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Förord 
Under större delen av min utbildningstid på programmet Fysisk planering vid Blekinge 
tekniska högskola har jag vetat att det är inom infrastruktur och kommunikationer som 
jag ska skriva mitt kandidatarbete. Det är bland det mest intressanta och ett ämne som 
jag ständigt tänker på, inom studierna och i det vardagliga livet. Alla timmar som jag 
kört på de svenska vägarna eller tillbringat i tågvagnar till och från friidrottsarenor runt 
om i Sverige är en klar anledning till intresset.  
 
Att skriva den här uppsatsen har varit en utmaning, speciellt när en kommer till insikt att 
all data inte finns tillgänglig och mycket data ännu inte ens tagits fram för orter på 
landsbygden. Det har samtidigt varit drivande och lärorikt att få genomföra en 
undersökning inom ett ämne som är i behov av vidare forskning.  
 
Jag vill rikta ett stort tack till alla de personer som jag kommit i kontakt med, 
intervjupersonerna från Holmsjö och Örsjö som bidragit till stor del av informationen 
om orterna samt anställda vid Karlskrona kommun, Nybro kommun, Blekingetrafiken 
och Kalmar Länstrafik som hjälpt till att ta fram handlingar och bidragit med 
information. Tack även till mina handledare Anna Vindelman, Tyréns AB och Ida 
Dessin, Trafikverket samt all personal på programmet för Fysisk planering som givit 
mig en bra grund till skrivandet. 
 
Sist men inte minst vill jag tacka min familj som stöttat mig och haft överseende med att 
tankekartor och anteckningar tagit över väggar och anslagstavlor hemma. 
Stort Tack! 
 

Binai Ahmad 

Karlskrona, 2019 
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SAMMANFATTNING 
Kommuner tillsammans med regioner, grannkommuner och länstrafiken planerar och         
ansvarar för kollektivtrafiken. Idag arbetas det i många kommuner och regioner med            
effektivisering av kollektivtrafiken och strategiska placeringar av hållplatser och         
stationer. Att arbeta utifrån dessa aspekter för att nå en hållbar och effektiv             
kollektivtrafik är ett bra tillvägagångssätt inne i städer och täta områden. Det uppstår             
dock problem om samma strategiska tillvägagångssätt med fokus på befolkningstäthet          
och reseunderlag följs i mindre orter. Vilka effekter får det för de mindre orterna att               
samma strategi används i både städerna och på landsbygden? 
 
Syftet med studien är att belysa problematiken kring att befolkningsmängd och           
potentiella användare ligger till grund för planering av tågtrafik och tågstopp, även för             
mindre orter. Vidare är syftet att undersöka vilka möjligheter det finns för mindre orter              
att få tågstopp för på- och avstigning vid ortens station samt vad det innebär för               
samhället i den mindre landsbygdsorten.  
 
Genom att undersöka två orter i södra Sverige och det arbete som de genomfört har               
empiri samlats in och grunden till studien lagts.  
 
Nyckelord: tågtrafik, landsbygdsort, landsbygdsutveckling, befolkningstäthet, 
reseunderlag, Holmsjö, Örsjö  

 

 

4 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

 

Förord 

SAMMANFATTNING 4 

1. INLEDNING 7 
1.1 Problemformulering 7 
1.2 Syfte 8 
1.3 Forskningsfrågor 8 
1.4 Begreppsdefinitioner 8 
1.5 Avgränsning 9 

2. BAKGRUND & KUNSKAPSÖVERSIKT 11 
2.1 Befolkningsunderlag som grund 11 
2.2 Landsbygd 12 
2.3 För- och nackdelar med tågtrafik 13 
2.4 Kommunalt- och regionalt planeringsarbete 15 
2.5 Individuell inställning och lokala aktörer 17 
2.6 Samhällsekonomi och järnvägsinvesteringar 17 

3. METOD 20 
3.1 Fallstudie 20 
3.2 Datainsamlingsmetod 21 
3.3 Analysmetod 23 
3.4 Metoddiskussion 23 

4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 25 
Obalans mellan stad och landsbygd 25 
Utbyggd kollektivtrafik på mindre ort 25 
Platsspecifik landsbygdsutveckling 26 
Teoriernas relevans 28 

5. EMPIRI 29 
5.1 Holmsjö 29 
5.2 Örsjö 35 

 

 

5 



 

 

6. RESULTAT 3 8 
           6.1 Vilka blir effekterna för mindre orter då kommuner, myndigheter  
och länstrafiken planerar för etablering av tågstationer utifrån befolkningsmängd? 38 

 
          6.2 På vilket sätt kan landsbygdsorter frångå kravet på befolkningstäthet för  
etablering av tågtrafik?   40 

 
          6.3 Vad kan kommunala planerare och invånarna göra för att ta tillvara på den  
potential en tågstation har? 42 
 
           6.4 Vilka möjligheter finns det för mindre orter med låg befolkningsmängd att 
 få tågtrafik? 44 

7. SLUTSATS 4 6 
8. REFERENSER & BILAGOR 4 8 

     Bilaga 1 Intervjuguide 53 
Bilaga 2 Remissunderlag Blekingetrafiken 54 

 
 

 
 

  

 

 

6 



 

 

 
1. INLEDNING 

1.1. Problemformulering 
Kommunen tillsammans med regioner, grannkommuner och länstrafiken planerar och         
ansvarar för kollektivtrafiken. Idag arbetas det i många kommuner och regioner med            
effektivisering av kollektivtrafiken och strategiska placeringar av hållplatser och         
stationer. I rapporten Kommunerna och Kollektivtrafiken (2018) och Täthetsmått för          
effektiv kollektivtrafik (2016) påpekas det att mycket fokus läggs vid resunderlaget och            
potentiella användare (Hansson et al. 2018; SKL 2016). Att arbeta utifrån dessa aspekter             
för att nå en hållbar och effektiv kollektivtrafik är ett bra tillvägagångssätt inne i städer               
och täta områden. Det uppstår dock problem om samma strategiska tillvägagångssätt           
med fokus på befolkningstäthet och reseunderlag följs i mindre orter. Vilka effekter får             
det för de mindre orterna att samma strategi används i både städerna och på              
landsbygden? 
 
Kärrbäck (2014) skriver i Diskursiva hierarkier i den regionala utvecklingen om           
hierarkier i den regionala planeringen och att det strategiska arbetet i regionerna utgår             
från staden. Det visar alltså på en bristande maktbalans mellan stad och land som leder               
till att staden ställs i ett mer gynnat läge gentemot landsbygden (Kärrbäcks 2014;             
Rönnblom 2014, s.4-5). För att ge hela samhället möjlighet att utvecklas och för att nå               
hållbarhet och tillgänglighet är det viktigt att gemensamt arbeta med helhetslösningar.           
Slätmo (2015) skriver om riskerna med att offentliga resurser fördelas med fokus på             
befolkningstäthet och reseunderlag. Risken för att det utvecklingsmässiga gapet mellan          
landsbygden och staden ökar och leder till att utvecklingen av  landsbygden stannar av. 
 
Tillgången till tågtrafik är stor i södra Sverige, i alla fall för de täta områdena, men inte                 
lika väl utbyggd för mindre landsbygdsorter. Utbyggnad av tågtrafik är inte en enkel             
process då det krävs mycket arbete och planering innan alla inblandade aktörers, såsom             
regionerna, grannkommunerna, länstrafiken, myndigheterna och den privata sektorns        
intressen kan tillgodoses och själva projektplaneringen kan påbörjas. Det är många           
aspekter som måste vägas mot varandra och det är av alla aktörers intresse att de               
investeringar och satsningar som görs, oavsett om det är i staden eller på landsbygden,              
ska vara hållbara och fylla sitt mål och syfte. När det gäller tågtrafik på landsbygden               
finns det inga generella metoder eller tillvägagångssätt utforskade, vilket kan innebära           
brister i arbetet för planeringen av just tågtrafik på mindre orter. 
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1.2. Syfte 
Syftet med studien är att belysa problematiken kring att befolkningsmängd och           
potentiella användare ligger till grund för planering av tågtrafik och tågstopp, även för             
mindre orter. Vidare är syftet att undersöka vilka möjligheter det finns för mindre orter              
att få tågstopp för på- och avstigning vid ortens station samt vad det innebär för               
samhället i den mindre landsbygdsorten.  
 

1.3. Forskningsfrågor 
 

1. Vilka blir effekterna för mindre orter då kommuner, myndigheter och          
länstrafiken planerar för etablering av tågstationer utifrån befolkningsmängd? 

  
2. På vilket sätt kan landsbygdsorter frångå kravet på befolkningstäthet för          

etablering av tågtrafik? 
- Vad kan kommunala planerare och invånarna göra för att ta tillvara på            

den potential en tågstation har? 
 

3. Vilka möjligheter finns det för mindre orter med låg befolkningsmängd att få            
tågtrafik? 

 
1.4. Begreppsdefinitioner 

 
- mindre ort - i denna studien används SCB:s definition av tätort där invånarantalet            

är 200-5000.  
 

- station- innefattar tågförbindelser och just möjligheten att kunna resa med tåg,           
syftar inte på en fysisk plats eller byggnad. 

 
- tågstopp- tågtrafik med uppehåll för på- och avstigning vid station 

 
- monetär- som behandlar ekonomiska aspekter 

 
- urban- stadsmässigt bebyggd område, stad 

 
- rural- landsbygdsmässig 

 
- tillgänglighet- möjligheten att kunna resa till och från en ort, inom kommunen            

eller regionen 
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1.5. Avgränsning 
Studien behandlar hur bedömningar av tågstations etableringar på mindre orter          
genomförs och utifrån vilka grunder, därav avgränsas arbetet utifrån punkterna nedan.  
 
Arbetets urval har begränsats till undersökning av sydöstra Sverige för att kunna            
genomföra en studie utifrån de förutsättningar som finns i det specifika, geografiska            
området. Den valda regionen har vidare avgränsats till Holmsjö och Örsjö. De utvalda             
orterna avgränsar studien på så sätt att det är främst i dessa orters arbete för etablering                
av tågstopp som information söks och problematiken lyfts. Dessa orters processer och            
förutsättningar ger en inriktning till studien och de teman som lyfts i arbetet. 

 
Motiv till val av orter 

Valet av de orter som ska granskas i den här studien har gjorts utifrån urvalskriterierna:  
- explorativt urval 
- geografiskt 
- mindre ort 
- etablering av station under de tio senaste åren 

Orterna presenteras närmare i kapitel sex.  
 
Denscombe (2016) beskriver två olika tillvägagångssätt när det gäller urval inom           
forskande undersökningar. Det ena benämns som representativ urval, utifrån detta          
tillvägagångssätt väljs undersökningsenheterna i syfte att representera hela        
populationen. I detta arbete kommer det andra tillvägagångssättet att användas,          
explorativt urval. Med detta tillvägagångssätt väljs, för studien intressanta eller ovanliga           
exempel som inte nödvändigtvis måste representera alla orter eller möjliga fall. Detta            
tillvägagångssätt lämpar sig för mindre forskningsstudier eftersom att de ofta genomförs           
under begränsad tid och det kan vara svårt att undersöka många orter eller orter som har                
stor geografisk spridning. (Denscombe 2016, s. 63-64)  
 
Valet av orter har avgränsats geografiskt. Vid denna avgränsning har Trafikverkets           
regionindelning använts och fokus lagts på region syd, vilket innebär att det är inom              
länen: Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne som mindre orter har sökts. Mindre            
orter definieras i detta arbete enligt SCB:s definition, vilken är tätorter med en             
befolkningsmängd mellan 200-5000. Tätorter är enligt definitionen sammanhängande        
bebyggelse med minst 200 invånare (SCB 2017).  
 
Även praktiska aspekter har tagits hänsyn till, såsom tillgänglig information om orten            
och stationen. Denna avgränsning innebär att etableringen av stationerna inte kan           
sträcka sig för långt tillbaka i tiden då information och statistik inte dokumenterats eller              
finns att tillgå idag. Därför har det valts bland stationer som ny- eller återetablerats inom               
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de närmaste tio åren. Orterna Holmsjö i Karlskrona kommun och Örsjö i Nybro             
kommun är alla två orter som uppfyller de urvalskriterier som har satts upp.  
 
Studien genomförs inom ämnet fysisk planering och kommer att hålla sig inom ämnets             
ramar. Detta innebär avgränsning av den studerade frågans omfattning och innehåll.           
Således kommer inte djupgående organisatoriska frågor, såsom politiska        
beslutsprocesser och fördelningen av ansvar mellan olika aktörer att behandlas. Det är            
en del som har stor påverkan på ämnet och frågorna i denna studien och kan inte undgås                 
att lyftas för därför kommer det att behandlas översiktligt. Vid vidare studier på mer              
omfattande och etablerad forskningsnivå bör de delarna ingå på ett djupgående vis. 
 
