resande, till och frff ån
tågstationen, med bussar mot platser
utanföff r snarare än inom Sundsvall.

Med avseende på stationens lokalisering i
föff rhållande till centrum menar kommunen
att den skall uppfaff ttas som en ”naturlig del
av stadskärnan”. Kommunen beskriver
lokaliseringen föff r stationen som ”central”.
Följl ande citat kan exemplififf era detta:

Bild 10: Befintlig (röd) respektive planerad (grön)
föff rbindelse till tågstationen (vit) föf r gående under
respektive över Parkgatan
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Bild 11: Sundsvalls Central i föf rhållande till centrum
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”Planen visar hur utvecklingen av det
centrala resecentrumet kan föff rbättra
kopplingen mellan stenstaden och
stationsområdet samt mellan Skönsmon
och Södra Kaja en. ReRR secentrum ska
uppfaff ttas som en naturlig del av
stadskärnan” (Sundsvalls kommun,
2013, p. 6).

VaVV d som kan utläsas ur detta är att
stationen i dagsläget inte uppfaff ttas vara en
del av stadskärnan, men att det är ett
önskat tillstånd. Den önskvkk ärda
utvecklingen kommunen ser kopplat till
stationen och järnvägen är föff rbättrade
föff rbindelser mellan centrum och övriga
stadsdelar.rr Stationen och järnvägen blir ur
detta perspektiv ett av verktygen föff r att
föff rverkliga en vision om tillväxt samt
stadsutveckling. Kommunen föff reslår en
upprustning av de befiff ntliga gång- och
cykelvägarna mot centrum, föff r att föff rbättra
föff rbindelserna dit. ÅtÅÅ gärder föff r att uppnå
detta innebär användande av: vackra
material, god belysning, med mera.
Ordnandet av en ny gång- och cykelväg
föff reslås dessutom, enligt tidigare
beskrivning, parallellt med järnvägen föff r att
komplettera den befiff ntliga mot centrum
(Sundsvalls kommun, 2013, p. 15). Detta i
enlighet med bild 10 på föff regående sida.

6.2. Stationsutveckling och
stationslokalisering. Påverkan på
resande och stadsutveckling

Bild 12: Trafikverkets dokument

TrTT afiff kvkk erkets dokument är i enlighet med
dess namn en undersökning av
lokaliseringar föff r tågstationer och hur dessa
påverkar resande och utveckling kopplat till
dem. Dokumentet är frff amtaget av TrTT ivector
TrTT affff iff c AB, men utgivet av TrTT afiff kvkk erket. I
denna uppsats kommer perspektiven frff ån
det i foff rtsättningen att beskrivas som
TrTT afiff kvkk erkets. TrTT afiff kvkk erket utgår frff ån sex
stationer i sex städer.rr De undersökta

stationerna är belägna i Örnsköldsvik,
Uppsala, VaVV rberg, Söderhamn, FaFF lkenberg
och Landskrona. I undersökningen
kategoriseras stationslokaliseringar som
antingen centrala eller perifeff ra. För de
städer som undersökts beskrivs centrala
stationslägen som föff rstahandsvalet. Enligt
TrTT afiff kvkk erket beror detta på att det centrala
läget, utöver att bidra till ökat resande med
tåg även, fuff ngerar som en ”värdig” entré till
staden. (Indebetou et al., 2014, p. 7).

De tre perifeff ra stationerna som TrTT afiff kvkk erket
utvärderar ligger på ett avstånd mellan 1,5
och 2 kilometer frff ån stadens centrum. För
de tre centrala stationerna är motsvarande
avstånd mindre än 500 meter (Indebetou et
al., 2014, p. 48). Hur sambandet mellan
tågstationen och centrum hanteras är olika,
beroende på om det är en central eller en
perifeff r station. När stationer och järnväg är
lokaliserade nära städers centrum fiff nns oftff a
önskemål och strategier föff r att minska dess
barriäreffff eff kter på den övriga bebyggelsen.
När stationer däremot är perifeff ra beskrivs
det att lindrande av de negativa effff eff kter av
läget genom fyff siska eller andra åtgärder föff r
att knyta stationen närmare staden behövs
(Indebetou et al., 2014, p. 53). Nedan föff ljl er
beskrivningar av centrala respektive
perifeff ra stationer.rr
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6.2.1. Centrala stationer
VaVV rbergs planerade station och nedgrävning
av järnvägen är ett exempel på hur en
central stationslokalisering beaktas. För
denna station beskrivs det centrala läget
och nedgrävning av järnvägen som
idealistiskt, eftff ersom sambandet med
centrum på detta sätt kan bibehållas. Detta
samtidigt som barriäreffff eff kter frff ån
järnvägen byggs bort i samband med att
den grävs ner.rr Om lokaliseringen istället
skett perifeff rt menar VaVV rbergs kommun att
de hade behövt skapa ”konstgjgg ord
attraktivitet” kopplat till
stationslokaliseringen. VaVV rbergs kommun
menar att en central lokalisering föff r en
station medföff r att värdeskapande
verksamheter genom dess relativa närhet
ger varandra ”draghjh älp” (Indebetou et al.,
2014, pp. 26–27). Utveckling av den
centrala stationslokaliseringen i Uppsala har
inneburit att nya föff rbindelser föff r gående
och cyklister mellan olika delar av staden
öppnats. Förbindelserna är mellan delar av
staden som ligger på olika sidor av
järnvägen och mellan centrum och
tågstationen. Uppsala kommun menar att
upprustning av omgivande gator till
stationen inneburit att ”centrum breddats
och kommit närmare stationen” (Indebetou
et al., 2014, pp. 17–18). Sätt att nå centrala
stationer beskrivs olika emellan städerna i
TrTT afiff kvkk erkets dokument. Enligt VaVV rberg och

Uppsala kommun sker denna föff rflff yttning
frff ämst som gående eller cyklande samt med
stadsbuss. Detta kan exemplififf eras av
föff ljl ande citat frff ån den inledande
beskrivningen av stationen i Uppsala:

”Nya cykelpassager har öppnats föff r att ge
genare cykelväg till stationen.
Cykelparkeringar och ett
parkeringsgarage, med hiss direkt till
tunnelpassagen, har tillkommit. Genom
att öppna nya uppgångar till
plattfoff rmarna i södra änden har boende i
södra delen av Uppsala fåff tt betydligt
kortare väg till stationen. Precis utanföff r
stationen byggdes en ny bussgata.
Stadstrafiff kens busslinjn er är anpassade så
att alla bussar nu angör stationen”
(Indebetou et al., 2014, pp. 17–18).

Stationen betraktas alltså att genom flff er
föff rbindelser ha blivit en central del av
bebyggelsen som lättare kan nås både till
foff ts eller med buss. Möjö ligheten att ta sig
till stationen med bil nämns inte ingående.
För den centrala stationen i Örnsköldsvik
beskrivs däremot inledningsvis inte
uttryckligen något annat sätt att nå
stationen än med bil. Eftff er beskrivningen av
lokalisering föff r stationen samt avstånd till
stadens centrum respektive universitet
börjr ar de resonera kring problematik
kopplat till parkeringsavgiftff er föff r

pendlingsparkeringen. Detta kan
exemplififf eras av föff ljl ande citat:

”ReRR secentrum ligger vid inre hamnen i
Örnsköldsvik, cirka 300 meter frff ån
stadens kommersiella centrum och 200
meter frff ån Universitetet. Samtidigt ligger
den i kanten av staden eftff ersom det i
stort sett saknas bebyggelse på stationens
västra sida. Det fiff nns gott om
pendlarparkeringar vid stationen. [...]
När de å andra sidan var gratis fyff lldes de
av bilar som tillhörde den [sic] som
arbetade i närheten” (Indebetou et al.,
2014, p. 11).

AvAA ståndet mellan stationen och centrum är
ringa och på ena sidan av stationen saknas
det i stort sett bebyggelse. Citatet kan tolkas
på flff era sätt. Ett av dem är att
gångavståndet betraktas som
oproblematiskt föff r resenärer,rr men att de
som av olika anledningar är bilberoende fåff r
begränsad tillgänglighet dit. Ett annat sätt
att tolka citatet är att det primära sättet att
nå stationen betraktas vara med bil.

6.2.2. Perifera stationer
AvAA FaFF lkenberg beskrivs den perifeff ra
lokaliseringen ha bidragit till att staden
blivit störningsfrff i, men att nya föff rbindelser
mellan stationen och centrum samt
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arbetsplatser och bostäder behövts skapats
(Indebetou et al., 2014, p. 35). Söderhamns
kommun menar att en central station hade
varit bättre föff r stadens ”attraktivitet”, men
att det hade inneburit föff rdyringar och
problem i foff rm av buller och barriäreffff eff kter
(Indebetou et al., 2014, p. 29). Söderhamns
kommun beskriver att de frff ån börjr an
föff rsökte föff rbinda tågstationen till stadens
centrum genom en ”stadsmässig” gata. De
har emellertid inte lyckats föff rverkliga
denna utveckling (Indebetou et al., 2014, p.
33). Enligt TrTT afiff kvkk erket är ett frff amgångsrikt
sätt att föff rbinda stationer i perifeff ra lägen
med städers centrum att ordna busslinjn er
dit. FaFF lkenbergs kommuns ordnande av en
buss, som går till centrum 3 minuter föff re
och eftff er tågens ankomst, frff amhävs som ett
frff amgångsrikt exempel. ÄvÄÄ en Landskrona
som satsat på inföff rande av en trådbusslinjn e
med hög turtäthet menar TrTT afiff kvkk erket är ett
frff amgångsrikt exempel föff r hur
tillgänglighet till en perifeff r station
hanterats. En bussföff rbindelse mellan
centrum och tågstationen fiff nns även i
Söderhamn. TrTT afiff kering av den sträckan
sker med 20-minuterstrafiff k, men busslinjn en
har fåff påstigande. TrTT afiff kvkk erket menar att
det beror på att restiden ökar till föff ljl d av
ökad väntetid eftff ersom bussarnas
tidtabeller inte anpassas eftff er de föff r tågen
eller går med tillräcklig turtäthet
(Indebetou et al., 2014, p. 55).

För perifeff ra stationer beskrivs antingen
bussar eller bilar som det primära sätten att
nå stationen. Däreftff er nämns möjö ligheterna
att nå stationen via gång- och cykelvägar.rr
Följl ande citat är en beskrivning av vilka
föff rflff yttningssätt den perifeff ra stationen i
Landskrona kan nås via:

”TrTT ådbussen går i ett stråk som är en
viktig infaff rt till staden norrifrff ån och där
det fiff nns en hel del servicepunkter,rr bland
annat Lasarettet. TrTT ådbussarna ansluter
även till ett centralt resecentrum som
invigdes 2009. Det går även att nå
stationen med gång och cykel i
blandtrafiff k” (Indebetou et al., 2014, p.
41).

En tendens enligt TrTT afiff kvkk erkets utvärdering
föff r hur perifeff ra stationer nås är alltså att
föff rflff yttningar dit som gående eller cyklande
betraktas som sekundära. Ett liknande
foff kus på bussföff rbindelsernas betydelse med
avseende på fäff rdmedel till och frff ån centrum
föff rekommer i föff ljl ande citat frff ån
beskrivningen av stationen i FaFF lkenberg:

”Järnvägsområdet utfoff rmades föff r kortast
möjö liga omstigningstid med lokalbuss
som stannar mitt under perrongen med
bara trappor upp mot perrongen, vilket
ger bara cirka 10 meters gångavstånd.
Busspendeln kommer in 3 minuter innan

tåget avgår,rr vänder sedan och står vänd
åt rätt håll och är beredd att åka 3
minuter eftff er att tåget ankommit. ”Det är
hela resan som har varit målet””
(Indebetou et al., 2014, p. 38).