Inom de samhällsekonomiska analyserna genomförs kalkyler som bidrar till bedömning          
av de monetära effekterna. Dessa kalkyler och beräkningar är av stor vikt vid             
bedömning av de monetära effekterna och lönsamheten men med anledning av syftet            
och frågeställningen samt ämnet, inom vilket detta arbete skrivs inom bedöms dessa            
beräkningar kunna exkluderas från den här studien. Beräkningarna kräver bland annat           
teknisk och matematisk kunskap som inte bedöms ingå inom ämnets ramar.  
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2. BAKGRUND & KUNSKAPSÖVERSIKT 

 
“Ännu en gång har tåget stannat på en  plats som, från tågfönstret sett inte verkar vara 
bebott och känslan av att tågresan verkligen drar ut på tiden blir allt mer påtaglig. Var 
det någon som klev på här ens, brukar någon göra det? Varför slösar man tid på en så 

liten station?”  
 

“Ännu en gång svischar tåget förbi utan att stanna. Kan det inte ge invånarna här ett par 
minuter och låta våra ungdomar eller pensionärerna som inte kan köra själva att stiga 

på? Är den här orten verkligen så betydelselös?” 
 

Citaten är tankar upplockade från många olika insändare och diskussionsforum men           
citaten ovan är fiktiva situationer som presenterar en sammanställning av två lägen i             
diskussionen om tågtrafik på mindre orter. Så kan tankarna gå när en reser från              
exempelvis Svealand till södra Götaland. Efter flera timmars resande upplevs          
tågstoppen vid de mindre stationerna som onödiga. Men möjligheten att kunna resa med             
tåg är naturligtvis mycket betydelsefulla för de som bor i anslutning till den aktuella              
tågstationen och de som pendlar till och från arbetsplatser i eller utanför dessa mindre              
orter.  
 
Synen på stationer och kollektivtrafik är generellt sett positiv och resandet med tåg och              
andra kollektiva transportmedel ökar ständigt, dels som ett resultat av ett ökat utbud och              
bättre tillgänglighet, men även arbetspendlingen bidrar till det ökade resandet.          
Tågresorna har de senaste 25 åren nästan fördubblats (Trafikverket 2019). Det är en tid              
av befolkningsmässig expansion i storstadsregionerna (Stenström 2015) och mycket         
fokus samt stora mängder resurser läggs på storstäder och dess omland i form av              
omfattande satsningar på infrastruktur (Trafikverket 2015). Under utbildningstiden på         
Fysisk planering har de stora projekten såsom Ost- och Västlänken och stora            
resecentrumprojekt varit ständigt återkommande utbildningsexempel gällande process,       
planering och genomförande. Detta medan många kommuners arbete och projekt för           
etablering av tågtrafik till och från mindre orter inte alls har varit lika framträdande. 
 

2.1. Befolkningsunderlag som grund 
Det ges ut handböcker med riktlinjer kring sambanden mellan befolkningsunderlag,          
kollektivtrafik och effektivitet. Bland andra kan Trafikverkets och Sveriges kommuner          
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och landstings KolTRAST- planeringshandbok för en attraktiv och effektiv         
kollektivtrafik (2012) nämnas, som är en handbok innehållandes kunskap om hur           
välfungerande och effektiv kollektivtrafik kan planeras och se ut. I denna           
undersökningen har Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rapport Täthetsmått för          
effektiv kollektivtrafik utgiven 2016 granskats närmare. I rapporten lyfts sambandet          
mellan befolkningstäthet och kollektivtrafik i syfte att framhäva denna aspekt i           
stadsplaneringen. Analysmetoder, illustrationer och mått beskrivs för att kunna         
användas vid bedömning om en viss befolkningsmängd är tillräckligt hög för att kunna             
trafikera det undersökta området med tät kollektivtrafik. Skriften är tänkt att vara en             
hjälp och diskussionsmaterial i arbetet med planering av kollektivtrafik. Resunderlaget          
lyfts i många skrifter och handböcker med inriktning på städer och kollektivtrafik, och             
det är enligt dessa riktlinjer som många kommuner och regioner arbetar. Hur påverkar             
detta mindre orter med ambitioner om att öppna tågstation i orten? Idag arbetar många              
kommuner, länstrafik och regioner med att effektivisera, analysera reseunderlag och          
upptagningsområden för kollektivtrafiken (SKL 2016, s.7) Detta är ur ett          
hållbarhetsperspektiv en utveckling framåt, men kan denna effektiviserings- och         
underlagsanalys appliceras på mindre orter? 
 

2.2. Landsbygd  
Landsbygd definieras som följande “större område med ringa tätortsbebyggelse, ofta om           
hela den del av ett land som ligger utanför tätorten”. Jordbruksverket (2015) delar in              
Sverige i fyra delar; storstadsområden, stadsområden, landsbygd och gles landsbygd.          
Riktlinjerna för landsbygd är minst fem invånare per kvadratkilometer och för gles            
landsbygd är invånarantalet färre än fem personer per kvadratkilometer         
(Jordbruksverket 2015). Men definitionen är inte en skarp gräns som kan dras beroende             
på hur många som bor i orten. I Glesbygdsverkets (sedan 2009 Tillväxtverket) rapport             
Landsbygdsdefinitioner i Sverige och andra länder (2008) förklaras begreppets         
varierande definition. I rapporten menas det på att definitionen beror på syftet och             
förhållandena som det brukas inom vilket avgör dess avgränsning och kriterier (Wallin            
2008). Vidare i rapporten presenteras en rad olika definitioner och indelningar. Inom            
ramarna för den här studien används en definition som inkluderar SCB:s mått på mindre              
orter. SCB:s definition inkluderar inte orternas lokalisering i relation till tätorter och            
städer därför används NE:s definition om mindre orters lokalisering utanför tätorterna.           
Definitionen som används i den här rapporten blir således en kombination av de två              
nämnda.  
 
Elmqvist (2013) skriver i Jordbruksverkets rapport Allt om service och infrastruktur på            
landsbygden att det generellt sett är längre avstånden till servicepunkter på mindre orter             
på landsbygden än i staden (Elmqvist 2013, s.13). Detta är inte specifikt för vissa län               
eller en del av landet utan är snarare en norm och det finns flera olika orsaker till detta                  
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(Kärrbäck 2014). Den största faktorn till de långa avstånden till service är            
befolkningstätheten och kundunderlaget som inte bedöms vara tillräckligt för att          
servicen ska finnas och vara lönsam. Befolkningsmängden är en stor faktor men inte             
den enda. I ett exempel på minskande service redovisar Elmquist statistik över            
genomsnittlig antal mataffärer per invånare. Sambandet mellan befolkningsmängd och         
antal servicepunkter (mataffärer i exemplet) inte är linjärt. I perioder minskade antal            
mataffärer trots stadig befolkningsmängd.  
 
Sedan 2003 har antal servicepunkter minskat. Detta gäller både i staden och på             
landsbygden (Elmqvist 2013). Konsekvenserna av minskat serviceutbud är olika i          
staden och på landsbygden, vilket beror på att förutsättningarna skiljer sig åt. Men             
behoven är densamma. Utebliven eller begränsad serviceutbud på landsbygden har stor           
påverkan på det vardagliga livet, det handlar om att behöva åka långa avstånd för att nå                
de nödvändiga, vardagliga servicepunkterna såsom skola, mataffär, apotek, vårdcentral         
och knutpunkter. Även de flesta arbetsplatserna ligger idag på ett avstånd som kräver             
transport. Dessa avstånd innebär att behovet av goda kommunikationer i form av            
kollektivtrafik är ännu större på landsbygden än i staden samt att människor bosatta på              
landsbygden måste nyttja hela regionen. (Elmquist 2013; Slätmo 2015) 
 
Även många arbetsplatser försvinner från landsbygden och de mindre orterna i           
anslutning till städerna (Slätmo 2015, s.12). Det är därför av stor vikt att transporterna              
mellan mindre orter och de arbetsplatser som finns i omlandet fungerar och motsvarar             
de förväntningar som resenärerna har. Ökad befolkningsmängd, täthet och verksamheter          
ger bättre underlag till tågtrafiken och vice versa ger tågtrafiken bättre förutsättningarna            
för invånare att stanna i orten även om arbetet och bostaden finns på olika orter.               
Befolkningsmängden och trafikeringen är således beroende av varandra. 
 

2.3. För- och nackdelar med tågtrafik 
Som nämnts i bakgrunden är tågtrafik en stor tillgång för samhället och inte minst              
mindre orter på landsbygden. Tågtrafiken utgör en viktig samhällsnytta för invånarna           
och den enskilda privatpersonen. Utökad tågtrafik till och från en ort innebär ökad             
tillgänglighet och ger människor möjlighet att kunna röra mellan hemmet, arbete, skola,            
service och nöjen.  
 

Ökad tillgänglighet 
Vidare är kollektivtrafiken i allmänhet ett transportmedel som riktar sig till en ännu             
större samhällsgrupp inkluderande olika åldersgrupper. Det alternativa transportmedlet        
till kollektivtrafik på landsbygden är, på grund av de långa avstånden, färd med bilen.              
Kollektivtrafiken i allmänhet och tågtrafiken i synnerhet erbjuder resenärer som själva           
inte kan transportera sig med bil en frihet att självständigt kunna besöka önskade             
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platser. Det gäller framför allt ungdomar, äldre, personer med rörelsehinder och           
personer vars ekonomi inte tillåter ägande av bil. För dessa grupper medför            
tillgänglighet genom kollektivtrafiken en underlättande vardagshjälp (Herlitz &        
Wiklund 2006; Slätmo 2015). Pendlare, personer vars bostad och vardagliga          
sysselsättning finns på olika orter, är ännu en grupp som kollektivtrafiken underlättar            
vardagen för. Tillgängligheten ger den gruppen chans att kunna bo kvar även när arbetet              
är på en annan ort. För orten innebär det en möjlighet att kunna behålla invånarna men                
även att de företag som finns etablerade på orten kan rekrytera medarbetare och driva              
verksamheten på den mindre orten (Svensk Kollektivtrafik 2017; Slätmo 2015). De           
fördelar med kollektivtrafik som lyfts upp här ovan kan samlas under begreppet            
regionförstoring .Vilket bland annat innebär en större arbetsmarknad där människor kan           
välja arbete och skola inom rimligt längre avstånd från boendet. (Slätmo 2015).  
 

Mark- och fastighetspriser 
I WSP:s rapport Kollektivtrafikens samhällsnytta , skriven på uppdrag av Svensk          
Kollektivtrafik redogörs de effekter som utökad kollektivtrafik har på mark- och           
bostadspriser. Det menas på att tillgänglighet och fastighetspriser har ett starkt samband            
då tillgänglighet anses vara en av de egenskaper som värderas högt. Priserna på             
fastigheter påverkas olika mycket beroende på vilket färdmedel som används för ökad            
tillgänglighet, det är alltså skillnad på om det är buss-, tåg- eller biltrafik som utgör               
tillgängligheten till staden eller orten. (Svensk Kollektivtrafik 2017) Det framgår i           
forskningsprojektet, Höghastighetståg och markvärden att den lokala och regionala         
tågtrafiken påverkar fastighetspriserna mest. Projektet är finansierat av Trafikverket och          
ett samarbete med WSP och Lunds universitet. Forskningen drar slutsatsen att           
investering främst i regional tågtrafik, exempelvis pendeltåg ger positiv effekt på           
fastighetspriser (Kopsch et al 2017; Entreprenad.com 2018).  
 

Hållbarhet 
Utökad tågtrafik till orter ger medborgare möjlighet att välja ett miljövänligare           
alternativ för vardaglig transport. Detta eftersom mängden koldioxidutsläpp minskar i          
de fall utbyggd tågtrafik leder till minskat bilanvändande. En ekonomisk faktor som            
utökad kollektivtrafik medför är ett minskande antal döda och skadade i trafikolyckor.            
(Svensk Kollektivtrafik 2018) 
 

Nackdelar 
Det fördelarna med tågtrafik vägs upp mot är i de allra flesta fallen kostnaderna.              
Järnvägsanläggningar med tillhörande banor, station och teknisk utrustning innebär         
stora kostnader för landstingen och kommunerna. Tågtrafiken är jämförelsevis dyr sett           
utifrån kostnad per kilometer (SKL 2017). De höga kostnaderna vid byggande av            
järnvägsanläggning och bedrivande av tågtrafik leder till att andra färdmedel, såsom           
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busstrafik överläggs istället. Busstrafik är billigare och innebär inte samma bundenhet           
som tågtrafik och kan alltså prövas i områden och utvärderas efter en period och              
åtgärder tas vid beroende på resultatet av prövoperioden. Detta är inte möjligt med             
tågtrafik då de investeringar som görs mer eller mindre är bestående och kan alltså inte               
återtas. Även den påverkan som uppbyggnad av bana och station har på platsen är              
bestående och inte möjliga att återta (SKL 2017). 
 
 

2.4. Kommunalt- och regionalt planeringsarbete 
Kommunerna utför själva inte kollektivtrafik men har en viktig roll och kan påverka             
processen genom kommunal styrning inom olika områden. Kommunen kan bland annat           
påverka kollektivtrafiken genom skapande av underlag och strategiska åtgärder.         
Dickinson och Wretstrand skriver i kunskapssammanställningen Att styra mot ökad          
kollektivtrafikandel (2015) om bebyggelseplanering som en av de områden som          
kommunen kan påverka kollektivtrafiken på. De menar att planering för kollektivtrafik           
kan genomföras indirekt genom strategisk planering och förtätning av bostäder och           
andra byggnader i kollektivtrafiknära lägen. På det sättet skapas underlag för en            
utvecklad kollektivtrafik. Strategisk bebyggelseplanering är ett område som kan föreslås          
i den kommuntäckande översiktsplanen och arbetas vidare med i detaljplan för           
säkerställande av att utvecklingen går i den riktning kommunen avser. (Dickinson &            
Wretstrand 2015) 
 
I studien Kommunerna och kollektivtrafiken (2018) undersöks kommunernas arbete för          
främjande av kollektivtrafik. Genom enkätundersökningar svarar kommunerna på frågor         
kring vad de har för målsättning, hur mål och begrepp definieras och vilka åtgärder              
kommunen tagit vid för att nå upp till sina uppsatta mål. Det är en omfattande studie                
som inkluderar 194 av landets 290 kommuner. Resultatet av studien visar att kommuner             
med större befolkningsmängd arbetar mer med kollektivtrafik än mindre kommuner.          
Detta medan en stor majoritet av de tillfrågade kommunerna anger att de har som mål               
att öka kollektivtrafiken i kommunen. (Hansson et al. 2018) 
 
Studien lyfter sambandet mellan målsättning om ökad kollektivtrafik och vidtagande av           
åtgärder, alltså är det mer troligt att kommunen genomför åtgärder om det finns ett              
uttalat och definierat mål än om det inte finns. Jämförelsevis är sambandet mellan mål              
och åtgärder inte lika starkt när det gäller minskande av biltrafik. Kommunerna kan ha              
som mål att minska biltrafik men de åtgärder som genomförs är av säkerhetstyp, som              
exempelvis sänkta hastigheter (Hansson et al. 2018). Slutsatsen av detta resultat är att             
kommunernas mål och visioner är viktiga vid utvecklingen av kommunen. Resultatet av            
åtgärder för befintliga tågstationer och knutpunkter eller etablerande av nya är beroende            
av välformulerade mål och målinriktat arbete.  
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I Region Skånes rapport Stationsnära läge 2.0 (2018) lyfts vikten av bostadsplanering i             
stationsnära lägen för att uppnå attraktiv kollektrafikutbud och effektiv mark- och           
resursanvändning. Rapporten behandlar tågtrafik och orter i Skåne, där järnvägen och           
tågtrafiken är under ständig utveckling och många nya tågstationer har öppnats under de             
senare åren. En av strategierna som rapporten lyfter är effektiv markanvändning vilket            
menas uppnås genom bostadsplanering i stationsnära lägen. Det leder till en ökad            
tillgänglighet att nå bostäder och arbeten inom pendlingsavstånd samtidigt ges          
kollektivtrafiken ett större underlag som på sikt kan ge ett bättre utbud för ännu bättre               
kollektivtrafik. Kollektivtrafik och bostadsplanering går hand i hand skrivs det i           
rapporten. (Region Skåne 2018) 
 

Regionala och kommunala instrument 
Kommuner och regioner i Sverige har idag olika verktyg för att kunna styra och ge               
vägledning i olika samhällsbyggande processer. Genom riktlinjer, planer, målsättningar         
och konkreta åtgärder kan kommunerna bestämma i vilken riktning utvecklingen ska gå.            
Regionplan, översiktsplan, särskilda program och detaljplan är de vanligast         
förekommande verktygen som kommunerna kan använda. De olika planerna och          
programmen har olika syften och verkningsområden i den kommunernas         
planeringsarbeten. (SKL 2019) Nedan presenteras dessa verktyg kort. 
 

○ Regionplan 
Kollektivtrafik planeras och utförs på regional nivå eftersom att det är en service som              
kräver samverkan mellan de olika kommunerna i regionen, både organisatoriskt och           
geografiskt. Utbyggnad och utveckling av kollektivtrafik är en process som kräver stora            
ekonomiska resurser och samorganisering mellan kommuner och regioner. (Hansson et          
al. 2018) En regionplan kan liknas vid en “paraply-plan” som ger vägledning för beslut              
om översiktsplan, detaljplan och program. “Vidare ska planen samordnas med den           
regionala utvecklingsstrategin, länsplanen för transportinfrastruktur,     
trafikförsörjningsprogrammet och kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning mm.”       
(SKL 2019) Alltså ska planen utgöra en helhetsbild av de frågor som behandlas inom              
samhällsplaneringen. 
Regionplanen är inte bindande men det är lagstyrt av Plan- och bygglagens 2010:900             
sjunde kapitel gällande dess utformning och innehåll. 
 

○ Översiktsplan 
Det är lagstyrt av Plan- och bygglagen 2010:900 att varje kommun i Sverige ska ha en                
kommuntäckande översiktsplan som ska ge vägledning för beslut i hur mark och vatten             
ska användas, bevaras och utvecklas. Det är ett politiskt dokument i den mening att den               
sammanställer kommunens värderingar i de aktuella frågorna och antas av          
kommunfullmäktige. Översiktsplanen är inte bindande men hjälper till i beslutstagande.          
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Projekt kan ställas mot översiktsplanen för att undvika att projekten strider mot de             
riktlinjer som har satts upp av kommunen i översiktsplanen. (Boverket 2018) I            
översiktsplanen kan bland annat framtida bostads- och verksamhetsområden pekas ut. 
 

○ Detaljplan 
Kommunerna styr användning av mark och vatten genom att upprätta detaljplaner över            
områden inom kommunens gränser. Dessa planer tillsammans med        
områdesbestämmelserna är bindande och ligger senare till grund för bygglovsärenden.          
Detaljplanen är kommunernas yttersta verktyg för styrning av användandet och          
utvecklingen av ett område. Vid ändring av ett område eller uppbyggnad av en helt ny               
stadsdel kan kommunen genom upprättning av en detaljplan i detalj styra vad området             
ska användas till, vilka säkerhetsåtgärder som krävs och till viss mån även styra             
områdets karaktär. Exempelvis kan nya bostadsområden regleras med        
egenskapsbestämmelser som anger att endast lägenhetshus ska byggas och         
användningsbestämmelser kan användas för att specificera vad för typ av verksamhet           
som ska finnas i området. (Boverket 2018)  
 

2.5. Individuell inställning och lokala aktörer  
Kunskapscentrum för kollektivtrafik (K2) och Hållbar Mobilitet Skåne har under          
2013-2014 drivit ett projekt som utvärderat tio av de nya pågatågsstationer i nordöstra             
Skåne och Småland. Syftet har varit att undersöka invånarnas inställning till de            
nyöppnade tågstationerna innan och efter öppnandet. Ett enkätbaserat tillvägagångssätt         
har följts där resenärernas svar har använts för analys och diskussion om attityder till              
tågstationerna. Inställningen har generellt sett varit positiv till de nyöppnade stationerna           
De skånska och småländska orterna som har undersökts i studien har visat på att det tar                
tid för människor att bli medveten om investeringens fulla potential. Förändringsarbete i            
resvanor och tankesätt tar tid och bör ses som ett långsiktigt mål.(Nilsson 2015).  
 
Forsemalm et al. (2013) har undersökt tre stationssamhällen i Göteborgsområdet.          
Undersökningens resultat har bland annat tagit upp vikten av drivande lokala aktörer för             
att kunna bevara och stärka tågstationers utvecklingsmöjligheter på orterna. Vidare har           
även ortens varumärke och sättet som det talas om orten lyfts som lika viktig som en                
gynnsam lokalisering längst med en tåglinje. Alltså är ortens karaktär och dess läge             
längst med tåglinje lika viktig för att människor ska vilja bosätta sig i den orten.               
(Forsemalm et al. 2013) 
 

2.6. Samhällsekonomi och järnvägsinvesteringar 
Samhällsekonomiska analyser  

Trafikverket har det yttersta ansvaret för den långsiktiga planeringen av          
transportsystemet gällande väg, sjöfart, järnväg och luftfart. Byggande och underhåll av           
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de svenska vägarna och järnvägarna är ytterligare delar av Trafikverkets          
ansvarsområden (Trafikverket 2017a). Vid nya investeringar inom järnväg gör         
Trafikverket, som huvudansvarig myndighet, samhällsekonomiska analyser av       
investeringarna. I Trafikverkets informationsbroschyr Samhällsekonomisk analys av       
järnvägsinvesteringar (2017b) beskrivs analyserna kortfattat som ett verktyg för         
Trafikverket att säkerställa att de övergripande transportpolitiska målen uppnås.         
Analyserna grundar sig i ett övervägande mellan samhällsnytta kontra kostnad, alltså           
kollektivtrafikens effektivitet och lönsamhet. I den samhällsekonomiska analysen ingår         
effekterna för bland annat resenärer, transportföretag och godsköpare. Effekterna delas          
in i monetära och icke-monetära effekter. De monetära är de effekter som kan beräknas              
i kalkylerna och värdesättas med siffror, exempelvis kostnader, antal resande och restid.            
De icke-monetära effekterna innefattar bland annat påverkan på landskapet och          
trafiksäkerheten, dessa beskrivs inte i siffror utan i ord. 
 

Handböcker för planerare 
En bedömningsgrund till järnvägsinvesteringar, som exempelvis öppnandet av en         
station, är befolknings- och reseunderlag, det vill säga potentiella resenärer. Det ges ut             
handböcker i form av planeringsverktyg som ger riktlinjer för effektiv kollektivtrafik           
där fokus läggs vid befolkningsmängd. Exempelvis skriver Trafikverket i sin skrift           
Transportsystemet i samhällsplaneringen (2017c) om hur samhällsplaneringen och        
transportsystemet bör interagera för att utvecklingen ska vara i enlighet med de            
transportpolitiska målen. Skriften är Trafikverkets underlag för tillämpning av 3–5 kap.           
miljöbalken och av plan– och bygglagen, i vilken Trafikverket refererar till SKL:s            
handbok Täthetsmått för effektiv kollektivtrafik (2016). Likt många andra aktörer i           
planeringen av tågtrafik använder sig Trafikverket av de anvisningar och riktlinjer som            
lyfts av handboken, såsom analysmetoder som kan användas för bedömning av           
befolkningstäthetens tillräcklighet. Trafikverket skriver bland annat om vikten av         
kundunderlag för konkurrenskraftig kollektivtrafik (Trafikverket 2017c, s.44). I skriften,         
som är Trafikverkets underlag för planering, skiljs inte täta områden mot glesa när             
tågtrafik och kollektivtrafik i allmänhet diskuteras. I det femte kapitlet          
Transportsystemet i översiktsplaneringen riktas informationen mot planerarnas       
arbetsområde och det enda som berör sambandet mellan glesa området och           
transportsystemet är en anvisning om bostäders lokalisering för att få effektiv transport.            
Trafikverket skriver “Ett sätt att nå hållbar samhällsutveckling även i mer glest            
bebyggda områden, är att identifiera viktiga orter/noder och stråk där en god            
kollektivtrafik finns, eller har förutsättningar att utvecklas, och använda detta som ett            
underlag för bostadsplaneringen. Ibland finns regionala strukturbilder som kan användas          
som grund” (Trafikverket 2017c, s.40). Det är ett motiverat och användbart verktyg för             
planerare att med hjälp av markanvändning och lokaliseringsprinciper arbeta för en           
effektiv kollektivtrafik, men detta är den enda vägledningen gällande relationen mellan           
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glesa områden och tågtrafik. I underlaget finns inte information om hur planerare på             
myndigheter och kommuner, vilka anses vara den primära målgruppen för skriften, ska            
arbeta och resonera när det gäller mindre orters konkurrenskraftighet gällande möjliga           
dragningar av tågtrafik och tågstopp. Hur transportsystemet ska kunna bidra till ökad            
tillgänglighet till och från mindre orter som inte har en hög befolkningstäthet finns             
ingen information om i skriften. 
 