För den perifeff ra stationen i FaFF lkenberg
beskrivs alltså minimerande av gångavstånd
till bussen och väntetiden föff r denna som
frff amgångsrika sätt att föff rbättra
tillgängligheten dit och därifrff ån.

Gemensamt föff r samtliga perifeff ra stationer i
utvärderingen är att bilparkeringen vid dem
behövts byggas ut flff era gånger (Indebetou
et al., 2014, p. 55).

6 3 I t j6.3. Intervrr jv uer

Bild 13: Intervrr jv u

ToTT talt skedde sex intervjv uer under två
dagar,rr vid dessa intervjv uades totalt åtta
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respektive problematiskt att gå. AvAA
intervjv upersonerna anser vissa att
gångavståndet till tågstationen är
acceptabelt och vissa att det är föff r långt.
Olika intervjv upersoner betraktar avståndet
som mer eller mindre viktigt med avseende
på deras tillgänglighet till stationen som
gående. Ytterligheterna av respektive
perspektiv innefaff ttas av intervjv upersonerna
2 och 7. För intervjv uperson 2 är avståndet
till stationen ett hinder som inte kan
övervinnas till foff ts:

”Ja, jag måste ju ta en taxi. Jag kan ju
absolut inte gå dit. Men faff nns det en
buss så skulle jag hoppa på bussen.
[påstående frff ån intervjv uaren om att det
är ett behagligt gångavstånd till
tågstationen] Neje , det är ju inte det och
då måste man ju vara väldigt... mycket
gångare och frff isk”4.

Intervjv uperson 2 tillhör alltså ett perspektiv
enligt vilket avståndet föff r en sträcka spelar
en avgörande roll med avseende på
möjö ligheten att gå den. Intervjv uperson 7
uttrycker en åsikt om avstånd till
tågstationen i motsats till den föff r
intervjv uperson 2. Detta citat är ett svar på

enbart en nod föff r resande, det andra
betraktar stationen som att fyff lla flff er
fuff nktioner utöver att vara en nod föff r
resande. Det tredjd e perspektivet innebär att
stationen varken betraktas som en nod föff r
resande eller att den har några andra
fuff nktioner.rr

Stationen som en nod föff r resande kan
exemplififf eras av att flff era intervjv upersoner
enbart passerar eller är vid stationen i
samband med resor.rr Intervjv uperson 7:s svar
på frff ågan om hur oftff a hen brukar passera
Sundsvalls centralstation exemplififf erar
detta: ”[...] inte så oftff a jag brukar inte röra
mig så mycket där borta [...]”¹. Det andra
perspektivet kan exemplififf eras av att
intervjv upersonerna 4 och 5, utöver i
samband med resor,rr även är vid stationen
föff r att äta på en pizzeria i
stationsbyggnaden². Det tredjd e perspektivet
föff r stationens lokalisering kan beskrivas
genom hur intervjv uperson 6 menar att hen,
som boende i Sundsvall, aldrig varit vid
tågstationen annat än på passerande tåg:
”De enda gånger jag passerar är när jag ska
med tåget in till västra. Så jag har inte sett,
aldrig varit på perrongen”³.

6.3.1. Tillgänglighet med
avseende på avstånd
AvAA ståndet till tågstationen beskrivs av olika
intervjv upersoner som att vara både enkelt

1) Intervrr jv uperson 7, 11-11-2015
2) Intervrr jv uperson 4 & 5, 11-11-2015
3) Intervrr jv uperson 6, 11-11-2015
4) Intervrr jv uperson 2, 10-11-2015

personer.rr Intervjv uperson 1 var en person
med god rörlighet som uppskattades vara
över 65 år.rr Hen blev intervjv uad på Stora
torget i Sundsvall. Intervjv uperson 2 var en
person som uppskattades vara äldre än 65
år samt hade kryckor och svårigheter att gå.
Hen blev intervjv uad vid Stora torget i
Sundsvall. Intervjv uperson 3 uppskattades
vara i yngre medelåldern och att ha god
rörlighet. Denna person blev intervjv uad vid
en skola i en föff rort till Sundsvall.
Intervjv upersonerna 4 och 5 var två unga
vuxna som uppskattades ha god rörlighet.
De blev intervjv uade vid Mittuniversitetet i
Sundsvall. Intervjv uperson 6 var en ung
vuxen som uppskattades ha normal
rörlighet och som blev intervjv uad vid
Mittuniversitetet i Sundsvall.
Intervjv upersonerna 7 och 8 var två unga
vuxna som uppskattades ha god rörlighet
och som blev intervjv uade vid
Mittuniversitetet i Sundsvall.

Följl ande avsnitt är en sammanfaff ttning av
perspektiven som identififf erats baserat på
utskriftff erna av intervjv uerna. Se blid 1 på
sida 3 föff r lokaliseringar av några platser
som intervjv upersonerna hänvisar till.

Lokaliseringen föff r stationen går baserat på
genomföff rda intervjv uer att betrakta ur tre
perspektiv.vv Det föff rsta perspektivet
innefaff ttas av att stationen upplevs som
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en frff åga om hur avståndet till tågstationen
hade påverkat om dagspendling behövt ske
därifrff ån: ”Det hade varit okeje , jag är van att
gå ganska långt. Så det är okeje ”5. Denna
intervjv uperson tillhör alltså ett perspektiv
enligt vilket avståndet till tågstationen är
enkelt att gå.

Intervjv upersonerna 1 och 6 representerar
båda perspektiven som innebär att
avståndet till stationen är enkelt respektive
problematiskt att gå. De upplever båda att
avståndet till stationen går att gå, men de
menar att det kan vara problematiskt att
hantera sin packning föff r den sträckan.
Gemensamt föff r dessa intervjv upersoner är
att de båda önskar att stadsbussar gått
direkt till tågstationen. Intervjv uperson 1
uttrycker sina tankar på föff ljl ande sätt:

”Ja... Det är det... det är inte så faff rligt
långt heller,rr men man måste ju kunna ta
sin packning sjs älv och gå också... så är
det. [frff åga om vilket som hade varit det
bästa sättet att ta sig frff ån stationen] Det
hade ju varit om det faff nns en matarbuss
eller någonting... [upprepning frff ån
intervjv uaren] Det är som jag ser – det är
massor med foff lk som kommer med tåget
också som ska ta sig ner.rr .. Enligt skykk lten
som är nere på busstation är det 700
meter [frff åga om hur långt det avståndet
känns] Det är ju olika... det är det ju...

men som pensionär har jag ju alltid gott
om tid”6.

Enligt detta perspektiv är avståndet till
stationen hanterbart, men det innebär att
ett problem föff rutses föff r andra samt i vissa
sammanhang. För de som innefaff ttas av
detta synsätt blir flff er aspekter än avstånd
till tågstationen viktiga med avseende på
tillgänglighet. Några av dessa perspektiv
presenteras nedan.

6.3.2. Tillgänglighet som beror
på bebyggelsens utfof rmning
Intervjv uperson 3 säger att avståndet till
tågstationen bara är 5 till 10 minuter,rr men
att hen måste passera många trafiff kerade
gator.rr

”[…] it's only about 5-10 minutes. [frff åga
om huruvida det avståndet känns långt
eller kort] I need to pass some... roads,
streets and some traffff iff c – but still it is
not... oftff en it's only 5 minutes”7.

Enligt detta synsätt kan avståndet betraktas
som mindre viktigt än saker som potentiellt
kan hindra rörelsen, exempelvis trafiff k. ÄvÄÄ en
faff st intervjv uperson 2 inte kan gå sträckan
till stationen menar hen att andra aspekter
än avståndet föff r den är problematiskt: ”Det
är föff r lång sträcka.. Lång och knölig. [frff åga
om vad som är knöligt] Ja, knöliga biten är

E4:an […]”. Hen nämner även att det var
lättare att ta sig till tågstationen föff rr,rr innan
det blev så mycket trafiff k8. Den sista delen
av sträckan till stationen är gemensam föff r
samtliga de intervjv upersoner som uppger
att de går dit. Denna delsträcka utgörs
delvis av en tunnel under den väg som
intervjv uperson 2 kallar ”E4:an” och
”knölig”. Bilderna 14 samt 15 visar den
passage som beskrivs som "knölig" och bild
16 visar lokaliseringen föff r denna. Dessa
bilder är på nästa sida. Utfoff rmningen av
passagerna mot denna tunnel beskrivs av
intervjv upersonerna 3, 4 och 5 som
problematisk. Detta eftff ersom den under
vintern kan bli isig och därigenom hal.
Intervjv uperson 3:s ställningstagande om
huruvida det är ett bekvkk ämt gångavstånd
frff ån centrum till tågstationen exemplififf erar
detta: ”YeYY s, if you don't have slippery shoes
[laugh]. Beacouse it is a little bit down hill
some times”9.

Enligt intervjv upersonerna 2, 7 och 8 leder
många vägar mot tågstationen, att hitta dit
menar de emellertid är problematiskt. Hur
intervjv upersonerna 7 och 8 resonerar
exemplififf erar detta:

5) Intervrr jv uperson 7, 11-11-2015
6) Intervrr jv uperson 1, 10-11-2015
7) Intervrr jv uperson 3, 11-11-2015
8) Intervrr jv uperson 2, 10-11-2015
9) Intervrr jv uperson 3, 11-11-2015
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”Fram till gångtunneln fiff nns det ganska
många vägar som man kan gå, men eftff er
det är det ganska.. måste man föff ljl a just
den biten. [suffff lff erande frff åga av
intervjv uaren] Ja, det är ju som två delar,rr
vilka föff renas med tunneln. TaTT r jag mig
till tunneln så tar jag mig till stationen”10.

Det går alltså att nå den vägen som leder
till stationen på flff era sätt, men att stationen
enbart kan nås via en väg. Problemet att
hitta till stationen kan exemplififf eras
ytterligare genom hur intervjv uperson 8
resonerar:

”[...] föff rsta gången så gick jag lite feff l.
Jag gick, generellt när jag ska gå brukar
jag föff rsöka föff ljl a gatan precis vid spåren,
men så märkte jag att det blev feff l så då
fiff ck jag vända. […] det var ju att jag gick
med en kompis och att vi gick längs en
gata som sedan plötsligt tog slut och då

fiff ck vi virra runt lite, jag vet inte exakt
vart det är så.. vi fiff ck irra runt lite tills att
vi kunde hitta någonstans där vi kunde
gå”11.

De intervjv upersoner som länge bott i
Sundsvall menar att det inte är några
problem att hitta rätt till Sundsvalls
Central12.

Utfoff rmningen föff r stationen och sträckorna
mot den beskrivs inte i intervjv uerna ha
någon tydlig påverkan med avseende på
tillgänglighet dit. Intervjv upersonerna 4 och
5 menar att detaljl er i bebyggelsen kan göra
sträckan till stationen trevligare att gå. De
nämner byggnader med namn som
påminner dem om deras ursprungsland som
ett exempel. Vädret beskriver de emellertid
som viktigare med avseende på
tillgängligheten dit13.