Politisk styrning 
Planering och genomförande av tågtrafik genomförs av tjänstepersoner på kommuner,          
regioner och berörda myndigheter. I de olika arbetsgrupperna ingår planerare,          
ingenjörer och analytiker som arbetar med planering och utförande av kollektivtrafik.           
Men det är viktigt att lyfta att de beslut som tas gällande järnvägsinvesteringar också              
påverkas av den politiska sammansättningen av beslutsfattare på de olika nivåerna,           
kommun, region och stat. Som tidigare nämnts styrs det kommunala planeringsarbetet           
direkt av politiska beslut eftersom de övergripande målen antas i kommunfullmäktige.           
Budgeten på de olika nivåerna är ytterligare en faktor som har en avgörande roll i               
arbetet och är även det en fråga om politiska beslut (Regeringe.se 2019). Beroende på              
hur budgeten för kommunen, regionen och staten utformas och medlen fördelas kan            
olika stora mängder resurser läggas på tågtrafik. Förslag till den statliga budgeten läggs             
fram av regeringen och fastställs av riksdagen (Riksdagen 2018). Det innebär alltså att             
en av de största faktorerna i utvecklingen av tågtrafik i Sverige i grunden styrs politiskt               
av den folkvalda riksdagen. Den politik som förs av de folkvalda har ur den synvinkeln               
en stor inverkan på mindre orters möjlighet till tågtrafik till och från orten. I sin rapport                
Hållbar samhällsutveckling -vad innebär det? (2012) skriver Johansson vid         
Jordbruksverket att obalansen mellan utbud och efterfrågan gällande infrastruktur på          
landsbygden beror på bristen av ekonomisk incitament för satsningar på landsbygden           
(Johansson 2012). 
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3. METOD 

Metodavsnittet avser att beskriva det tillvägagångssätt som används för att kunna samla            
in information som leder till att frågeställningarna kan besvaras. 
 
För besvarande av uppsatsens frågeställning används metoden fallstudie och         
information samlas in främst genom litteraturstudie av forskningsrapporter och         
kunskapssammanställningar inom det aktuella ämnesområdet. Den insamlade       
informationen samt fallstudieresultatet analyseras utifrån en kvalitativ metod, där fokus          
läggs på innehållets innebörd och förståelsen av den. 
 

3.1. Fallstudie 
Studien genomförs med fallstudie som insamlingsmetod, vilket innebär att ett fåtal           
utvalda fall granskas och data för dessa samlas in. De utvalda fallen i denna studie är                
mindre orter i södra Sverige som under de senaste tio åren har fått ett tågstopp och en                 
ny- eller återetablering av en tågstation. Insamlingsmetoden är passande för studien då            
granskning av de specifika fallen ger möjlighet till att förankra studien och            
frågeställningarna i verkligheten. Granskning av orterna bidrar till vägledning i val av            
sökord och teman. Utifrån fallstudieorternas arbete och process för etablering av           
tågstation i orten kan intressanta insikter skaffas och leda vidare till att nya             
infallsvinklar kan undersökas. Svårigheterna som arbetet för en tågstation i orten stött            
på, argumenten, och invånarnas tankar och upplevelser lyfts för diskussion och beaktas            
utifrån de valda teorierna.  
  
Fallstudie som insamlingsmetod kan delas in i fyra olika underkategorier som förklarar            
valet av fall. Dessa kategorier är den typiska-, den avvikande-, den teoriprövande- och             
den minst sannolika undersökningsenheten. (Denscombe 2016, s. 95-97) Valet av          
orterna Holmsjö och Örsjö placerar sig i den tredje kategorin, den teoriprövande            
undersökningsenheten. Då syftet med arbetet är att kunna bidra med kunskap kring            
ämnet som leder vidare till skapande av underlag för bedömning av orters lämplighet             
för stationer och tågstopp, faller den kategorin mest passande för studien. 
 
De utvalda fallen i den här fallstudien är valda utifrån ett explorativt urval som ger               
möjlighet att få fram information som är intressant för studien och dess syfte. Istället för               
att välja ett representativt urval, som kan innehålla alla typ av fall, väljs de fall som                
bidrar med mest analysmaterial och nya instinkter (Denscombe 2016, s.64) 
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Fallstudie som metod ger forskaren möjlighet att undersöka på djupet, då           
undersökningsenheterna endast är ett fåtal kan dessa undersökas med ett djup som inte             
hade varit möjligt med fler fall. (Denscombe 2016, s.92) Ett fåtal fall kan även vägleda i                
avgränsningen av arbetet, då undersökningen berör de fall som valts till att ingå i              
fallstudien.  
 

3.2. Datainsamlingsmetod 
För att kunna genomföra undersökningen behöver information om varje vald ort samlas            
in och bearbetas. Genom en litteraturstudie samlas kunskap in om de olika teman och              
rubriker som arbetet behandlar samt de inblandade aktörers planeringsarbete. Nedan          
presenteras de metoder och litteraturtyper som granskas. De valda orterna är inte allt för              
vanligt förekommande i litteratur och publicerade forskningsrapporter, därför        
kompletteras informationen med intervjuer av personer från orterna.  
 

3.2.1. Dokumentstudie 
Insamlingen av information och kunskap inleddes med inläsningen av material. Till en            
början inkluderade inläsningen många olika dokument inom ämnena kollektivtrafik och          
landsbygdsutveckling för att sedan bli allt mer specifik för studiens syfte och            
problemformulering. De dokument som granskats är studier och rapporter utförda av           
myndigheter samt forskningsstudier av tågtrafikens effekter på samhället. Vidare har          
även plandokument, handböcker, artiklar m.m. lästs. 
I den kvalitativa textanalysen ingår bland andra följande dokumenttyper:  
 

Forskningstexter och handböcker 
Uppsatsen baseras på information som kan hämtas i forskningsstudier och handböcker           
inom ämnet. Inläsningen av forskningstexter och handböcker har använts som          
kunskapsöversikt där sökningen som gjorts och de funna resultaten låtits representera           
den information som finns att tillgå inom ämnet. I valet av texter att använda i uppsatsen                
har hänsyn tagits till texternas utgivare, för att på det sättet säkerställa en hög kvalitet               
och validitet. Det är texter utgivna av Trafikverket, K2, regioner och universitet som har              
använts.  
 

Översiktsplaner 
Inom den kommunala planeringen är översiktsplanen kommunernas verktyg som         
beskriver de övergripande målen och de strategiska vägval kommunen ämnar att göra            
nu och i framtiden. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, även om de förslag               
som presenteras inte är bindande ger den vägledning för användning av mark och vatten              
samt hur allmänna intressen ska tillgodoses (PBL 2010:900 3 kap 1-3 §§). 
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I detta arbete kommer de två valda kommunernas översiktsplaner att läsas för att             
närmare undersöka hur kommunerna planerar för de orter där en ny tågstation har             
öppnats och hur det resoneras kring befolkningstäthet och effektivitet gällande          
tågtrafiken. På de orter där etableringen av tågstationen inte gjorts under den nuvarande             
översiktsplanens giltighetstid, görs även sökning efter den översiktsplan som inkluderar          
etableringen.  
 

Tidningsartiklar 
En tågstation i ett mindre samhälle är en stor tillgång och en händelse som påverkar hela                
orten. Det är många som har åsikter och ideér om det nya tillskottet till samhället. Inom                
ramarna för den här studien finns det inte någon möjlighet att utföra undersökningar             
som innefattar omfattande intervjuer eller enkäter och därför har lokala tidningsartiklar           
och inlägg valts för att ge författare och läsare en bild av ortsbornas inställning till               
stationerna. Genom att läsa och analysera innebörden av det som skrivs och sägs i              
artiklarna kan invånarnas subjektiva uppfattning bidra till ytterligare information om de           
lyckade eller mindre lyckade lösningarna gällande etableringen av tågstationen. 
 

Historisk information 
De faktorer som har påverkat tillgängligheten och strukturen är viktiga för att kunna             
skapa helhetsbilden av orten och lära känna platsen. För att finna de historiska             
faktorerna som haft avgörande roll i utformningen av orterna ska          
hembygdsföreningarnas hemsidor och material granskas. Den historiska informationen        
om de valda orterna och arbetet inför etableringar av stationerna kan vara begränsade,             
därför har datainsamlingsmetoden utökats med intervjuer. Intervjuerna genomförs för         
att komplettera bland annat den historiska informationen. 
 

3.2.2. Intervju 
Eftersom all information som är relevant för uppsatsen inte finns tillgänglig eller har             
dokumenterats har informationen kompletterat med intervjumaterial. Intervjuerna bidrar        
även till en bredare syn på frågan då informanterna ger ytterligare synvinklar på de              
berörda frågorna. 
 
I denna uppsats har två stycken intervjuer genomförts varav en via telefon och en vid en                
fysisk träff. Intervjuer med personer som varit aktiva och arbetat för etableringen av             
stationen samt personer som har arbetat med byalag och hembygdsföreningar med           
insatthet i orternas utveckling. Information har även hämtats via telefonsamtal med           
anställda vid Trafikverket och Nybro kommun. Intervjupersonerna har valts utifrån en           
förstudie kring bakgrund och roll i arbetet inför etablerande av stationen. 
 

 

 

22 



 

I denna studien har en semistrukturerad intervjuform använts. Detta innebär att           
forskaren har en intervjuguide med frågor som under intervjun ställts och som            
informanten efter bästa förmåga besvarar. Strukturen är inte hårt styrt och ger            
informanten möjlighet att besvara frågorna fritt utan att hindras, även då           
intervjupersonens svar lett in på andra delar än specifikt det som frågats efter. Det gäller               
att som intervjuare kunna lyssna och anpassa frågorna till det som berättas (Denscombe             
2014, s.266). Vid de genomförda intervjuerna har intervjupersonerna blivit informerade          
om uppsatsens ämne men inte dess teoretiska perspektiv eller författarens egen åsikt i             
frågan för att inte påverka informanternas svar.  
 

3.3. Analysmetod 
För att samla in information och skapa förståelse för det som berör Trafikverkets,             
kommunernas, länstrafikens och intresseorganisationers arbete inför en nyetablering av         
en station kommer en kvalitativ textanalys att genomföras. Kvalitativ textanalys innebär           
att innehållet i texten granskas och tolkas utifrån studiens syfte och avgränsning            
(Reinecker 2017, s.239). Fejes och Thornberg (2015) beskriver kvalitativ textanalys          
som en process i vilken forskaren på ett systematiskt sätt undersöker och utifrån             
ramarna för studien syfte tolkar, grupperar, ställer mot varandra och söker mönster i den              
funna informationen (Fejes & Thornberg 2015, s.34-35). Detta är en process som pågår             
under hela arbetet då ny information leder till att skapa nya insikter som i sin tur kan                 
skapa nya mönster. Det är under den kvalitativa analysen som informationen sätts i             
sammanhang och får mening. Även intervjusvaren måste genomgå en kvalitativ analys           
där informationen bearbetas och ställs mot studiens problemformulering för att kunna           
använda informationen i studieresultatet.  
 
Intentionen är att i studien formulera slutsatser utifrån en induktiv logik. Induktiv            
forskning innebär att dra slutsatser utifrån enskilda fall som granskas (Fejes &            
Thornberg 2015 s.24). All kunskap och information skall vara grundad i verkligheten.            
För att studien ska vara helt utifrån en induktiv logik ska endast den framtagna datan               
ligga till grund för studiens resultat (Rienecker & Stray Jørgensen 2017, s.172). I denna              
uppsatsen har den induktiva logiken inte följts till fullo då författarens egna erfarenheter             
och begränsningar inte kan bortses från. 
 

3.4. Metoddiskussion 
Då den här studien kategoriseras som en småskalig kvalitativ forskning innebär det en             
begränsning i både tid, resurs och omfattning. De presenterade metoderna för           
datainsamling och analys medför både svårigheter och konsekvenser värda att belysa           
om. Metoderna fallstudie, dokumentstudie och intervju är utgör tillsammans en bra           
grund för att samla information och de kompletterar varandra på så vis att den              
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information som inte kunnat tas fram med en metod har istället tagits fram med en               
annan metod. Exempel på detta är dokumentstudien och intervjuerna.  
 
Begränsningar i form av tid och omfattning påverkar valet av metoder och dess             
omfattning. Den kvalitativa studien har fokus på att genom granskning av det enskilda             
eller speciell fallet dra generella slutsatser. För att kunna stärka fallstudiens resultat och             
generaliserbarheten krävs det ett större undersökningsunderlag. Vilket skulle kunna         
innebära att fler fallstudieorter med större geografisk spridning undersöks. På så sätt kan             
slutsatsen appliceras på fler orter. (Denscombe 2014 s.104) 
 
Även intervjuer används som datainsamlingsmetod, vilket är ett bra sätt för författaren            
att smidigt samla in information, specifik för studien, genom att kunna ställa frågor till              
utvalda personer. Det är en lämplig metod när de studerade objektet inte tidigare har              
studerats eller förekommer i övrig material som finns tillgänglig för studien. Intervju            
som datainsamlingsmetod är tidskrävande och det krävs att intervjuaren är          
kunnig/påläst/insatt/skicklig. Denscombe skriver att forskarens roll och identitet ibland         
kan avgöra vad för information informanterna vill dela med sig samt hur mycket de              
berättar (Denscombe 2014, s.266-287). Det är viktigt att författaren är medveten om den             
detta vid utformning av frågorna, så att de inte är ledande eller inbegriper egna tankar.               
Vidare, för att kunna säkerställa studiens kvalitet, är det viktigt att under            
forskningsprocessens olika delar vara källkritisk i val av litteratur, dokument och alla            
annan information om används.  
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

De teoretiska utgångspunkterna grundar sig i tidigare forskning som har gjorts och            
presenteras vidare längre fram i arbetet. Studien tar utgångspunkt i teorierna obalans            
mellan stad och landsbygd, station på mindre ort- en stor tillgång samt platsspecifik             
landsbygdsutveckling.  
 

○ Obalans mellan stad och landsbygd 
I Slätmos (2015) och Kärrbäcks (2014) forskningsarbeten lyfts obalansen mellan stad           
och landsbygd fram. Kärrbäck (2014) skriver om att det finns en uppfattning om att              
staden är samhällets tillväxtpunkt och att staden ska bidra till utveckling av hela             
samhället. Det är staden som är norm och där som fokus läggs. Vidare skriver Kärrbäck               
om det större utrymme staden får i forskningen som genomförs. Att staden undersöks             
och forskas kring i större utsträckning än landsbygden har bland annat lett till att det               
finns en kunskapsmässig brist kring landsbygdens utvecklingsbehov. Även Slätmo         
(2015) skriver om det forskningsbehov som finns gällande planering på landsbygden. 
 
Slätmo (2015) skriver i sin kunskapssammanställning om bland annat det          
forskningsbehov som finns och problematiken med att staden är idealet vid planering.            
Detta har bland annat lett till att utvecklingsinitiativ på landsbygden oftare behöver            
motiveras för genomförande, medan motsvarande i staden ses som en självklarhet.  
 

○ Utbyggd kollektivtrafik på mindre ort 
Goda kommunikationsmöjligheter är en stor tillgång för invånare både i städer och på             
landsbygden. Att enskilda individer ska kunna ta sig till viktig samhällsservice med            
bland annat kollektivtrafik är grundläggande krav som ställs. Teorier om sambandet           
mellan utbyggd kollektivtrafik och lokal och regional utveckling framgår i bland andra            
Svenssons och Holmsbergs (2012) rapport och Slätmos (2015)        
kunskapssammanställning. De menar på att platser som har tillgång till goda           
kommunikationer också har bättre förutsättningar för att locka till sig invånare och            
företag som kan etablera sin verksamhet på den platsen. Det som lyfts fram i texterna               
som en av utvecklingsfaktorerna är främst tillgången till en större arbetsmarknad.           
Människor ges möjlighet att bo kvar medan arbetet är på en annan ort. Likväl kan               
företag rekrytera medarbetare från andra orter och även på ett smidigare sätt nå ut till               
kunder. (Svensson & Holmsberg, 2012; Slätmo, 2015; Brandt, 2003) 
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Vidare ger kollektivtrafiken invånarna möjlighet att aktivt välja vilket färdmedel de vill            
använda och kan på så sätt påverka sin egen livsstil mot ett mer hållbart. För att det ska                  
vara ske bör det finnas fler hållbara alternativa färdmedel. Detta är en sida av              
forskningen, Slätmo (2015) presenterar även forskning som talar emot denna idé.           
(Slätmo 2015, s.15) Elldér (2014) skriver i sin studie att ovanstående teori inte är helt               
bekräftad. I vilken omfattning den bebyggda miljön kan påverka människors resvanor är            
enligt Elldérs forskning inte helt fastställt (Elldér 2014, s. 3-4). Det är många aspekter              
som påverkar människors resvanor och därför det svårt att förutse utfallet av utökad             
kollektivtrafik.  
 

○ Platsspecifik landsbygdsutveckling 
I sin bok Rural (2011) tar Michael Woods, professor i geografi vid Aberystwyth             
University (Storbritannien), upp uppdelningen mellan landsbygden och det urbana som          
en av de mest omdiskuterade ämnena inom geografin. Woods skriver om den varierande             
definitionen som landsbygden historiskt sett har haft. Det har benämnts bland annat som             
idyll och lekplats med tillgång till natur, men främst setts som ett ursprung för mat. Men                
dessa tankar har enligt Woods, efter att modernism paradigmet nått sin gräns för dess              
utbredning, återigen kommit tillbaka och blivit aktuella som en kritik mot bland annat             
miljöförstöring och geografisk ojämlikhet. Med geografisk ojämlikhet menas obalansen         
mellan det rurala och urbana, landsbygden och staden (Woods 2011). Med           
nyliberalismens intåg under 1970- och 1980-talet föreslogs det också att statens           
inflytande och investeringar skulle minskas. Istället skulle företagande främjas och på så            
sätt ge landsbygdsområden och samhällen möjlighet att bidra till det egna områdets eller             
regionens utveckling (Cheshire 2006 i Woods 2011, s. 139).  
 
Det fanns tankar inom modernismen om att medel för utvecklingen i rurala områden             
skulle komma utifrån, utomstående källor medan den nya teorin; endogenous rural           
development, på svenska: platsspecifik landsbygdsutveckling (Slätmo 2015, s.13),        
istället fokuserade på landsbygdens värden på plats. Landsbygdens olika värden, såsom           
kulturella, sociala och miljömässiga kan tas tillvara för att utveckla orten eller regionen.             
Woods citerar ur van der Ploeg et al. (2000) om att paradigmskiftet, det vill säga               
förändring i det då rådande tankesättet, från modernism till landsbygdsutveckling har           
bidragit till att även en diskursiv förändring har skett. Detta då landsbygden inte ses som               
outvecklade och omoderna delar i samhället (van der Ploeg et al., 2000 s. 400 i Woods                
2011, s. 141-142). Det leder till att satsningar kan göras med grund i de resurser som                
finns på plats. Woods lyfter också vikten av att inte bedöma utveckling utifrån nya              
fenomen som läggs till utan att det gamla, redan etablerade, tas till vara. Det som avgör                
för utvecklingen är huruvida det nya och det gamla i samhället kan samspela. (Woods              
2011) 
 

 

 

26 



 

 
Tabell: Features of the modernization paradigm and the new rural development           
paradigm 

Modernization paradigm New rural development paradigm 
 

Inward investment Endogenous development 
Top-down planning Bottom-up innovation 
Sectoral modernization             Territorially based integrated development 
Financial capital Social capital 
Exploitation and control of nature Sustainable development 
Transport infrastructure Information infrastructure 
Production Consumption 
Industrialization Small-scale niche industries 
Social modernization Valorization of tradition 
Convergence Local embeddedness 

Tabell 1  är ett utdrag från Woods bok Rural  2011, s.140  
 
Tabell 1 visar på skillnaderna mellan moderniseringsparadigmet och det nya          
landsbygdsutveckling-paradigmet. Det handlar bland annat om planerings- och        
styrformer. I den vänstra spalten av tabellen kan top-down planering ses och i den högra               
bottom-up innovation, Woods menar att det är inom det nya paradigmet som invånarna             
kan påverka och bidra till utvecklingen. Inom modernismen fanns ett uppifrån-och-ner           
styrning, alltså där besluten togs av styrande men där invånarna påverkades. Vidare            
beskrivs hur utvecklingen ska fortskrida och varifrån investeringar ska göras från. Det            
fanns tidigare ett fokus på att landsbygden skulle utvecklas med hjälp av investeringar             
utifrån men med det nya tankesättet skulle landsbygdsorter ta nytta av de resurser som              
fanns på platsen och utifrån det leda utvecklingen av orten framåt. Fokuset riktas mot              
ortens egna kvaliteter och att det ska ske en platsspecifik utveckling. (Woods 2011) 
 
Kritiken som riktas mot den specifika landsbygdsutvecklingen grundar sig i det ändrade            
fokuset från stort statligt inflytande till platsens resurser och specifika förutsättningar.           
Teorin kritiseras för att inte ta hänsyn till orter som inte är rustade med              
konkurrenskraftiga resurser. Innebär detta att teorin faller när det kommer till dessa            
orter? Alla orter har inte samma förutsättningar för att kunna föra sin utveckling framåt              
och dessutom är det svårt för orter på landsbygden att vara platsspecifik (Slätmo 2015,              
s.13). På landsbygden och i mindre orter är invånarna beroende av hela regionen och              
goda kommunikationsmöjligheter då orterna inte kan erbjuda all samhällsservice som          
invånarna har behov av. 
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2.4 Teoriernas relevans 
Uppsatsen kommer med grund i dessa tre teorier att fokusera på tågtrafikens påverkan             
på mindre orter samt de faktorer som ligger till grund för etablering av stationer på               
mindre orter. Teorierna hjälper till att ta fram arbetets inriktning och hjälper läsaren att              
förstå de ideér som studien byggs på och härleda de resonemang som förs i uppsatsens               
resultat och diskussion. 
 
Med anledning av det forskningsbehov som finns gällande sambandet mellan mindre           
orter och tågtrafik har sökningen av teorier även gjorts inom snarlika områden. Den             
andra teorin “utbyggd kollektivtrafik på mindre ort- en stor tillgång” behandlar           
kollektivtrafik i allmänhet på ett generellt plan, kommer att sättas in i studien och              
användas för diskussion om effekterna av tågförbindelser till och från mindre orter.            
Woods teori om platsspecifik landsbygdsutveckling är relevant utifrån studiens         
frågeställning om mindre orters möjligheter och förutsättningar för framtida etableringar          
av stationer i området.  

 

 

28 



 

 

 
5. EMPIRI 

I detta kapitel kommer materialet som samlats in genom fallstudien att presenteras.            
Kapitlet delas in två underkapitel där orterna presenteras och ortspecifikt material           
presenteras för varje ort.  
 

5.1. Holmsjö 
Holmsjö är en ort i Karlskrona kommun, Blekinge län, med drygt 360 invånare. (SCB              
u.å) Orten ligger cirka 32 kilometer norr om Karlskrona och 27 kilometer söder om              
Emmaboda. Servicen i Holmsjö bedöms vara god i förhållande till byns storlek då det              
finns livsmedelsbutik, restaurang, bensinstation, förskola, grundskola för årskurserna        
1-6 och bibliotek. Holmsjö fungerar även som serviceort för områdena Nävragöl,           
Fjärdsjömåla, Fur, Saleboda och Spjutsbygd.  
 

Järnvägshistoria 
Redan omkring år 1860 började det diskuteras kring järnvägsförbindelse mellan          
Holmsjö och Karlskrona. Det tillsattes en kommitté som fem år senare kom fram till              
bansträckning och utförande men det fanns fortfarande motstånd till att järnvägen skulle            
byggas och det dröjde fram till slutet av 1871 innan byggandet av järnvägen startade.              
1874 invigdes järnvägstrafiken och då var även förbindelser till Växjö och södra            
stambanan tillbyggt. I boken Några glimtar från gamla Holmsjö (1998) sammanställt av            
Hembygdsföreningen i Holmsjö, beskriver författarna hur samhället byggdes upp kring          
stationen och stationens roll som mötesplats och servicepunkt för invånarna i orten.            
Stationen var ett tillhåll för arbetare, ungdomar och alla andra som hade ärenden till              
bland annat posten. (Holmsjö hembygdsförening 1998) Men tågstoppet har inte varit en            
självklar och bestående service i orten utan det har under vissa perioder varit ur bruk               
och orten har varit utan tågförbindelser.  
 