Bild 14 & 15: "knölig" och lutande passage till tunnel som kan bli isig

10) Intervrr jv uperson 7 & 8, 11-11-2015
11) Intervrr jv uperson 8, 11-11-2015
12) Intervrr jv uperson 1 & 2, 10-11-2015
13) Intervrr jv uperson 4 & 5, 11-11-2015

Bild 16: lokalisering föf r "knölig" och lutande passage
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7. Analys
Under denna rubrik sker analysen med
utgångspunkt i föf r empirin olika och
gemensamma teman. Inledningsvis föf r jag
resonemang baserat på Sundsvalls och
Trafikverkets dokument med utgångspunkt i
Lasswells fof rmel.

7.1. VeVV m som säger vad till vem,
var, varfrr öf r, i vilket medium, med
vilken avsikt och med vilken effff ekt
Utvecklingsföff rslag, i likhet med den
föff rdjd upade översiktsplan frff ån Sundsvall,
som i detta arbete analyserats kan betraktas
frff ån perspektivet att det fiff nns en kommunal
budget som planerna behöver relateras till.
VaVV d som föff reslås kan därföff r betraktas som
resultatet av flff era olika överväganden.
Framtagande av föff rdjd upningar föff r
översiktsplaner sker dessutom alltid inom
politiskt styrda organisationer.rr
ReRR presentativt faff ttade politiska beslut är
därföff r alltid det som slutgiltigt styr planers
utfoff rmning, snarare än direktverkande
demokrati. Politiska beslut kan ske med
hänsyn till andra perspektiv än de som
representeras av involverade politiker .
Beslut faff ttas emellertid oundvikligen av
människor med egna perspektiv samt
värderingar,rr som därföff r kan bli mer
tongivande än andra. Förfaff ttarna till båda

dokumenten som undersökts riskerar
dessutom att utgöras av människor vilka
uteslutande har normal rörlighet.
Antaganden om exempelvis avstånds
påverkan med avseende på tillgänglighet
kan alltså betraktas med utgångspunkt i
rörligheten föff r människor som saknar
rörelsehinder,rr om annat inte uttryckligen
anges.

TrTT afiff kvkk erkets dokument är en utvärdering
av sex stycken stationer.rr AtAA t stationerna
utvärderats i en offff eff ntliggjgg ord utvärdering
kan betraktas som att kommuner är
målgruppen och att syftff et är att sprida ”best
practice” med avseende på
stationsutveckling. Stationerna som
utvärderats har klassififf cerats som antingen
perifeff ra eller centrala. Med avseende på
spridande av ”best practice” kan detta
betraktas som föff rmånligt föff r stationer vilka
överensstämmer med kategorierna. För de
stationer som inte tillhör en sjs älvklar
kategori riskerar detta upplägg istället att
vara föff rvirrande. Utvärderingen är alltså
lämpad till den som vill ha inspiration föff r
utveckling av en station i enlighet med de
kategorierna som beskrivs eller föff r den som
är medveten om den egna stationens
otydliga lokalisering och söker inspiration
frff ån båda kategorierna.

7.2. Centrala stationer

För samtliga stationer vilka TrTT afiff kvkk erket
klassififf cerat som centrala är avståndet
mellan dem och stadens centrum mindre än
500 meter.rr Centrala stationer kan baserat
på TrTT afiff kvkk erket beskrivningar karaktäriseras
på två sätt. Det ena av dessa sätt är:
centrala stationer som har direkta
föff rbindelser mellan olika stadsdelar.rr Det
andra sättet är: stationen som har nära till
centrum, men ändå är belägen i utkanten
av staden.

Den föff rsta karakteriseringen av centrala
tågstationer kan exemplififf eras baserat på
beskrivningar av VaVV rbergs och Uppsalas
tågstationer.rr Utveckling föff r Uppsalas
tågstation har inneburit att nya passager föff r
gående och cyklande öppnats mellan olika
stadsdelar som tidigare varit skilda av
järnvägen. AvAA stånd till stationen och andra
stadsdelar har därigenom minskats kraftff igt.
AtAA t föff rbinda olika stadsdelar med varandra
beskrivs även som ambitionen inföff r
planerad utveckling kopplat till tågstationen
och järnvägen i VaVV rberg. För denna typ av
centrala stationer blir utveckling kopplat till
dem alltså ett sätt att överbrygga barriärer
orsakat av järnvägen.

Örnsköldsviks station kan exemplififf era den
andra karakteriseringen föff r centrala
tågstationer.rr AtAA t föff rbinda stadsdelar på
olika sidor av stationen med varandra var i
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Örnsköldsvik inte möjö ligt. Detta eftff ersom
stationen enligt TrTT afiff kvkk erket ligger i stadens
utkant och att nästan ingen bebyggelse
därföff r fiff nns på andra sidan om järnvägen.
Med utgångspunkt i att nästan ingen
bebyggelse fiff nns på ena sidan av
Örnsköldsviks station kan dess läge
betraktas som perifeff rt, men att avståndet
mellan den och centrum är inom ett
avstånd som gör att TrTT afiff kvkk erket klassififf cer
den som central.

Sätt att nå centrala stationer beskrivs frff ämst
vara till foff ts och med cykel, exempelvis
genom de föff rbindelser som i Uppsala
skapats via stationen, eller med buss.
Örnsköldsvik är dock undantaget. För
denna station beskrivs föff rst lokaliseringen
föff r stationen samt avståndet till centrum
och däreftff er börjr ar de resonera kring
bilparkeringsproblematik. Detta kan tolkas
på flff era sätt. Ett av dem är att avståndet
betraktas som oproblematiskt med
avseende på tillgänglighet föff r resenärer
men att de som av olika anledningar är
bilberoende fåff r begränsad tillgänglighet dit.
Ett annat tolkningssätt är att det primära
sättet att nå stationen betraktas vara med
bil eller att det är låg eftff erfrff ågan på
kollektiva transporter.rr

7.3. Perifera stationer
Karaktärisering av perifeff ra tågstationer kan

göras baserat på avståndet mellan dem och
stadens centrum. AvAA ståndet mellan
stationen och stadens centrum är minst 1,5
kilometer föff r de stationer TrTT afiff kvkk erket
klassififf cerat som perifeff ra. För minimerande
av väntetid menar TrTT afiff kvkk erket att det föff r
perifeff ra stationer är bra om bussar går
mellan stationen och centrum med
anpassning eftff er tågens tidtabeller.rr Gång-
och cykelföff rbindelser nämns inte ingående.
Landskronas och FaFF lkenbergs satsningar på
bussföff rbindelser lyftff er de som positiva
exempel med avseende på tillgänglighet.
Hur busstrafiff keringen fuff ngerar kopplat till
Söderhamn menar de innebär bristande
tillgänglighet eftff ersom bussturerna inte
anpassats eftff er tågtidtabellen eller går med
tillräcklig turtäthet. Minimerande av den
totala väntetiden är alltså enligt
TrTT afiff kvkk erket viktigt att beakta föff r perifeff ra
stationer.rr För att exemplififf era detta kan
beskrivningen frff ån FaFF lkenberg av att ”hela
resan varit målet” och hur det beaktats vid
utfoff rmningen av stadens perifeff ra stationen
nämnas. Med utgångspunkt i det har
gångavståndet mellan den perifeff ra
stationen och stadens centrum minimerats
genom stationens utfoff rmning. Detta genom
placeringen av busshållplatser nära
perrongerna och att bussarna därifrff ån
ankommer och avgår minuterna innan
respektive eftff er att tågen ankommer
respektive avgår.rr Gemensamt föff r samtliga

perifeff ra stationer som utvärderas, trots att
två av dem har väl fuff ngerande
bussföff rbindelser mot centrum, är att
bilparkeringen vid dem behövts byggas ut i
flff era omgångar.rr AtAA t kollektivtrafiff ken är
välfuff ngerande innebär alltså inte
nödvändigtvis att alla människor kan eller
vill resa med den.

7.4. Centrala stationer
jämföf rt med perifera
Med utgångspunkt i TrTT afiff kvkk erkets
utvärdering innebär centrala stationer
möjö ligheter att föff rbinda olika stadsdelar
som tidigare varit skilda av järnvägen med
varandra via stationen. Detta bidrar till
både nytta föff r stationen och föff r omgivande
stadsdelar genom att flff er på så sätt ges
tillgång till mer inom staden via stationen.
Örnsköldsvik är ett undantag frff ån detta då
den trots dess närhet till centrum ligger i
utkanten av staden.

För perifeff ra stationer kan istället ressätt
som innebär minimerande av tiden det tar
att föff rflff ytta sig över avståndet mellan
stationen och centrum betraktas som
tongivande. Detta kan exemplififf eras av hur
stationen i FaFF lkenberg trafiff keras av bussar
mot centrum som avgår 10 meter frff ån
perrongerna, minuterna eftff er tågens
ankomst. Tillgång av bilparkeringar
frff amhävs dessutom som viktiga kopplat till
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perifeff ra stationer.rr

Tillgång till parkeringsplatser kan
emellertid även betraktas som viktigt föff r
den centrala stationen i Örnsköldsvik. För
denna lokalisering beskrivs dock inte något
behov av en bussföff rbindelse mot centrum,
till skillnad frff ån samtliga perifeff ra stationer.rr
En aspekt som är speciellt relevant med
avseende på tillgänglighet föff r perifeff ra
stationer är alltså möjö ligheterna att effff eff ktivt
ta sig dit och därifrff ån. AvAA ståndet är det som
man föff r dessa stationer föff rsöker överbrygga
effff eff ktivt. Om en station kan nås effff eff ktivt
och enkelt innebär det en högre sannolikhet
föff r att flff er resor sker frff ån den. Detta kan
motiveras baserat på hur Rietveld (2000) i
sin studie kommer frff am till att det föff r korta
resor med tåg är speciellt viktigt att
föff rflff yttningen till och frff ån stationen kan ske
effff eff ktivt.

7.5. Tillgänglighet som
beror på avstånd
AvAA stånd är det som TrTT afiff kvkk erkets
kategoriseringar utgår frff ån med avseende
på huruvida de stationer som utvärderas är
centrala eller perifeff ra. Sundsvalls Central
ligger mellan 600 och 700 meter frff ån
stadens centrum. Detta avstånd är något
över de 500 meter som de tre centrala
stationerna i TrTT afiff kvkk erkets utvärdering
ligger inom, men samtidigt under de 1,5

kilometer de perifeff ra ligger utanföff r
(Indebetou et al., 2014).

Hartoftff -Nielsen (2001) menar till exempel
att ett gångavstånd på mellan 500-600
meter är kritiskt med avseende på om en
pendlingsresa sker med tåg eller egen bil.
Enligt Gehl (2011) påverkar avstånd
benägenhet att gå i allmänhet och
acceptabla gångavstånd ligger enligt honom
på mellan 400-500 meter.rr Acceptabla
gångavstånd är dessutom enligt Gehl något
kortare föff r gamla människor och barn.
Grannskapsenheten som Clarence Perry frff ån
börjr an myntade innebär att avståndet till de
olika fuff nktionerna inom ett grannskap inte
bör överstiga 400 meter.rr Detta föff r att hålla

tiden det tar att gå inom det under feff m
minuter (Olson, 2010 in Azmi and Karim,
2012). I föff rhållande till avstånd som
nämnts i teorikapitlet (kapitel 2) är alltså
avståndet mellan centrum och tågstationen
i överkant föff r att fuff ngera som ett
gångavstånd.