Lokalt driv och engagemang 
För insamling av information genomfördes en intervju med två personer boendes i            
Holmsjö med god insyn i ortens historia. I intervjun berättar intervjupersonerna om det             
arbete som de lagt ner sedan 1980-talet för att få till ett tågstopp i Holmsjö. Vad arbetet                 
har inneburit, tågstoppets betydelse för orten och den framtidsblick som finns bland de             
bosatta i orten. Den semistrukturerade intervjun inleddes med en presentation av           
uppsatsen och intervjupersonerna fick berätta om sin bakgrund. De berättade om en tid             
då de bodde i Holmsjö men var tvungen att få skjuts till Emmaboda eller Karlskrona då                
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de skulle arbeta, samtidigt som tåget mellan Karlskrona och Emmaboda åkte förbi orten             
utan att stanna. “Det var retfullt [...] men då fick vi upp ögonen för hur dåligt det var för                   
alla som skulle iväg” (Intervju i Holmsjö, 2019). Det började alltså med den egna              
vardagen för intervjupersonerna som såg möjligheter till en praktiskt förenkling av           
vardagen i det tåget som svischade förbi orten utan att stanna. 
 
Arbetet har inneburit en hel del brevväxling med ansvariga personer inom olika            
myndigheter. I samlingen kontaktade personer som de ömsom ställt krav hos och            
ömsom vädjat till ingår region- och trafikchefer, direktörer på Statens järnvägar  
(SJ) och ministrar och politiker på kommunal, regional och statlig nivå. I samband med              
intervjun i Holmsjö fick jag ta del av ett 50-tal brev, insändare, namninsamlingar och              
remissunderlag som under åren skrivits och mottagits av intervjupersonerna. Storleken          
på samlingen vittnar om det omfattande arbete som intervjupersonerna har lagt ner för             
att öka tillgängligheten till och från orten, det vittnar även om den snåriga             
beslutsprocessen med många olika aktörer och ansvarsområden.  
 
Mellan åren 1950 och 1989 var stationen i Holmsjö inte i bruk och inga tågstopp gjorts i                 
orten (Intervju i Holmsjö 2019). I de många breven till bland annat SJ och dåvarande               
kommunikationsministern kan de argument som lagts fram läsas. Återkommande         
argument emot ett tågstopp i Holmsjö har varit önskan om att behålla restiden mellan              
Karlskrona och Växjö kort då det ansågs gynna långväga resenärer, alltså resenärer som             
skulle från Karlskrona och vidare till Göteborg och Stockholm. Även kostnaden för            
upprustning av plattformen har varit ett av argumenten som gång på gång tagits upp och               
det har inte ansetts vara lönsamt med den investeringen i Holmsjö eftersom            
resunderlaget inte bedömts vara tillräcklig. I ett utlåtande skriver dåvarande trafikchef           
för SJ att Holmsjö med sina drygt 350 invånare inte kan utgöra ett tillräckligt              
resunderlag och att en investering skulle innebära svårigheter för SJ, som ekonomisk            
transportföretag, att få ihop sin ekonomi. Det skrevs vidare att det inte var SJ:s uppgift               
att svara för de korta resorna utan det var de långväga resenärernas önskemål som skulle               
tillgodoses. Alltså var det upp till Länstrafiken att tillförse Holmsjöborna med           
förbindelser till Karlskrona och norrut. (Intervju Holmsjö 2019; Brev från SJ &            
Kommunikationsdepartementet till intervjupersoner 1980-1989) 
 
Enligt intervjupersonernas utsago började tåget, efter närmare 40 års uppehåll återigen           
stanna i Holmsjö. I materialet som tillhandahållits kan det utläsas att tågstoppet då             
motiverades med att det skulle investeras i Kust- till Kustbanan, nya, snabba            
motorvagnståg skulle användas och det skulle bli “tekniskt och ekonomiskt möjligt att            
stanna i Holmsjö”(SJ persontrafik-divisionen). Apropå det nämner intervjupersonerna år         
1985, då två tågavgångar från Karlskrona ersattes med buss för att bereda spårplats för              
godstrafik. “Inte heller då fick vi ett stopp” säger intervjupersonerna och menar att även              
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då det var möjligt för bussen att stanna och ta med passagerare undveks detta med               
motiveringen att de tågersättande bussarna endast var tillfälliga lösningar. (Intervju          
Holmsjö 2019) 
 
I början av 1990-talet blev tågstoppet i Holmsjö återigen ifrågasatt då SJ inte ansåg att               
det var lönsamt och Karlskrona kommuns samhällsbyggnadsavdelning undersökte        
annan lokalisering för tågstopp på sträckan Karlskrona-Emmaboda. Rödeby och         
Gullberna var två placeringar för nya tågstopp som diskuterades (Intervju Holmsjö           
2019). Detta diskuterades men inga förändringar gjordes utan ett avtal mellan SJ och             
Blekinge Länstrafik (BL) skrevs där SJ förband sig att stanna för resandeutbyte och BL              
skulle svara för kostnaderna av SJ-biljetter och skötsel av plattform och tillfartsvägar.            
De båda aktörerna skulle enligt avtalet också följa upp antal resenärer från Holmsjö för              
utvärdering. Då gick alltså BL in och stöttade dels ekonomiskt men även med praktisk              
underhåll (SJ-persontrafik Avtal 1993).  
 
När Kust- till Kustbanan skulle rustas upp, 2010-2012, genomfördes en analys av            
tåguppegållet i Holmsjö. Banverkets analys resulterade i att tågstoppet i Holmsjö skulle            
slopas. Karlskrona kommun krävde då en utförlig analys av trafikeringsalternativ,          
vilken Blekingetrafiken genomförde. I analysen från 2009 föreslogs de att den           
kommunala styrelsen skulle besluta 1. att i enlighet med den regionala trafikstrategin            
slopa tågstoppet i Holmsjö för att åstadkomma korta restider och 2. att med hänsyn till               
trafiktekniska begränsningar som då inte möjliggjorde restidsförkortningar behålla        
tågstoppet fram till den tidpunkt då klara restidsvinster kan uppnås för resor            
Karlskrona-Växjö (Blekingetrafiken 2009). Resultatet blev istället en återinvigning av         
tågstationen då Kust- till Kustbanan var upprustad och återigen trafikerades.  
 
Intervjupersonerna känner frustration över att tågstoppet, som de kämpat och arbetat så            
hårt för gång på gång ifrågasatts och säger “det alltid varit kärvt med gehör för de tankar                 
och ideér som man haft här ute”. De menar också att de känt ett motstånd från regionala                 
politiker och tjänstepersoner i just frågan om tågstopp i Holmsjö och anledningen            
resonerar de om kan vara oförmåga att se helheten. Intervjupersonerna uttrycker det:            
“[...] de hade inte förmågan, kan man säga så, att tänka mer än att i det här ‘lilla                  
samhället’, hur mycket det påverkar hela bygden, hela skogs- och mellanbygden berörs            
utav det och har nytta av det”. Orten har cirka 360 invånare men vid en namninsamling                
för att behålla tågstoppet i Holmsjö samlades närmare 1000 namn in. Intervjupersonerna            
nämner att en privatperson i Holmsjö har planer på att bygga om hus i orten till                
studentbostäder och under en rundvisning berättas med entusiasm om skolan och           
förskolan som är fulla och att det finns planer på att bygga till. (Intervju Holmsjö 2019;                
Blekinge Läns Tidning 2019) 
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Nuläge 
I dagsläget trafikeras Holmsjö av Krösatåget som åker mellan Karlskrona och           
Emmaboda. Vardagar trafikeras sträckan Karlskrona-Emmaboda en gång i timmen         
mellan 04:30 och 20:30 och lika många avgångar från Emmaboda till Karlskrona och             
under helgen avgår 11 tåg vardera dag. Samtliga tåg stannar i Holmsjö för på- och               
avstigning. (Blekingetrafiken u.å) Vid kontakt med trafikutvecklare på Blekingetrafiken         
beskriver hen läget för tågstoppet i Holmsjö som stabilt och menar att de diskussioner              
som pågått i omgångar troligtvis inte kommer tas upp i framtiden då antalet resenärer              
bedöms vara tillfredsställande med tanke på stationens och ortens storlek          
(Trafikutvecklare Blekingetrafiken u.å). Den statistik för antal resor relaterade till          
Holmsjö som finns tillgänglig är för år 2017.  
 

Figur från Åtgärdsvalsstudie för Kust- till kustbanan representerar restider och 
stationer i sydöstra Sverige (Blank, I., Hansson, J., Ljungberg, C 2015) 
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Statistik över antal resande sträckan Karlskrona-Emmaboda 2010 (Blekingetrafiken u.å) 

Totalt  162 190 

Specifikt för Holmsjö ej tillgängligt 

 
Statistik över antal resande sträckan Karlskrona-Emmaboda 2017 (Blekingetrafiken u.å) 

Totalt  246 213 

Specifikt för Holmsjö 
resor till Karlskrona 
resor till Emmaboda 

51 240 
85% 
15% 

 
Statistiken visar på en ökning av det totala resandet mellan Karlskrona och Emmaboda             
med drygt 50% under sju år. Tjänstepersoner på Blekingetrafiken resonerar om att            
upprustningen av banan och utbudet bidragit till ökningen. Hur mycket av den totala             
ökningen som Holmsjö-relaterade resor bidragit med är svårt att fastställa eftersom det            
inte finns exakta siffror från 2010 (Trafikutvecklare Blekingetrafiken u.å). Det närmaste           
som finns tillgängligt är siffror från 2009 års remissunderlag från Blekingetrafiken till            
Karlskrona kommuns begärda analys. Då var antalet resor på sträckan Karlskrona-           
Holmsjö-Emmaboda 162 300 och antal påstigningar i Holmsjö var cirka 2000 eller            
1.2% av alla resor på banan. Detta kan jämföras med 20.8% av de totala resorna på                
sträckan 2017 (Blekingetrafiken 2009). 
 
Utöver tågförbindelser trafikeras Holmsjö också av busslinje 172 som åker från Fur till             
Rödeby för byte till linje 4 mot Karlskrona centrum. Det finns sju avgångar under              
vardagen som är anpassade till skol- och arbetstider. Under helgerna kan resenärer åka             
mellan Karlskrona och Holmsjö med två anropsstyrda turer och Öppen Närtrafik. De            
avgångar är anropsstyrda avgår endast vid beställning. Öppen närtrafik är en tjänst som             
möjliggör det för resenärer att åka till platser som inte har andra förbindelser. För att               
kunna använda tjänsten gäller att antingen:  
“- Adressen du reser till eller från ligger minst 1 kilometer (närmaste gångväg) från en               
hållplats 
- Hållplatsen ligger närmare än 1 kilometer, men trafikeras endast av högst två 
dubbelturer mellan klockan 9 - 17” (Blekingetrafiken.se 2019) 
 

Överblick Karlskrona kommuns översiktsplaner 
Karlskrona kommun har sedan 1989 arbetat fram översiktsplaner i tre olika omgångar            
och resultaten är Karlskrona Översiktsplan (antagen 1991), karlskrona.se översiktsplan         
Karlskrona kommun (antagen 2002) samt Översiktsplan 2030 (antagen 2010).  
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Översiktsplan från 1991: en kommunindelning med utpekade utvecklingsområden        
föreslås. Uppdelningen är följande: Stadsbygden, Södra kusten och storöarna,         
landsbygden, östra skärgården och kusten. Holmsjös områdesspecifika       
ställningstagande presenteras i landsbygdsavsnittet. Översiktsplanens förslag på       
utbyggnads och planeringsbehov är vägreservat för ny sträckning av väg 28 väster om             
Holmsjö samt att ny förbifart bör utredas.(Karlskrona kommun 1991) Det finns alltså            
inte förslag gällande utökad kollektivtrafik specifikt för landsbygden däremot         
konstateras det i kapitlet Kommunikation och infrastruktur att kommunikationerna är          
eftersatta och behöver förbättras samt att Kust- till kustbanan har stor betydelse för             
kontakterna med Göteborg.(Karlskrona kommun 1991) 
 
Översiktsplan från 2002: i denna översiktsplan ges inga områdesspecifika         
ställningstaganden för landsbygdsorterna utan det är generella rekommendationer för         
hela landsbygden. Översiktsplanens inriktning är att Nättraby, Jämjö och Rödeby ska bli            
utvecklade serviceorter. Gällande järnväg beskrivs kust- till kustbanan som en viktig           
godstransportör uti regionen. (Karlskrona kommun 2002) 
 
Översiktsplan från 2010: denna översiktsplan är den mest omfattande av de nämnda. 
Den framhåller en landsbygdsstrategi som inkluderar rekommendationer för bland annat 
bebyggelse och infrastruktur. Det står: “Karlskrona har ett väl utbyggt spårsystem där 
det i en framtid kan finnas möjlighet att bedriva lokal kollektivtrafik på järnväg till 
exempelvis Nättraby, Rödeby, Holmsjö och Verkö”. (Karlskrona kommun 2010, s.31) 
Vidare föreslås tågstoppet i Holmsjö vara kvar och orten utvecklas till serviceort för 
omlandet. Eftersom orten har utvecklad serviceutbud föreslås ny bostadsbebyggelse för 
att öka reseunderlaget. (Karlskrona kommun 2010, s.64-67)   
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5.2. Örsjö 
Örsjö tätort ligger i Nybro kommun, Kalmar län och ligger cirka tio kilometer sydväst              
om Nybro. Örsjö har idag ungefär 400 invånare, vilket är en befolkningsmängd som             
varit ungefärligt konstant sedan 1990-talet (SCB). Örsjö benämns idag som ett           
“designintensivt” samhälle, detta eftersom det finns flera företag i Örsjö som riktat in             
sig på möbeldesign och inredningsbranschen (Nybro kommun 2007) 
 
Idag har de drygt 400 invånarna i samhället tillgång till förskola, skola upp till sjätte               
klass samt fritidshem och idrottsplats. Det finns idag inga affärer eller restauranger i             
Örsjö, för att besöka dessa och andra liknande verksamheter finns det möjlighet att köra              
in till Nybro, vilket innebär en 15 minuters bilresa eller tio minuters tågfärd med              
avgång varannan timme. Men det senare alternativet har inte  alltid varit möjligt. 
 