AvAA stånd beskrivs av intervjv upersonerna på
olika sätt. En föff rsta beskrivning av sträckan
till stationen är att den är helt okeje , en
andra beskrivning är att den går att gå men
kan vara problematisk beroende på
sammanhang och en tredjd e beskrivning är
att den innebär ett till foff ts oövervinneligt
hinder.rr För den beskrivning som bedömer
avståndet som helt okeje innebär det inte
några problem med avseende på
tillgängligheten till stationen. De som
bedömer att avståndet är hanterbart, men
kan upplevas som problematiskt beroende
på sammanhang menar jag visar på att
avståndet kan innebära problem. Den tredjd e
beskrivningen av avstånd till stationen
exemplififf erar att det föff r vissa är omöjö ligt att
gå. Med utgångspunkt i Hartoftff -Nielsens
(2001) beskrivningar innebär alltså
avståndet enligt det sistnämnda
perspektivet ett exempel av att en
pendlingsresa på grund av avståndet
sannolikt hade skett med bil snarare än tåg.
Detta hade även kunnat bli faff llet föff r de som
tycker avståndet är hanterbart. Enligt

Bild 17: Acceptabla gångavstånd



sida 30

intervjv upersonerna kan det nämligen vara
jobbigt att gå sträckan mellan centrum och
tågstationen om man behöver bära
packning eller om det är vinter och isigt.
AvAA ståndet till tågstationen i Sundsvall har
alltså olika betydelser föff r olika människor i
olika sammanhang. För vissa är det enkelt
och föff r andra är det omöjö ligt att gå sträckan
mellan centrum och tågstationen.

7.6. Tillgänglighet som beror på
bebyggelsens utfof rmning
Oberoende om avståndet till stationen är
problematiskt eller eje föff r dem menar flff era
av intervjv upersonerna att andra aspekter
även påverkar tillgängligheten till Sundsvall
Central. Detta kan exemplififf eras av
problematiken som nämns ovan; att det kan
vara jobbigt att bära sin packning eller
risken att halka på grund av att is
föff rekommer.rr Med utgångspunkt i den
fyff siska miljl öns inverkan på tillgänglighet
kan väskproblemet föff rklaras genom att
avståndet som redan ligger i överkant
jämföff rt med bekvkk äma gångavstånd med
väskor upplevs ännu längre. Halkan som ett
tillgänglighetsproblem beskrivs av flff era
intervjv upersoner som specififf kt kopplat till
en nivåskillnad i anslutning till en
gångtunnel. Denna gångtunnel utgör en del
av vad kommunen kallar ”stråket” mellan
stationen och centrum.
Tillgänglighetsproblemet kopplat till halka

där det råder nivåskillnad kan föff rklaras
genom hur direkthet enligt Gehl påverkar
tillgänglighet. Gehl (2011) menar
exempelvis att detta är anledningen till att
bottenvåningar i varuhus är de mest
välbesökta; det är fyff siskt ansträngande att
föff rflff ytta sig i höjö dled. Jag menar att
nivåskillnaderna tydligare påverkar
tillgängligheten vid halka än annars.

ÄvÄÄ en andra aspekter som påverkar
tillgänglighet till stationen frff amkom under
intervjv uerna. Ett perspektiv som frff amföff rdes
var att de vägar som behövde korsas föff r att
nå stationen var värre än avståndet ur
tillgänglighetssynpunkt till stationen. Detta
kan relateras till hur Appelyard och Lintell

samt Gehl (2011) menar att trafiff k kan
påverka människors rörelser.rr TuTT ng
trafiff kering kan exempelvis enligt Appleyard
och Lintell (1972) innebära en rädsla föff r att
komma till skada av trafiff ken och att
rörelser kopplat till gator därföff r begränsas
av den. TrTT afiff ken längs de gatorna som
behöver korsas föff r att nå tågstationen kan
alltså betraktas som betydande. ÄvÄÄ en enligt
Sundsvalls kommun är hårt trafiff kerade
gator problematiskt med avseende på
tillgänglighet. De menar även att järnvägen
är en barriär med avseende på
tillgänglighet, både till samt mellan
stationen och centrum.

Enligt flff era av av intervjv upersonerna leder
många vägar mot tågstationen, men fåff
direkt dit. En av intervjv upersonerna
upplever exempelvis centrum och
tågstationen som att tillhöra olika
stadsdelar.rr ReRR spondenten menar att tunneln
som enligt kommunen är en del av det stråk
som leder mellan tågstationen och centrum
är en föff rutsättning föff r att hitta till
tågstationen. Om man hittar gångtunneln
hittar man alltså till stationen. AtAA t föff ljl a
järnvägen mot tågstationen hade hen
föff rsökt, men blivit tvungen att leta eftff er
stråket mot stationen genom tunneln
eftff ersom gatan längs järnvägen tog slut.

ÄvÄÄ en kommunen menar att stråken mellan

Bild 18: Halkrisk
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stationen och centrum är otydligt
markerade. De som bott länge i Sundsvall
hittar å andra sidan till stationen enkelt.

Perspektivet som innebär att att järnvägen
blir en feff laktig riktningsanvisning mot
stationen kan relateras till hur LyLL nch
beskriver orienterbarhet. Orienterbarhet
enligt LyLL nch (1964) beskrivs vara beroende
av att stråk i städer behöver vara tydligt
urskiljl bara. Sekvkk entiellt utplacerade
landmärken kan ge bekräftff else föff r att en
föff rflff yttning sker mot ett visst mål. Baserat
på detta perspektiv kan stråket mot
stationen beskrivas som svårorienterat.
Detta på grund av att respondenten istället
föff r att föff ljl a stråket mot stationen valde att
föff ljl a de sekvkk entiella landmärkena som
järnvägen utgör.rr AtAA t nå stationen via denna
sträcka var emellertid inte möjö ligt eftff ersom
vägen parallellt men järnvägen tar slut
innan stationen.

Många vägar som leder mot stationen, men
fåff direkt dit kan baserat på hur Hillier et al.
(1993) resonerar antyda om att gatan
stationen kan nås via, innan tunneln, har
hög integration med omgivande gator.rr Fram
till denna plats borde det alltså vara hög
sannolikhet att människor föff rflff yttar sig på
grund av gatornas integration. Stationens
lokalisering kan emellertid till skillnad frff ån
delarna av stråket innan gångtunneln

betraktas som att man enbart går via föff r att
nå stationen. Tågstationen är alltså idag
frff ämst ett slutgiltigt mål vid föff rflff yttningar
inom staden än att vara både det och ett
delmål. Detta antyder om att stationens
lokalisering är lågt integrerad med centrum.

Hur stationen och centrum enligt några av
intervjv upersonerna upplevs som två delar
av staden, föff renade via tunneln, kan även
diskuteras baserat på integration. Hillier et
al. (1993) menar till exempel att olikheter
föff r angränsande gatustrukturer kan bidra
till att foff tgängares rörelser mellan och inom
dem minskar som föff ljl d. AtAA t stationsområdet
och centrum idag föff renas via enbart en
passage föff r gående innebär en låga
strukturbaserade föff rutsättningarna föff r
människors rörelse däremellan som föff ljl d.
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8. Diskussion och
besvarande av
frågeställningar

Hur påverkas tillgänglighet till Sundsvalls
Central av dess lokalisering baserat på
föf ljande kriterier:

- avstånd?
Enligt Sundsvalls kommun är avståndet 600
meter mellan centrum och tågstationen
något som genom föff rfiff nad utfoff rmning längs
sträckan kan upplevs mindre än vad det är.rr
AvAA ståndet mellan stationen och centrum
problematiseras inte mer i kommunens
dokumentet. Enligt kommunens perspektiv
kan alltså avståndets påverkan med
avseende på tillgänglighet betraktas som
relativt oproblematiskt. Det frff amkom även
enligt ett perspektiv frff ån intervjv uerna att
avståndet till tågstationen, i likhet med vad
som kan utläsas av kommunens perspektiv,vv
är relativt oproblematiskt att gå. Enligt
detta perspektiv är aspekter kopplat till
”direkthet” och ”orienterbarhet” viktigare
med avseende på tillgänglighet till
stationen. AvAA ståndets påverkan på
tillgänglighet till stationen är emellertid

olika beroende på vem som tillfrff ågas.

Enligt ett annat perspektiv frff ån intervjv uerna
innebär avståndet till stationen att sträckan
blir omöjö lig att gå. Betraktas det föff rsta
perspektivet föff r avståndets påverkan med
avseende på tillgänglighet som det enda
perspektivet vid utveckling innebär det att
människor som har svårt att gå inte
beaktas. Jag menar att gångavståndet
mellan tågstationen och centrum, med
avseende på tillgänglighet, är det som är
mest problematiskt föff r Sundsvalls Central. I
en större kontext menar jag att
problematiken kopplat till avstånd kan
beaktas av andra kommuner.rr Detta eftff ersom
människor har olika föff rutsättningar att
sjs älva föff rflff ytta sig och att avstånd som
liknar det mellan tågstationen och centrala
Sundsvall även fiff nns i andra städer.rr

- direkthet?
Enligt vissa perspektiv som identififf erats frff ån
intervjv uerna betraktas direkthet som
viktigare än avstånd med avseende på
tillgänglighet. Dessa perspektiv
överensstämmer även med det föff r
Sundsvalls kommun. Detta innebär att
korsande av trafiff kerade vägar längs
sträckan mot stationen betraktas som ett
större problem med avseende på
tillgänglighet än avståndet dit. Enligt
kommunen beskrivs både järnvägen och

vägar som barriärer vilka hindrar rörelse
och därföff r planeras att överbryggas. Detta
föff respråkas bland annat genom en ny gång-
och cykelföff rbindelse över en hårt trafiff kerad
väg, parallellt med järnvägen (se bild 10 på
sida 20).

Nivåskillnader är en annan aspekt som
enligt intervjv upersoner påverkar
tillgänglighet till tågstationen. Specififf kt
utpekas en nivåskillnad kopplat till en
gångtunnel, som blir isig under
vintersäsongen. Denna gångtunnel föff reslår
Sundsvalls kommun skall rustas upp. VaVV d
kommunen konkret menar att
upprustningen av tunneln skulle leda till
frff amgår inte tydligt. Om denna upprustning
innebär att nivåskillnaderna till tunneln blir
flff ackare kan det bidra till föff rbättrad
tillgänglighet genom att den då inte blir lika
hal på vintern. Förändrad markbkk eläggning
är en annan åtgärd som som kunnat göra
passagen mindre halkig på vintern.

Hur väder påverkar tillgänglighet är något
som, med utgångspunkt i empirin föff r detta
arbete, kan vara intressant föff r foff rtsatt
teoretisering samt föff r praktiker att beakta.
Väderföff rutsättningarna föff r planering är
nämligen olika beroende på vart den sker
och och det är därföff r viktigt att det
betraktas som en i högsta grad
platsberoende föff rutsättning föff r hanterande

I detta avsnitt diskuterar samt besvaras, i möjö lig
mån, frågeställningarna. Förslag föf r framtida
fof rskning kommer även att presenteras.
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av tillgänglighetsfrff ågor.rr

Baserat på empirin betraktar jag emellertid
direkthet som ett problem underordnat
avståndet till Sundsvalls central med
avseende på tillgänglighet dit. Detta
eftff ersom avståndet i det undersökta faff llet
utesluter eller föff rsämrar tillgängligheten föff r
grupper av människor,rr exempelvis de med
begränsad rörlighet och/h eller packning.
ÅtÅÅ gärder föff r hanterande av avstånd är alltså
nödvändigt föff r att underlätta föff r dem som
inte kan gå till stationen, utöver åtgärder
föff r att föff renkla föff r dem som redan kan gå
dit.

- orienterbarhet och integration?
Orienterbarheten till tågstationen beskrivs
som god av de intervjv upersoner som bott
länge i Sundsvall. AtAA t hitta till stationen
föff rsta gången beskrivs emellertid enligt ett
perspektiv frff ån intervjv uerna som
problematiskt. Orienteringsproblemen
beror,rr med utgångspunkt i hur jag tolkat
intervjv uerna och Sundsvalls kommuns
dokument, på att det inte är uppenbart att
sträckorna mot stationen leder dit. Detta
kan exemplififf eras av hur en intervjv uperson
beskrev att hen föff rsökte orientera sig mot
stationen eftff er järnvägen men att detta inte
var möjö ligt eftff ersom vägen längs den tog
slut. Vägen som egentligen leder mot
stationen är alltså inte ett tydligt stråk, i

enlighet med kommunens beskrivningar,rr
och vägen som enligt intervjv upersonen
antogs leda dit gjgg orde inte det. Med
avseende på detta kan ett problemområde
kopplat till orienterbarhet konstateras. Ett
stråk som leder mot en tågstation, men är
otydlig innebär att ett annat stråk därföff r
kan antas leda dit även om det inte gör det.

En annan aspekt med avseende på
orienterbarheten till stationen jag utläst
frff ån intervjv uerna är integration. Integration
kan betraktas som viktigt föff r
orienterbarheten till stationen eftff ersom den
och centrum upplevs fiff nnas i olika delar av
staden, detta eftff ersom enbart en
gångtunnel föff rbinder dem. Enligt flff era
intervjv upersoner leder många vägar i
riktning mot tågstationen, men fåff hela
vägen dit. En av intervjv upersonerna
beskriver till exempel att det är en
föff rutsättning att hitta gångtunneln föff r att
hitta till stationen. Detta menar jag är en
indikering föff r att låg integration föff r
stationen i föff rhållande till övrig bebyggelse
även medföff r begränsad orienterbarhet och
därigenom även begränsad tillgänglighet
dit. Låg integration med omgivningen föff r
stationsområdet kan alltså fåff föff ljl den att det
blir svårare att hitta till stationen.
Sundsvalls kommun föff reslår i det
undersökta dokumentet ordnandet av
ytterligare en föff rbindelse parallellt med

järnvägen mot centrum, utöver den
befiff ntliga. Utveckling enligt detta föff rslag
skulle skapa föff rutsättningar föff r bättre
orienterbarhet baserat på integration
eftff ersom flff er föff rutsättningar att nå
stationen därigenom skapas. Det hade
dessutom möjö liggjgg ort föff r gående att
orientera sig via järnvägen mot stationen,
mer än enbart via tunneln (se bild 10 på
sida 20).

För foff rtsatt foff rskning menar jag att ett
intressant uppslag vore att vidare
undersöka sambandet mellan integration
och orienterbarhet. Detta eftff ersom
slutsatserna indikerar på ett samband
mellan dem. En mer detaljl erad
undersökning om ett sådant samband hade
möjö liggjgg ort en mer nyanserad bild än vad
denna uppsats medger.rr

Hur definieras tågstationslokaliseringar
som centrala eller perifera med avseende
på tillgänglighet?
Sammanfaff ttningsvis kan utveckling av
centrala respektive perifeff ra stationer
beskrivas ske och önskas ske på olika sätt.
För perifeff ra stationer är avståndet till
centrum den största utmaningen att
överbrygga. Ett frff amgångsrikt sätt att göra
detta beskrivs vara genom en direkt
föff rbindelse med kollektivtrafiff k. Eftff ersom
bilparkeringen vid samtliga perifeff ra
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stationer behövts byggas ut i flff era
omgångar är även möjö ligheten att nå dessa
stationer med bil viktigt med avseende på
tillgänglighet.

För centrala stationer är utmaningen istället
att nyttjt a stationen och utveckling kopplat
till den och järnvägen som ett verktyg föff r
sammankoppling av olika stadsdelar.rr Ett
undantag bland centrala stationer är den i
Örnsköldsvik som ligger i stadens utkant,
trots att TrTT afiff kvkk erket klassififf cerat den som
central. Orsaken till detta är osäkert, en
föff rklaring kan vara att den geografiff ska
foff rmen föff r Örnsköldsvik medföff r att
avståndet föff r att hamna i bebyggelsens
utkant därföff r är litet. Till skillnad frff ån vad
som är faff llet föff r de övriga centrala
stationerna kan tillgången av
bilparkeringsplatser vid den i Örnsköldsvik
beskrivas som viktig med avseende på
tillgängligheten dit. Kategoriseringar av
stationer som antingen centrala eller
perifeff ra i likhet med vad TrTT afiff kvkk erket gjgg ort
är alltså problematiskt eftff ersom olikheter
riskerar att osynliggöras av kategorierna.

Hur överensstämmer lokaliseringen föf r
Sundsvalls Central med dessa kategorier?
Sundsvalls Central kan baserat på
kommunens beskrivningar av önskad
utveckling jämföff ras med centrala stationer,rr
omgivna av bebyggelse, enligt TrTT afiff kvkk erkets

utvärdering. Detta kan exemplififf eras av att
utvecklingen kommunen ser som önskvkk ärd
kopplat till stationen är att den skall bidra
till föff rbättrade föff rbindelser mellan olika
stadsdelar.rr Kommunen avser föff rverkliga
detta genom överdäckning av järnvägen
samt ordnande av gångbroar över
stationsområdet och hårt trafiff kerade vägar.rr
Stationsutvecklingen betraktas alltså som
ett medel föff r stadsutveckling genom
sammankopplande av olika stadsdelar.rr Till
skillnad frff ån vad faff llet är föff r stationer
vilka klassats som perifeff ra frff amställs inte
avståndet till Sundsvalls Central som
problematiskt. Busslinjn er frff ån stationen
avses nämligen frff ämst bli regionala snarare
än stadsbussar.rr Detta innebär att bussar
frff ån stationen frff ämst avses att gå mot mål
som ligger utanföff r staden, exempelvis
omgivande tätorter och samhällen. Dessa
bussar avses därigenom bli mer tillgängliga
frff ån stationen än de som utgör linjn etrafiff ken
inom staden. En stadsbusslinjn e mellan
centrum och tågstationen beskrivs
exempelvis snarare som en eventualitet än
en målsättning.

Det frff amgår i både kommunens dokument
samt intervjv uerna att föff rbindelserna mellan
centrum och stationen är bristfäff lliga. Enligt
ett perspektiv frff ån intervjv uerna beskrivs
föff rbindelserna som bristfäff lliga genom att
stationen och centrum upplevs tillhöra två

olika delar av staden, som föff renas via
gångtunneln. I likhet med perifeff ra stationer
och den centrala stationen i Örnsköldsvik är
alltså den i Sundsvall en man går till
snarare än via.

Till skillnad frff ån inriktningen föff r
kommunens utvecklingsföff rslag menar jag
att lokaliseringen föff r Sundsvalls central, i
vissa avseenden, även är perifeff r.rr
Problematiken föff r och motiveringarna av
detta menar jag är avståndet på cirka 600
meter mellan stationen och centrum. Detta
eftff ersom gångavståndets påverkan på

Bild 19: Buss mot centrum, direkt från stationen
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tillgängligheten skiftff ar mellan intervjv uernas
olika utläsbara perspektiv.vv

Å ena sidan beskrivs exempelvis avståndet
som oproblematiskt med avseende på
tillgängligheten till stationen, medan
avståndet å andra sidan gör det fuff llkomligt
omöjö ligt att gå dit enligt ett annat
perspektiv.vv

För Sundsvalls Central och andra stationer
som ligger på ett avstånd av cirka 600
meter frff ån stadens centrum rekommenderar
jag därföff r inföff randet av en buss eller annan
kollektivtrafiff k direkt frff ån stationen mot
centrum. Detta föff r att avståndets påverkan
med avseende på tillgänglighet skall
beaktas och föff r att frff ämjm a en utvecklingen
så att stationen blir mer tillgänglig föff r dem
som avståndet dit idag är problematiskt att
gå.
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2. Intervrr jv uer

Intervr jv uperson 1, Stora torget i Sundsvall,
10-11-2015

[intervjv un inleds och överenskommelse om
att inspelning fåff r ske]
Jonatan: Hur oftff a brukar du passera
Sundsvalls tågstation?
Intervjv uperson 1: Som resande...?
J: … eller bara i vanliga faff ll.
Ip1: Passera... ja om jag åker ned en gång...
räknar man två gånger varjr e gång då?
J: Ja... eller.rr . nått sånt.
Ip1: ja
J: Och... vad brukar vara anledningen att
du åker dit?
Ip1: Ja... det är mest att jag har faff miljl
därnere.
J: Ja. Och när du tar dig till stationen – hur
brukar du då ta dig dit?
Ip1: Då tar jag mig med buss frff ån Granlo
där jag bor,rr men då kommer jag hit och så
fåff r jag gå resten av vägen... och det, än så
länge tycker jag att det är bra med en
promenad, men man fåff r inte ha föff r mycket
packning och hur blir det när man blir
äldre?
J: då blir det svårare
Ip1: Ja
J: Ja, jag kommer frff åga mer om det … sen
[kollar på intervjv ufrff ågor] … emm... jag kan
frff åga vidare på det direkt...

Ip1: ja
J: Hur tar du dig härifrff ån [centrum] till
tågstationen?
Ip1: OjO ... då sick-sackar jag och kommer
antingen runt Strand hotel, eller så sick-
sackar jag bakom strand Hotell och sedan
går jag gångtunneln... men åt andra hållet
så går jag en annan väg.
J: ViVV lken väg går du då?
Ip1: Då går jag Köpmangatan och så går jag
rätt ned, varföff r vet jag inte – det har bara
blivit så.
J: Spännande att det blir olika, vid olika
tillfäff llen... jo, det är dem som fiff nns tror jag.
Ip1: Ja... Det är det... det är inte så faff rligt
långt heller,rr men man måste ju kunna ta sin
packning sjs älv och gå också... så är det.
J: Jo... vilket sätt hade varit det bästa att ta
dig därifrff ån genom?
Ip1: Det hade ju varit om det faff nns en
matarbuss eller någonting...
J: Som skykk tteltrafiff k?
Ip1: Det är som jag ser – det är massor med
foff lk som kommer med tåget också som ska
ta sig ner.rr .. Enligt skykk lten som är nere på
busstation är det 700 meter.rr
J: Hur långt känns det?
Ip1: Det är ju olika... det är det ju... men
som pensionär har jag ju alltid gott om tid.
J: Men om man är stressad så...
Ip1: Ja... det vill jag inte tänka på.
J: Ja... då hoppar jag vidare till nästa frff åga
[föff rklarar att föff ljl ande frff ågor bygger på

några påståenden. Dessa uppmanas
intervjv upersonen att ta avstånd frff ån eller att
hålla med].
J: Det är lätt att hitta till och frff ån
tågstationen
Ip1: Det kan inte jag bedöma jag har bott
här i 40 år.rr
J: Då tar jag nästa frff åga: Många vägar leder
till tågstationen.
Ip1: Jodå [bekant till intervjv upersonen
dyker upp] är det lång tid kvkk ar?
J: Nädå, 4-5 frff ågor,rr jag ställer dem snabbt:
Tågstationen känns som en sjs älvklar del av
Sundsvall.
Ip1: Nä, det tycker jag inte, det är väl halvt
tveksamt det. ViVV sst är tågstationen lite
utanföff r [frff ågar bekant]? Ibland om jag
kommit med vissa tågdå har jag åkt till
västra station – jag bor åt det hållet.
J: ViVV lken känns närmast av de två tycker
du?
Ip1: Västra är ju närmare föff r mig, men ska
jag med snabbtåget till Uppsala måste jag
dit [till centralstationen].
J: Och... påverkar att stationen är där den
är resan du gör eller.rr .?
Ip1: Neje , neje
J: Hur upplever du att omgivande
byggnader,rr gator,rr vägar och sånt påverkar
när du tar dig dit?
Ip1: Det är knöligt att ställa bilen, annars är
det rätt okeje .
[avslutar intervjv un]
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Intervr jv uperson 2, Stora torget i Sundsvall,
10-11-2015