Orten har haft tillgång till järnväg sedan 1870-talet och i Nybro kommuns översiktsplan             
från 2007 framställs den ha haft stor betydelse för utvecklingen i det lilla samhället              
(Nybro kommun 2007). Tågtrafiken hade varit frånvarande i närmare 40 år när den             
återetablerades år 2014. Tågen hade under lång tid åkt igenom orten utan att stanna.              
Kommunen uttryckte redan år 2007 målsättningen att återuppbygga en tågstation i Örsjö            
(Nybro kommun 2007). Idag kan resenärer välja att åka tåget mellan Örsjö och Nybro,              
en resa på sju minuter, och till Kalmar tar resan 26 minuter. För vidare resor mot                
Karlskrona och Skåne sker byten i Emmaboda (Kalmar länstrafik). 
 

Planeringsarbete för Örsjö pendelstation 
För ytterligare insamling av information om orten och tågtrafiken i Örsjö genomfördes            
en intervju med en av invånarna som engagerat sig i Örsjös utveckling och för frågor               
gällande planeringsarbetet har anställd Nybro kommuns samhällsbyggnadsförvaltning       
kontaktats. Nybro kommun har varit den drivande aktören och det lokala engagemanget            
har varit starkt i den avslutande fasen av projekteringen. (Intervju Örsjö 2019) Nybro             
kommun har finansierat perrongbygget och i ett senare skede har Byalaget Örsjö, en             
ideell förening bestående av invånare i orten, ingått avtal med kommunen om skötsel av              
området kring perrongen samt tillfartsvägar (Nybro kommun 2015). Under samtalet          
med en anställd på Nybros samhällsbyggnadsförvaltning berättar hen att Kalmar          
Länstrafik (KLT), åren innan Örsjös pendeltågstation byggdes, planerade för en          
utökning av trafiken mellan Linneuniversitetets två lärosäten i Kalmar och Växjö med            
pendeltågstrafik. För att denna utökning skulle vara möjlig och trafiken flyta på smidigt             
på spåren behövdes en utbyggnad i form av ett mötesspår. Mötesspåret planerades att             
byggas i Örsjö. Eftersom Nybro kommun hade visioner om att Örsjö senast år 2020              
(Nybro 2007; 2010) skulle ha en pendeltågstation sågs tillfället som en möjlighet att             
“passa på” och bygga Örsjö pendelstation samtidigt. Att kombinera byggnationerna          
skulle innebära samordningsvinster alltså att kommunen och Trafikverket skulle spara          
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in på kostnader då material och personalstyrka redan var på plats. I avtalet mellan              
Nybro och Trafikverket nämns dessutom att material som grävts ur på en plats kunde              
återanvändas på en annan och på så sätt spara in ytterligare kostnader (Nybro kommun              
& Trafikverket 2013). 
 
På frågan om hur förslaget togs emot av övriga aktörer svarar den anställda på Nybros               
samhällsbyggnadsförvaltning att det var svårt, det stötte på motstånd från bland annat            
Trafikverket, eftersom det ansågs vara för litet. Hen säger “skulle det varit andra             
personer som hade hand om projektet hade det varit kört och det hade tagit längre tid”                
och menar att det finns utvecklingspotential hos Trafikverket gällande uppmuntran till           
arbete för bättre kollektivtrafik. I avtalet mellan kommunen och Trafikverket kan läsas            
att en del av lösningen har varit att kommunen finansierat byggande av plattformen             
(Nybro kommun & Trafikverket 2013). Intervjupersonen i Örsjö påpekade också att det            
finns svårigheter med att få medhåll från politiker och tjänstepersoner när det gäller             
utvecklingsarbete på landsbygden. Hen trycker på vikten av att ‘dra åt samma håll’ för              
att utveckling ska ske, både inom byalagen men också med kommuner och politiker             
(Intervju Örsjö 2019).  
 

Höjda villapriser 
Vidare berättar intervjupersonen om pendelstationens värde för orten och samhället och           
säger “det är ett riktigt uppsving för Örsjö, folk vill bo här nu” och syftar på en ökad                  
efterfrågan på villor i Örsjö. I Nybro kommuns underlag till Riktlinjer för            
Bostadsförsörjning 2020-2028 konstateras det att de låga villapriserna på landsbygden          
fortfarande är ett problem som hindrar utveckling och nyproduktion men det skrivs att             
utvecklingen varit positiv i Örsjö. På tio år har villapriserna fördubblats och tillkomsten             
av pendeltågstationen menas ha bidragit till den utvecklingen men att detta inte är enda              
förklaringen. (Nybro kommun 2017, s.32). Under 2019s sista kvartal beslutade          
bostadsbolaget Nybro Bostad AB om sitt nästa stora nybyggnationsprojekt med 12           
stycken marklägenheter, lokaliseringen för denna satsning har beslutats vara i Örsjö           
(Nybro Bostad AB 2019).  
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Nuläge 
Idag kan resenärer åka till och från Örsjö med Krösatåget som trafikerar sträckan             
Emmaboda-Nybro och Nybro-Emmaboda. Under vardagarna stannar åtta av 25         
pendeltåg för på- och avstigande vid Örsjö station och under helgerna är den siffran sju               
av 17 tåg. Alternativa färdsätt är en insatt busslinje och anropsstyrd närtrafik. Även SJ:s              
regionaltåg trafikerar sträckan men denna stannar inte i Örsjö och de mindre stationerna.             
(Kalmar Länstrafik 2019) 
 

 
Karta över tåg- och busstrafik i Kalmar län (Kalmar Länstrafik 2019)  
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6. RESULTAT 

I detta kapitel presenteras de ämnen som fallstudien har inspirerat till och som             
tillsammans med kunskap från kapitlet bakgrund och forskningsöversikt ska besvara          
forskningsfrågorna. Kapitlet är innehåller fyra underkapitel som är indelade för att           
besvara varje forskningsfråga i ett underkapitel var.  
 
 

6.1. Vilka blir effekterna för mindre orter då kommuner, myndigheter         
och länstrafiken planerar för etablering av tågstationer utifrån        
befolkningsmängd?  

 
6.1.1. Kollektivtrafikens samhällsnytta 

Kapitlet Bakgrund och förutsättningar tar upp samhällsnyttan som kollektivtrafiken         
bidrar med. Tågtrafik är en del av den utvecklade kollektivtrafiken och har stor             
betydelse för hela samhällen, dess invånare och ortens framtida utveckling.          
Samhällsnyttan kan sammanfattas med; ökad tillgänglighet, ökad mark- och         
fastighetspris och hållbarhet. Det är nyttor som går hand i hand. Ett förenklat exempel är               
att ökad tillgänglighet leder till att orten blir mer attraktiv och vidare leder det till               
inflyttning och försäljning av bostäder. Utvecklad kollektivtrafik möjliggör för orten att           
behålla befolkningen även när invånarna arbetar eller studerar på en annan ort. 
 
I fallstudien av Holmsjö och Örsjö kan de tillkomna tågstoppen bedömas ha bidragit till              
en del av den nämnda samhällsnyttan. Intervjupersonerna från de båda orterna menar att             
stationen och tågstoppen givit invånarna en positiv framtidstro om ortens utveckling. I            
Holmsjö började det med att invånare som skulle åka norrut då inte behövde ta en               
omväg till Karlskrona med bilen för att sedan åka förbi Holmsjö med tåget. Tågstoppet              
har inneburit att Holmsjöborna givits möjlighet att välja alternativa färdmedel till bilen            
och på så sätt aktivt kunnat välja ett mer hållbart färdmedel. 
Karlskrona kommun skriver i sin översiktsplan att Holmsjö har ett bra serviceutbud för             
en ort i den storleken men i vilken omfattning som tågstoppet har bidragit till bevarande               
av redan befintliga verksamheter och etablering av nya kan inte säkerställas i den här              
studien. Av informationen om läget på serviceutbudet och planerna på utbyggnad av            
skolan och förskolan kan det konstateras att befolkningsmängden inte följer den trend            
som finns på andra mindre orter runt om landet (Elmqvist 2013).  
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Fallstudien i Örsjö visar exempel på tågtrafikens samhällsnytta när det gäller orters            
attraktivitet. I Örsjö har villapriserna ökat och det finns en övertygelse i Nybro kommun              
och bostadsbolaget Nybro Bostad AB att tågstationen och tågstoppen har bidragit till            
den utvecklingen. Nybro Bostad AB har beslutat om att satsa på nyproduktionsprojekt i             
Örsjö. Nyproduktion har tidigare inte varit möjligt på grund av de låga priserna. Detta är               
ytterligare en samhällsnytta som tillskrivs välutvecklad kollektivtrafik, det syftas på att           
den ökade tillgängligheten också ökar ortens attraktivitet och leder till ökade           
markpriser  
 

6.1.2. Kommunal expansion 
Tågtrafik till och från mindre orter innebär en expansion av kommunen. Det            
överbryggar längre avstånd och på så sätt kan ytterligare delar av kommunen nås. Det              
kan ses i studien av Karlskrona kommuns översiktsplaner. I översiktsplanen från 1991            
är det enda angivna ställningstagandet för Holmsjö att en ny vägsträckning av väg 28              
behöver undersökas. Det konstateras också att kommunikationerna i kommunen är          
eftersatta och behöver utvecklas. I översiktsplanen från 2002 har kommunen ett annat            
fokus och landsbygden tas inte upp mer än att Rödeby, Jämjö och Nättraby ska              
utvecklas till serviceorter. Detta förslag tas vidare i översiktsplanen från 2010 där            
kommunen nu föreslår att Holmsjö ska utvecklas till serviceort för dess omland och             
orten föreslås bebyggas med nya bostäder. Det är ett sätt för kommunen att expandera              
norrut. Att just Holmsjö pekas ut som en framtida utvecklingsort beror uttryckligen på             
att det idag finns ett serviceutbud som bedöms vara positiv för orten och omlandet.  
 
Kommunal expansion är möjlig när kommunen är i en tillväxtfas och staden växer             
geografiskt. Ökad tillgänglighet är ett medel för att möjliggöra kommunal expansion.           
Tillgängliggörande av bostadsområden utanför stadskärnan minskar också trycket på         
staden. Det är inte möjligt att expandera alla städer och större tätorter då lokala              
förutsättningar kan begränsa detta, exempelvis är Karlskrona tätort begränsad av vatten           
runt omkring och möjlig expansion är då norrut mot skogs- och landsbygden. 
 

6.1.3. Vilka blir effekterna för mindre orter? 
Orterna i studien visar på exempel som tidigare forskningsrapporter tagit upp och som             
utgör förutsättningarna för ämnet. Arbetet för att återetablera tågstationer i både           
Holmsjö och Örsjö möttes i början av motstånd då resunderlaget inte bedömdes vara             
tillräckligt. Processerna har sett olika ut för de två orterna men resultatet har i båda               
fallen bedömts varit positiva av invånare, kommun och myndighet. När planering av            
tågstopp och etablering av stationer grundas på befolkningsmängd och reseunderlag          
innebär det stora konsekvenser för mindre orter. Effekterna blir att de mindre orterna             
‘går miste om’ den samhällsnytta och utvecklingsmöjligheter som tågtrafik kan          
medföra. Utebliven satsning på landsbygden leder till en ofrånkomlig eftersatthet i           
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förhållande till staden och kommer på sikt även påverka staden och hela kommunen.             
Utan satsningar stannar utvecklingen då alla de komponenter som bygger ett samhälle            
eller en ort är sammankopplade i ett och samma system. Vid utebliven satsning minskar              
utbudet av nödvändig service. Minskat serviceutbud innebär i längden en krympande           
befolkningsmängd. Lika väl som befolkningsmängden behöver service, behöver även         
servicen ett underlag för att det ska vara möjligt till fortsatt verksamhet. För att det ska                
vara möjligt för mindre orter att kunna utvecklas måste investeringar göras som inte             
drivs av vinst och potentiella användarantal. 
 