[intervjv un inleds och överenskommelse om
att inspelning fåff r ske]
Jonatan: Hur oftff a brukar du passera eller är
du vid Sundsvalls tågstation?
Intervjv uperson 2: Hm.. Ja, det är väl kanske
någon gång i månaden.
J: Är det så att du åker tåg därifrff ån eller att
du åker bil föff rbi?
Ip2: Nä, jag åker bil
J: Japp, och vad är det som brukar göra att
du har vägarna föff rbi?
Ip2: Jag ska söderut
J: E4:an
Ip2: Ja
J: Och brukar du föff rflff ytta dig föff rbi där på
något annat sätt än med bil?
Ip2: Aldrig
J: Nä, det fiff nns inte så många vägar där
Ip2: Nä, den är ju inklämd tågstation, det
var ju annat när jag var ung
J: Hur var det då?
Ip2: Nä, det var ju luftff igare, lufiff gare i hela
staden. Lättare att ta sig dit, det är ju så
mycket trafiff k idag. Så att därföff r är det
knöligt.
J: Ja, hur tycker du att trafiff ken påverkar?
Ip2; Ja det är ju den som påverkar det hela
– det är ju trafiff ken som gör att det är
knöligt att ta sig dit. Men det händer ju att
jag ska hämta foff lk och det är lika knöligt

då.
J: Är det när du kommer med bil då?
Ip2: Jo, jag hade önskat att de hade gjgg ort
något vettigt när de gjgg orde bron [syftff ar på
en nyinvigd bro som leder trafiff ken på E4:an
föff rbi snarare än genom Sundsvall] och lade
stationen vid den här stationen.
J: vid västra stationen då?
Ip2: Ja.
J: jo det hade ju kunnat vart något, vad
hade det kunnat vara föff r föff rdelar då tycker
du jämföff rt med hur den är?
Ip2: Jamen alltså, då behöver man ju alltså..
klart att dem som därifrff ån måste ju därifrff ån
måste passera stan. Men att det skall fiff nnas
öppnare och luftff igare vägar att ta sig till
tågstationen, det gör det ju inte idag. Man
måste in och trängas alltså och stå i
blinkljl us.
J: Ja, och det är korsningen där borta
[pekar i riktningen mot tågstationen]?
Ip2: Ja, den är ju vidrig
J: Jo, rätt svår
Ip2: Nä, inge rolig alls. Det har till och med
hänt att jag föff r att slippa det har vänt åt det
där hållet och kört en omväg.
J: Jaha, att köra runt korsningen.
J: Och nu brukar du ju inte ta dig till
stationen härifrff ån kanske?
Ip2: Neje
J: Men om du skulle göra det, vilket skulle
då vara det bästa sättet då att ta dig dit?
Ip2: Med buss naturligtvis, det hade ju varit

smidigt och bra – att det hade gått en sån
här matarbuss.
J: VaVV d är det som gör att det hade behövts
en matarbuss tycker du?
Ip2: Ja.. Nu åker inte jag stadsbussarna här,rr
men jag vet inte vilka bussar som går föff rbi
där.rr
J: Jag tror inte att det är så många som går
direkt till stationen...
Ip2: Nä, det borde ju vara så... Alltså
Sundsvall är ju såpass stor nu, det är knöligt
alltså föff r foff lk.
J: Jo, det är en bit att gå...
Ip2: Jo, det är en bit att gå och det
föff rutsätter att man är gångare...
J: Precis, alla är inte det.
Ip2: Men det tänker inte planerarna på, i
stort, att det fiff nns människor.rr .. man
behöver inte vara handikappad i rullstol föff r
att man ska ha gångsvårigheter – det är två
skilda saker,rr som inte tas hänsyn till.
J: Ja, det är tillgänglighet i allmänhet.. Jo,
jag läste om vissa avstånd som fiff nns, vissa
ligger utanföff r medans andra är innanföff r.rr
Ip2: Precis
J: Ja, då kommer jag att gå vidare till nästa
frff åga [föff rklarar att föff ljl ande frff ågor bygger
på några påståenden. Dessa uppmanas
intervjv upersonen att ta avstånd frff ån eller att
hålla med på en skala mellan 1 och 5].
J: Det är lätt att hitta rätt till och frff ån
tågstationen, föff r dig
Ip2: Jag måste säga 5, föff r jag har ju bott
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här i stan, jag kan ju inte säga annat. Jag
hittar ju i den här stan.
J: Hur tror du att det skulle vara föff r någon
som inte är härifrff ån?
Ip2: Svårt, det tror jag defiff nitivt. Jag tror
att de måste frff åga sig frff am.
J: Då när man tar dig härifrff ån eller frff ån
station?
Ip2: Ja, båda delarna. Jo... jag vet då
tusingen om det är skykk ltat ens hur man tar
sig till tågstation.. Det borde fiff nnas en mitt
på torget här: ”Tågstation”
J: Blinkande neonskykk lt?
Ip2: NjN ä, eller åtminstone en vettig skykk lt så
att man vet åt vilket håll man ska gå. Det
gör ju inte det och de måste ju frff åga sig
frff am dem som inte hittar.rr
J: ViVV lken del... Är det vid torget som du
tycker att det är svårast?
Ip2: Nä, men man ser ju foff lk, det är ju foff lk
som kommer släpande på väskor.rr ÄvÄÄ en
frff ågar foff lk. Alltså dem föff rirrar sig nog lätt.
J: Jo, jag vet att mina föff räldrar föff rirrade sig
en gång också när de nyss flff yttat hit. Jag
hoppar till nästa.
J: Många vägar leder till tågstationen
Ip2: Ja, det är precis det det är.rr Många
vägar leder till tågstationen... Men... mot
vilket håll tar man sig föff r att ta sig och...?
[suckar] Jag kan ju tänka mig om jag är
gångare och ska ta mig hit ner till stan. Det
är stora trafiff kerade vägar jag ska passera
och det kan ju inte vara vettigt.

J: Det kanske blir svårt...
Ip2: Ja och om man inte hittar,rr hittar man
då tar man ju omvägar.rr
J: RuRR nt dem där [vägarna]
Ip2: RuRR nt dem där.rr .. ...j. ag tycker verkligen
att västra station borde vara mer.rr .. använd.
J: Om jag tolkar vad du säger: man kan ta
många vägar dit, men inte så många bra
Ip2: Precis, inte så många bra
J: Om man tänker sig i föff rhållande till hur
det är här – Är stationen en sjs älvklar del av
Sundsvalls centrum?
Ip2: Ja... både ja och neje kan jag säga där.rr
J: VaVV d är det som gör att du känner det, i
mitten?
Ip2: Nä alltså, en tågstation behöver inte
ligga helt centralt i stan, inte i mina ögon i
alla faff ll.
J: Nä, det fiff nns ju många olika
Ip2: Finns det en buss som tar mig in frff ån
station in till centrum, då är det inga
problem. Det är ju det det handlar om... AtAA t
det fiff nns en kommunikation när jag hoppar
av.vv
J: ..Så det gör att det spelar ingen roll
riktigt?
Ip2: Nä, det spelar inte någon roll, jag tror
inte att det spelar någon roll föff r någon om
det faff nns möjö lighet att ta sig in till centrum
J: Då var det en föff ljl dfrff åga jag tänkte på,
tror du har svarat på den redan: Det var hur
det [läget föff r stationen] påverkar dig hur
du tar dig dit...

Ip2: Ja, jag måste ju ta en taxi. Jag kan ju
absolut inte gå dit. Men faff nns det en buss
så skulle jag hoppa på bussen.
J: Okeje , då var det en påstående här:
AvAA ståndet mellan centralstationen och
centrum är behagligt att gå.
Ip2: Neje , det är ju inte det och då måste
man ju vara väldigt... mycket gångare och
frff isk.
J: Gå lång sträcka...
Ip2: Det är föff r lång sträcka.. Lång och
knölig.
J: VaVV d är den knöliga biten?
Ip2: Ja, knöliga biten är E4:an, det slipper
man ju om den [stationen] vore där
J: Nära Mitthögskolan där borta?
Ip2: Ja, precis
J: Ja, det är ju svårt
Ip2: Ja, det är ju svårt naturligtvis att
behaga alla det begriper jag ju.
J: Jo, det är ju sånt som som är spännande,
när det är olika.
Ip2: Jo, du vet att när man är ung som dig
då tänker man inte som mig.
J: Jo, mera perspektiv.vv
Ip2: Jo, man måste vara gammal föff r att
föff rstå vilka problem det blir.rr
J: Jo, jag tycker också att det är långt.
Ip2: Jo det föff rstår jag …och frff amföff rallt
vore det kanon föff r studenterna att ha den
där borta.
J: Jo, det skulle vara behändigt föff r dem,
många som är anställda där.rr
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J: Jo, då har jag en frff åga här – Hur
påverkar utfoff rmningen föff r omgivande
byggnader,rr gator,rr vägar hur du tar dig till
tågstationen?
Ip2: Hurdå, att det är en trevlig
prommenadväg?
J: AtAA t du kan åka bil dit, att du kan gå dit..
Ip2: Det ska fiff nnas alla möjö ligheter,rr föff r alla,
tågstationen är föff r alla. Så det ska vara
lättillgängligt, oavsett hur jag kommer dit.
J: Och jag föff rstod det som att du i dagsläget
varken tycker att det är tillgängligt föff r
varken gående, bil eller buss?
Ip2: Nä, jag tycker det. Jag har till och med,
som jag sagt – jag har till och med valt att
åka söderut bara föff r att jag tycker att det är
så knöligt med den så hemska korsningen
där borta.
J: AtAA t du korsar järnvägen och istället åker
bakom tågstationen?
Ip2: Är det klokt det?
J: Nä, alltså... Det är ju rimligt, det är ju en
väldigt faff rlig väg..
[avslutar intervjv un]

Intervr jv uperson 3 vid skola i en föf rort till
Sundsvall, 11-11-2015

[intervjv un inleds och överenskommelse om
att inspelning fåff r ske]
Jonatan: Have you traveled by the train
station befoff re?
Intervjv uperson 3: I have only,yy since I moved

to Sundsvall, at one time. I was going on a
vacation in September.rr
J: And, do you oftff en pass by the train
station?
Ip3: Not since I moved to Sundsvall. But
befoff re that I was oftff en passing Sundsvall in
the middle of the night.
J: And if you pass there, what are usually
the reasons foff r you to pass there?
Ip3: I tended to go frff om Västerbotten to
Stockholm, being the train station... and..
J: ..TrTT ain passes?
Ip3: YeYY s..and traveling to any place in
southern Sweden – I was looking foff r a job.
J: Okay,yy and.. Which is the best way to
reach the central train station, in your
opinion?
Ip3: Here in Sundsvall? ..[nodding]...
[thinking about question] I'm not the best
person to ask, because you see: I live in
between the central station and the west;
Sundsvall Västra. And living at Södra
Järnvägsgatan it is just to choose to walk to
Sundsvall Central station or the Sundsvall
västra... Only walking, I don't have any
buses passing my home. Although I see all
the trains pass.
J: So you prefeff r.rr .. [lost foff cus and said that I
had to think]
Ip3: YeYY ah, I' not the best person to ask, so it
is either or.rr But there might be ways to
help. For someone.. if someone gives me a
liftff , but there are not that many parking lots

along my street so thats why I tend to walk.
J: So you walk because it's the only option
available?
Ip3: YeYY s and it's only about 5-10 minutes.
J: And what do you think about that
distance – is it a long distance or is it a
short distance?
Ip3: I need to pass some... roads, streets
and some traffff iff c – but still it is not... oftff en
it's only 5 minutes.
J: Okey,yy so the biggest problems of that
path is the crossing of the traffff iff c as I
interpret it?
Ip3: YeYY s
J: And if you.. would move frff om the
central... part of Sundsvall, which way
would you prefeff r to use to the train station?
Ip3: Oh, I'd like the buses - bra
kollektivtrafiff k.
J: Okay,yy now I will have some...
påståenden...[med hjh älp av
intervjv upersonen] statements!, thank you.
So if you agree on one hand and if you
don't agree on the other hand, so reason
frff om that.
J: It's easy to fiff nd your way to the train
station.
Ip3: 4, if that is easy? [hänvisar till
graderad skala som fiff nns kopplat till
påståendena]
J: And you said 4 because...?
Ip3: Because the fiff rst time thought of the
bus station, Navet, so I have this memory of
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not really being sure whether I... well it's
not in the central of Sundsvall...
J: WaWW s it confuff sing, or.rr .?
Ip3: No, it's just I had one picture in my
mind and I needed to read the signs
instead.
J: Okay,yy many ways leads to the train
station.. do you agree or dont agree about
that?
Ip3: I'm not really been there much, as I
had this memory,yy again; so a foff ur.rr
J: Is it that you had to read the signs, or.rr .?
Ip3: YeYY s, but I didn't have the GPS, that is
the most important part
J: so, you managed without.. searching?
Ip3: YeYY s.
J: Okay.yy The trains station feff els like an
obvious part of Sundsvall.
Ip3: Even more so [cough]. If you come by
car.rr Beacouse if you come by bus and you
end up in Navet, then it's [stationen] a bit
offff -ff side, but otherways it is obvious. It's a
foff ur again.
J: So frff om the central part it is not, but
frff om the other parts it is?
Ip3: YeYY s
J: Okay.yy The distance frff om Sundsvall, the
central parts of,ff and the train station is
comfoff rtable walking.
Ip3: YeYY s, if you don't have slippery shoes
[laugh]. Beacouse it is a little bit down hill
some times.
J: Is it by the tunnel or.rr ..?

Ip3: YeYY s
J: So it becomes icy on that part, so the
diffff eff rence in elevation?
Ip3: YeYY s
J: One, question more, if you have time?
[confiff rmed]. Do you think that or how do
you think that the surrounding buildings,
and streets, and roads, how do they affff eff ct
how you reach the station. Any station or
that station?
Ip3: ...I was thinking that I know the perfeff ct
station somewhere, but I don't. One time I
was traveling in Asia. And frff om that they
didn't have money to build the railway all
the way to the city,yy and its a big city,yy it is
the third largest city in the whole country.yy
So it is 8 kilometers away,yy so if I compare, it
is a bit like Sundsvall, a bit offff -ff side and it is
a comfoff rtable walk, like in Umeå they had
to have, they stared with this sound
architecture [visslar]. They have some
music on the way frff om Sundsvall's station,
hard rock sometimes, I don't know.ww And
that's good too, but very short distance. YoYY u
just pass that place and then you come in to
the city where it is... a lot of people walking
and do their daily business so I feff el secure
wen I come in to Sundsvall.
J: So part of the city and you feff el that?
Ip3: YeYY s
[avslutar intervjv un]

Intervr jv uperson 4 & 5, Mittuniversitetet i

Sundsvall, 11-11-2015

[Under denna intervjv u uppstod problem
med inspelningsutrustningen. Det som tas
upp är alltså ett refeff rat baserat på
minnesanteckningar]
Upplever att lutningar innan och eftff er en
tunnel som fiff nns längs den enligt dem den
bästa passagen blir jättehala under vintern.
AvAA ståndet som är till stationen tycker ingen
av intervjv upersonerna är jobbigt, det som
de upplever är det största hindret föff r dem
att ta sig dit är väder.rr Den ena av
intervjv upersonerna upplever att det ibland
är värt att betala en taxi till tågstationen om
vädret är dåligt eller man har tunga väskor.rr
Utfoff rmningen av miljl ön som leder till
stationen menar en av intervjv upersonerna
inte är avgörande föff r att man går en
sträcka, men att det kan göra den
trevligare. TaTT r upp att man passerar
Betlehemskykk rkan som en trevlig kvkk alitet
därföff r att det påminner om hans
ursprungsland.
En av intervjv upersonerna har vägarna föff rbi
stationen föff r att resa, hämta resande eller
att äta på Pizzerian som fiff nns i
stationsbyggnaden.

Intervr jv uperson 6, Mittuniversitetet i
Sundsvall, 11-11-2015

[intervjv un inleds och överenskommelse om
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att inspelning fåff r ske]
Jonatan: Hur oftff a passerar eller är du vid
Sundsvalls centralstation?
Intervjv uperson 6: De enda gånger jag
passerar är när jag ska med tåget in till
västra. Så jag har inte sett, aldrig varit på
perrongen.
J: Du är inte härifrff ån alltså?
Ip6: Neje , jag är frff ån Stockholm så när jag
kommer brukar jag ta biljl ett till västra.
TyTT vyy ärr har jag ingenting att säga till om det.
J: Jadå. Så när du åker tåg så är det alltså
föff r att ta dig hit?
Ip6: Precis, det är närmas campus.
J: Emmm... ja [läser frff ågan och blir
fuff ndersam] ViVV lket är det bästa sättet att ta
sig till Sundsvalls tågstation...? [båda
skrattar] - Om du hade gått dit? TaTT git buss
eller åkt bil? ViVV lket hade du föff redragit?
Ip6: Bil har jag inte här så, jag undrar då
om man hade behövt ta bussen här då..
Antingen in till Navet [Sundsvalls Centrum]
och sedan en buss till eller.rr .. om man bara
kan gå egentligen, frff ån Navet, 10 minuter
eller vad det kan vara. Så på så sätt skulle
jag nog lista ut det. Jag tänker mig att om
man nu skulle ta tåget så kanske man har
packning och då blir det nog till att ta buss
till navet och lösa det därifrff ån.
J: Så Navet blir utgångspunkten?
Ip6: Ja.
J: Och om vi skulle säga att du skulle
föff rflff ytta dig frff ån Navet till tågstationen. VaVV d

hade du valt föff r väg då tror du?
Ip6: Ja, om jag ska föff rflff ytta mig frff ån
Navet..? Ja, jag antar att det går en buss till
stationen frff ån Navet, eller? Jag skulle
föff rsöka lista ut vilken [skratt], ta en till
buss. Eller gå om man inte har något tungt
att bära på så antar jag att man kan gå, föff r
det är väl inte sån sträcka?
J: Ja, 7-600 meter,rr ungefäff r.rr Så du känner
spontant att det är läge att ta bussen?
Ip6: Ja, det beror ju på packningen, liksom,
om man nu ska resa.. någonstans, om man
har lite packning så är det ju bekvkk ämare att
ta buss, även föff r en sån sträcka. Ja, men det
är helt upp till...
J: ...Det är individuellt?
Ip6: Precis
J: Ja.. eftff ersom att du inte rest därifrff ån,
men: Det är lätt att hitta till och frff ån den –
det är som ett påstående: håller du med
eller håller du inte med?
Ip6: Jag tror faff ktiskt att det är knepigt, föff r
jag var föff rbi någon gång, via bion och så
har det ju hotellet där på bion, som det var
en massa människor som hade varit på
konfeff rens. Och jag kommer ihåg att de
frff ågade mig vart stationen ligger därifrff ån,
så jag antar att det är knepigt frff ån .. vilket
hotell är det är det [namn på hotellkedjd a]?
J: Är det det som ligger på Stora torget?
Ip6: Nä, det som ligger uppe vid bion, nära
[nämner ett bensinmacksföff retag].
J: Okeje , på andra sidan järnvägen?

Ip6: Ja, precis.. Så då kom jag ihåg att det
var några som frff ågade mig men jag
svarade: jag är inte härifrff ån så – jag pekade
bara åt hållet – gå ditåt så kommer ni nog
dit, föff rr eller senare. Men jag tror att det är
lite föff rvirrande föff r foff lk ändå, i och med
att... hade den legat, vid Navet så att säga.
Då hade det känns mera givet att
Centralstationen är central och jag tror att
den känns lite utanföff r den central, det som
ses som centrala Sundsvall. Så jag tror att
foff lk blir lite föff rvirrade av det.
J: Ser du någonting som skulle kunna göra
att det bidrar till att den känns utanföff r eller
är det att den känns utanföff r?
Ip6: AtAA t det är något mer som... neje , jag vet
faff ktiskt inte, det här är bara, som sagt egna
ihopsnickrade spekulationer [skratt]
J: Jamen, det är det som mangår på när
man ska dit.
J: Många vägar leder dit – TyTT cker du att det
är ”nä” eller ”j” o”?
Ip6: Nä, återigen... hade det varit... mera
mot boulevarden eller att den hade legat
mitt på där,rr då hade den ju varit mer: alla
vägar dit..
J: Boulevarden?
Ip6: Eller vad heter den här stora som går
frff ån Navet...?
J: Är det Storgatan?
Ip6: Storgatan, just det. Om den hade legat
mera där,rr placerad. Då hade den ju
verkligen varit, föff r då tänker jag mig att då
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blir det ju det hära panoptiska, eller vad
säger man och så går ju allting utåt då.
Eftff ersom att stadskärnan är här så blir det
väl inte att alla vägar går föff rbi den, jag vet
inte ens hur man tar sig frff ån motorvägen
och till den, alltså då jag har kört bil här.rr .
Så jag vet inte ens hur man skulle svänga av
frff ån motorvägen och det är lite..
J: Jo, motorvägen är ju på bron.
Ip6: Ja, precis, så skulle man behöva snurra
av på något sätt och den är alltså... Nä, jag
tror inte att alla vägar går till...
J: Jo, den är väl lite sådär.rr .. Och... det har vi
varit inne lite på, men: den känns som en
sjs älvklar del av Sundsvalls centrum. TyTT cker
du att den är nä eller.rr ..
Ip6: Nä, då säger jag neje [skrattar].
J: Förstod lite det [skrattar].
Ip6: Nä den saknar ju det, ligger lite, lite
offff ,ff som gör att den inte är i mitten.
J: Ja, och... Eftff ersom att du inte gått där så
kan jag inte ställa frff ågan, hur behagligt det
är att gå frff ån centrum till tågstationen, det
kanske är lite svårt att svara på...
Ip6: Men, jag gissar att det fuff nkar att det
där,rr det är ju bra gator överlag här i
Sundsvall och de bygger mycket, gör bra
trottoarer och sådär,rr så jag gissar,rr
spekulerar att det är bra att gå dit
[skrattar].
J: På grund av hur dem har gjgg ort, hur
bebyggelsen är utfoff rmad och så, du tänker
inte så mycket på avståndet, utan det är

mer hur trottoaren är?
Ip6: Ja, precis det är väldigt mycket det, det
är väldigt mycket det, hur dem ser till att
det är bra vägar här inne, i alla faff ll inne i
stadsmiljl ön, så jag skulle gissa på det.
J: Ja, och hur upplever du, det har vi varit
lite inne på, till exempel att byggnader,rr och
du kan ju också prata utifrff ån västra
staionen, att byggnader runt stationen och
vägarnas utfoff rmning påverkar hur det är att
ta sig dit? Påverkar de att du tar dig dit?
Ip6: Nu vet jag inte hur det är.rr .. Västa
stationen om jag tar den som exempel är
ju... väldigt, väldigt.. anonym. VeVV t man inte
att den fiff nns där då är det väldigt svårt att
gissa sig till, det är dåligt skykk ltat måste jag
säga... Jag tror inte att jag sett en enda
skykk llt som det står ”Järnvägsstation” på,
eller du vet. Utan du måste nästan se
perrongen föff r att veta att det är och inte
ens då... föff r det är ju ingen kur,rr ingen
bemanning, ingenting, det är ju bara så...
Nu kanske jag drar det ur ett Stockholmskt
perspektiv där det kanske är lokaltrafiff k och
alltid bemanning och sådär.rr .. Så det kanske
är lite det där att det bara står en perrong
där och är lite övervuxen så känns det som
att den inte är jätteanvänd.
J: så jag tolkar det som att det skulle kunna
vara, att det känns lite som en godsperrong
eller någonting...
Ip6: Ja, precis, mer sånt, precis. Nu vet jag
inte hur det är med centralstation om dem

har någon liten byggnad där man kan stå
inne i värmen, eller något fiff k eller sådär,rr
har dem de då gissar jag att det är lite
bättre och att det talar föff r att det är en
station.
J: Så om dem har som service och sånt...?
Ip6: Precis, en liten [namn på en
kioskkedjd a] eller någonting som man alltid
föff rknippar med eller ett litet fiff k i den här
gamla stationsvillan, det brukar väl alltid
vara att man behåller den gamla
stationsvillan så gör man om den till något
fiff k eller något nånting såntdärt och så
brukar det alltid vara någon skykk lt eller
sådär.rr
[avslutar intervjv un]

Intervr jv uperson 7 & Intervrr jv uperson 8,
Mittuniversitetet i Sundsvall, 11-11-2015

[intervjv un inleds och överenskommelse om
att inspelning fåff r ske. Intervjv un skedde på
en cafeff teria så störande buller har gjgg ort
vissa stycken ohörbara, dessa har markerats
i utskriftff en]
Jonatan: Hur oftff a passerar ni Sundsvalls
centralstation?
Intervjv uperson 7: Centralen, inte så oftff a jag
brukar inte röra mig så mycket där borta,
men det händer att jag går föff rbi västra
någon gång emellanåt.
Intervjv uperson 8: Ja, det är ungefäff r samma
här,rr när jag åker hem passerar jag - någon
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gång om året, men annars brukar jag gå
föff rbi västra ganska oftff a.
J: Men ni brukar inte ha vägarna föff rbi
centralen?
Ip7 & Ip8: Neje
J: Ja, ...det har ni svarat lite på nu, men:
vad brukar vara anledningen till att ni går
föff rbi centralstationen?
Ip7: Brukar inte passera den.
Ip8: Nä, jag passerar ju inte så oftff a, det
skulle vara om jag haftff bil och kört föff rbi när
jag skulle kört hem.
J: Ja, ..när ni tar er till tågstationen: hur
brukar ni tar er dit?
Ip8: Ja, vi går.rr
Ip7: Till foff ts.
J: Ja. VaVV rföff r väljl er ni just det sättet?
Ip8: Det är ju så pass nära och eftff ersom att
det inte är så långt är det det enklaste
sättet.
Ip7: Aa, dessutom skulle det behövas att
man kunde föff rvara cykel därborta, eller
ännu värre, att ta bil dit...
Ip8: Det tar nästan längre tid att ta sig dit
via andra..
Ip7: så det blir lättast att gå dit, jämföff rt
med kommunal trafiff k.
J: Är det i allmänhet kommunal trafiff k att
det är långsammare, eller är det just dit?
Ip7: Just dit, ja. Kan man säga..
Ip8: Därföff r att det fiff nns ju ganska bra
gångvägar dit och så kan det ju bli lite
trafiff kstockning ibland vid vissa tider också.

Det burkar ju bli det att man lättare kan
smita över till foff ts än om man skulle åka
buss.
J: Ja.. Då ska vi se... Brukar ni vara på stora
torget?
Ip7 & Ip8: [nickar och hmmar]
J: Om ni föff rflff yttar er därifrff ån till
centralstationen, hur hade ni valt att ta er
till centralstationen?
Ip8: Nu är jag inte så hemma på sträckan
däremellan, men jag hade tagit en gångväg
med vettiga övergångsställen och så, där jag
kan ta mig dit säkert helt enkelt. Så hade
jag sett till att vara ute i god tid föff r att hitta
rätt.
J: Så du känner på dig att det hade varit en
väg som hade varit svår att hitta?
Ip8: Ja, det är ju lite sådär att man kommer
och går uppföff r en gata så ser man att man
lika gärna hade kunnat gått dit och tagit det
där övergångsstället där.rr Man kan behöva
lite tid att virra.
J: Just i Sundsvall eller städer i övrigt?
Ip8: Det är väl mest här eftff ersom att jag
inte känner stan så väl, så att...
J: [vänder sig till intervjv uperson 7] Hur
väljl er du att ta dig dit om du skulle ta dig
frff ån de centrala delarna av stan?
Ip7: [delvis ohörbart, håller med
intervjv uperson 8]
J: Det kanske är att ni inte brukar gå frff ån
centrum?
Ip7: [ohörbart], jag går inte så oftff a frff ån

centrum och jag brukar oftff ast väljl a samma
väg. Dels föff r att det är den kortaste vägen
och dels... man vill ju inte krångla så
mycket.
J: Och då har jag några påståenden som ni
antingen kan hålla med om eller ta avstånd
frff ån, och det föff rsta är: det är lätt att hitta
rätt till och frff ån tågstationen.
Ip7: Första gången – neje , sen ja.
J: VaVV r det någon viss del som var svår?
Ip7: Nämen alltså det är det här när man
frff ån börjr an inte var säker på, var
tågstationen låg. Det är på ett ställe när
man tror att man är nästan där,rr men så är
det 5 minuter till man måste gå. Så att det
är lite såhär - ”j” aha...?” Jag kommer ihåg att
jag kom frff am och så gick jag hem och så
kändes det som att jag kanske inte skulle ta
mig tillbaka nästa gång jag skulle iväg igen.
J: Du liksom kände att du var frff amme, men
inte...? VaVV rt var det ungefäff r,rr vart
någonstans?
Ip7: Det fiff nns ju den här gatan rakt frff am,
som går rakt igenom staden, så sedan
kommer man till den här nedgången, den
gångtunneln med musik, den biten. Det är
precis där som man känner: ojo då, det var
lite längre än jag tänkte mig!
J: Okeje , [vänder sig till intervjv uperson 8]
hur tänker du?
Ip8: Jag har inte varit just dit så oftff a, men
jag vet att föff rsta gången så gick jag lite feff l.
Jag gick, generellt när jag ska gå bruka jag
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föff rsöka föff ljl a gatan precis vid spåren, men
så märkte jag att det blev feff l så då fiff ck jag
vända. [ohörbart] nu skulle det gå bättre
att ta sig till samma ställe som [ohörbart]
J: Till tunneln?
Ip8: Till tunneln
J: Du sa att du gick en väg och att du sedan
fiff ck vända?
Ip8: Nae, det var ju att jag gick med en
kompis och att vi gick längs en gata som
sedan plötsligt tog slut och då fiff ck vi virra
runt lite, jag vet inte exakt vart det är så.. vi
fiff ck irra runt lite tills att vi kunde hitta
någonstans där vi kunde gå.
J: Okeje , jag tar nästa påstående: många
vägar leder till tågstationen.
Ip7: Fram till gångtunneln fiff nns det ganska
många vägar som man kan gå, men eftff er
det är det ganska.. måste man föff ljl a just den
biten.
J: Så att det är alltså dit men...
Ip8: Ja, det är ju som två delar,rr vilka
föff renas med tunneln. TaTT r jag mig till
tunneln så tar jag mig till stationen.
J: Okeje , intressant. Tågstationen känns som
en naturlig del av Sundsvalls centrum.
Ip7: ….alltså man föff rväntar ju sig att
stationen skulle ligga mer.rr . centralt. För den
ligger ju i utkanten av centrum, och det
känns ju lite ologiskt, men det kanske bara
är jag.
Ip8: Alltså den ligger väl lite i utkanten,
men man behöver ju samtidigt kunna åka

buss dit så den behöver väl ligga där föff r
man inte ska fåff ett busstopp som ligger 5-
10 minuter bort föff r att den inte kan ta sig
dit föff r att det är föff r lite plats även om man
skulle föff rsöka pusha in den där.rr
J: Okeje , men som det ser ut nu - du tycker
det fuff nkar?
Ip8: Ja, det fuff nkar.rr
J: Påverkar dess läge hur den är idag hur
benägna ni skulle vara att ta er dit?
Ip8: För min del gör det det eftff ersom att jag
har ett närmare alternativ vid västra.
Ip7: För mig spelar det ingen roll föff r jag
måste även ta mig dit, så det spelar
egentligen ingen roll föff r mig, snabbtågen
går inte därifrff ån.
J: Okeje , avståndet till centralstationen är föff r
er behagligt att gå.
Ip8: Acceptabelt om jag skulle ha behövt ta
mig dit
Ip7: Eftff ersom att jag inte går så oftff a, så är
det okeje
J:Hur hade det känts att dagspendla
därifrff ån?
Ip8: Det hade kännts lite jobbigare, därföff r
är jag väldigt glad föff r västra stationen
[ohörbart].
Ip7: Det hade varit okeje , jag är van att gå
ganska långt. Så det är okeje .
J: Ja. Och, det är sista frff ågan nu: Hur
påverkar omgivande byggnader,rr gator och
vägar er när ni väljl er att ta en väg till en
tågstation?

Ip7: Jag föff rsöker att väljl a den väg som är
kortast.
J: Så huvudsaken är att avståndet är kort?
Ip7: Ja
Ip8: Kortaste och där det fiff nns gåvägar.rr Så
kortaste och säkraste. AtAA t det fiff nns
tillräckligt med övergångsställen och sådär.rr
[avslutar intervjv un]