6.1.4. Alternativa trafikeringssätt  
Förutsättningarna och de lokala omständigheterna skiljer sig mellan kommuner och          
orter. En del kommuners läge i landet eller järnvägsspårets kapacitet begränsar           
möjligheten att kunna göra tågstopp i mindre orter. Tågtrafikens är ett av de mest              
hållbara och smidiga färdsätten men vid begränsningar måste andra färdmedel kunna           
användas. Till och från Holmsjö fanns det under perioder bussar som trafikerade orten             
men dessa var begränsade till länsresor, alltså till Karlskrona men vidare norrut fanns             
det inga förbindelser. Vid tekniska begränsningar för tågtrafik bör andra färdmedel           
uppfylla behovet. Alternativa trafikeringssätt är med busstrafik. Dessutom ska de mål           
kring ekologisk och ekonomisk hållbarhet som satts upp uppnås. I fallstudie-orterna har            
tågtrafiken kompletterats med bussar. I Holmsjö åker bussen mellan orten och Rödeby,            
som är en större ort och därifrån kan resenärer åka till Karlskrona. Det är ett sätt för att                  
göra orten tillgänglig samtidigt som det är ekonomisk hållbart. Bussar som ska åka från              
landsbygden och hela vägen in till staden innebär större kostnader och kan också verka              
utvecklas i en negativ riktning. Alltså att restiden ökar så pass mycket att resenärer till               
och från större orter väljer bort kollektivtrafiken. Andra verktyg för länstrafiken att            
kunna utföra kollektivtrafik på landsbygden är anpassning av fordonsstorlek och          
tidtabeller till de behov som finns. I Örsjö stannar inte alla tåg som passerar stationen               
utan det har gjorts en bedömning av behovet och åtta av 25 tåg stannar vid Örsjö sation. 
 
I både Holmsjö och Örsjö används trafikeringssättet öppen närtrafik, som avgår endast             

då resenärer bokar det. Detta möjliggör för resenärer att kunna åka till och från platser               
på landsbygden som inte har andra förbindelser samtidigt som länstrafiken inte behöver            
bekosta bussar som vid vissa avgångar inte har några resenärer.  
 

6.2. På vilket sätt kan landsbygdsorter frångå kravet på        
befolkningstäthet för etablering av tågtrafik? 

 
6.2.1. Avvägning mellan olika intressen 

Planering av tågtrafik på landsbygden innebär en utmaning och sätter höga krav på             
såväl inblandade aktörer som process och arbete. Holmsjöbornas arbete för tågtrafik           
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vittnar om den snårig beslutsprocessen.Det är många aktörer med olika intressen           
inblandade i processen och vars intressen måste vägas in och komma överens i besluten.              
Viktigt att återigen uppmärksamma att den fysiska samhällsplaneringen på ett          
översiktligt plan är ett politiskt verktyg på både statlig, regional och kommunal nivå då              
en betydelsefull del av samhällsplaneringen, budgeten, fastställs av politiker på de olika            
nivåerna. Expertisen och forskningen kan genom kunskapsspridning och forskning i          
ämnet upplysa om de samhällsvinster som ökad tillgänglighet till landsbygdsorter          
medför. Kunskap i ämnet kan leda till förståelse för att vinster på landsbygden inte kan               
limiteras till biljettintäkter utan att utveckling och expansion i längden kan värderas som             
samhällsvinster.  
 
Materialet från Holmsjö visar att SJ och Banverket argumenterade mot ett tågstopp i             
orten med grund i att det var mer önskvärt att behålla restiden mellan Karlskrona och               
Växjö kort. Det är ett exempel på intressekonflikt som grundar sig i att fokus läggs på                
de stora orterna och landsbygden inte anses kunna bidra till samhällsutvecklingen. För            
att kunna ändra ett sådant synsätt hos de olika aktörerna krävs som nämnts kunskap men               
även långsiktiga mål som kan ena de olika aktörernas verksamheter. 
 

6.2.2. Långsiktiga mål och strategier 
I SKL:s rapport Kommunerna och kollektivtrafiken lyftes vikten av att kommunerna har            
målsättningar kring ökad kollektivtrafik för att faktiska åtgärder ska genomföras. Det är            
alltså mer sannolikt att kommuner arbetat för att ökad kollektivtrafik när det finns             
tydliga mål. Rapporten har undersökt kommuner generellt och inte specifikt          
landsbygder. Fallstudien visar på exempel som styrker rapportens resultat. Vid          
presentation av förslaget om återetablering av tågtrafik till och från Örsjö möttes            
kommunen av motstånd och tvivel från Trafikverket som menade på att orten var för              
liten och investeringen inte skulle få positivt utfall. Nybro kommun hade redan i 2007              
års översiktsplan anslagit att Örsjö senast 2020 skulle få en uppbyggd station och var i               
samband med projektarbetet en drivande aktör för genomförande av perrongbygget.  
 
Det är viktigt att kommuner tar fram strategier och tydliga mål som behandlar             
infrastrukturen på landsbygden för att bidra till en aktiv utveckling. Det gäller att målen              
är specificerade för just den orten och att det finns förståelse för landsbygdsorters             
särskildhet. Då är det viktigt med kommunikation och dialog med invånare.  
 
Det är vidare viktigt att ha förståelse för att det tar tid att genomföra förändringar i                
resbeteenden, strukturer och synsätt både hos invånare och politiker. Det kan           
tydliggöras med stationen och tågstoppen i Holmsjö, då det i omgångar ifrågasatts på             
grund av att antal resenärer inte ansetts vara tillräckliga. Men det har senare blivit en del                
av ortens karaktär och i sin senaste översiktsplan uttrycker Karlskrona kommun           
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framtidstro om utvecklingspotentialen för orten och dess serviceutbud. Nu bedömer          
även Blekingetrafiken stationens status som stabil då statistiken visar på ett ökande antal             
resenärer till och från stationen i Holmsjö. Denna förändring har skett successivt under             
sju års tid. Tesen styrks också av K2:s undersökning Pågatåg nordost och Krösatåg             
(2015) vars resultat visar på att invanda resbeteenden och tankesätt tar tid att förändra.              
De skånska och småländska orterna som har undersökts i studien har visat på att det tar                
tid för människor att bli medveten om investeringens fulla potential. 
 

6.2.3. Frångå kravet på befolkningstäthet 
Kravet på befolkningstäthet är ett sätt att försäkra så investeringar inom           
kollektivtrafiken får ett positivt utfall och att det kommer till användning. Det är också              
en indikator som kan ligga till grund för de olika aktörernas verksamheter, exempelvis             
kan länstrafiken utifrån befolkningstäthet göra kapacitetsbedömningar och utifrån det         
utforma tidtabeller såsom KLT har gjort med antal avgångar till och från Örsjö station.              
Befolkningsunderlag kan användas som ett verktyg men det får konsekvenser när det            
ställs som ett krav för att investeringar ska göras.  
 
Bakgrunden till fallstudieorternas process för etablering av tågstationer skiljer sig åt           
men i båda fallen har de frångått kravet på befolkningstäthet som ställts på orterna, detta               
kan hävdas eftersom orterna inte har ökat sin befolkningsmängd märkbart från det att             
förslaget lagts fram till att beslut tagits om att tågen ska trafikera stationerna.             
Genomförande av investering på landsbygden utgör en viss osäkerhet i början då            
resultatet på förhand inte kan förutspås eller beräknas. Att fallstudieorterna har frångått            
kravet på befolkningsmängd beror på flera faktorer. De främsta faktorerna kan de som             
nämnts i del 6.2 i det här kapitlet. Avvägning mellan olika intressen, förändring av              
synsätt och utformning av långsiktiga mål är tillvägagångssätt som fallstudien har visat            
att orterna har använt sig av i olika stor utsträckning. 
 

6.3. Vad kan kommunala planerare och invånarna göra för att ta tillvara           
på den potential en tågstation har? 
 

6.3.1. Uppföljning och utvärdering 
Det finns en permanence, alltså en beständighet, i att investera i tågtrafik på             
landsbygden, på grund av kostnaderna men också att det innebär ett avtryck i landskapet              
som inte går att återkalla. Uppföljning och utvärdering längs vägen, innan, under och             
efter investeringens genomförande ger kommunen, Trafikverket och länstrafiken ett         
utrymme för eventuella justeringar som behöver göras. Det kan gälla bland annat antal             
stopp, kapacitet och resurser som fortsättningsvis ska läggas på den orten. I dialog med              
invånare och verksamma på orten kan detta skapa bättre förståelse för de beslut som tas.               
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Det kan även belysa det individuella ansvaret som invånare har för att den service som               
finns på orten även fortsättningsvis ska finnas.  
 
Tågstoppet vid Holmsjös station ifrågasattes under flera tillfällen av bland andra           
transportföretaget, SJ, länstrafiken och politiker då reseunderlaget inte ansågs vara          
tillräckligt. Detta ledde till frustration hos invånarna i Holmsjö som gång på gång var              
tvungna att kämpa för att behålla tågstoppet. Vid ett av tillfällena som Banverket             
föreslog att tågstoppet i Holmsjö skulle slopas genomfördes en analys. Denna           
resulterade i att antal resor som var relaterad till Holmsjö endast var en liten andel av de                 
totala resorna. Som tidigare nämnts ställer investeringar i tågtrafiken på landsbygden           
höga krav på alla inblandade aktörer och då även invånarna.  
 

6.3.2. Lokalt engagemang  
I båda fallstudieorterna har det lokala engagemanget varit starkt, än starkare har det             
lokala drivet varit i Holmsjö. Forsemalm et al. (2013) lyfter i rapporten att det krävs               
“drivande aktörer, oavsett vilka det är” för att kunna ta till vara tågstationens potential.              
Stor befolkningsunderlag innebär inte per automatik stort antal tågresenärer utan det är            
upp till invånarna att faktiskt resa kollektivt med tåget. Det lokala engagemanget kan             
agera som indikator på att det finns resenärer i orten vilket kan ge de styrande organen                
motiv till investering i den orten. I Örsjö har byalaget ingått avtal med kommunen för               
viss skötsel av stationsområdet. Det är ett samarbete som betraktas som ett målinriktat             
arbete från båda parters sida. Utan det lokala engagemanget på de två orterna bedöms              
utvecklingen inte ha kunnat nå den dagens nivå.  
 

6.3.3. Stationsnära bebyggelse 
I Region Skånes rapport Stationsnära läge 2.0 (2018) lyfts vikten av bostadsplanering i             
stationsnära lägen för att uppnå attraktiv kollektivtrafikutbud och effektiv mark- och           
resursanvändning. Det är ett ypperligt verktyg för kommunala planerare att kunna skapa            
ett möte mellan stationen och framtida delar av samhället. Låga bostadspriser på            
landsbygden är idag ett hinder för bostadsbolagen att kunna kunna satsa på            
landsbygden.  
De två fallstudieorterna bedöms, som tidigare nämnts ha frångått kravet på           
befolkningstäthet då stationen i Örsjö byggts och Holmsjö fått tågstopp utan särskild            
stor befolkningsökning. I båda fallen har kommunen uttryckt att det nu finns möjlighet             
för bostadsbyggande. Karlskrona skriver i sin översiktsplan om möjligheten att bygga i            
centrala Holmsjö. I Örsjö har det beslutats om att bygga nya lägenheter på kommunala              
tomter. Detta är ett sätt att skapa ytterligare underlag för det utbud som finns samt               
säkerställa utbudets fortsatta verksamhet.  
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6.3.4. Kommunala planerares och invånares ‘uppdrag’ 

För att kunna ta tillvara en tågstations potential måste den kommunala planeringen göra             
helhetsbedömningar av utvecklingspotentialen som orten har. Genom bland annat         
planering för bebyggelse i samband med investeringar i kollektivtrafiken utökas på sikt            
underlaget. Invånarna har en mycket stor roll i hur väl järnvägsinvesteringar lyckas och             
hur det utvecklas. Endast genom att använda sig av de tjänster och service som erbjuds               
på orten ges de möjlighet till fortsatt förekomst. Med ett lokalt engagemang som             
dessutom står enat och “drar åt samma håll” är chanserna större för lyckade             
investeringar och utveckling av orterna.  
 

6.4. Vilka möjligheter finns det för mindre orter med låg         
befolkningsmängd att få tågtrafik? 

När förslag om järnvägsinvesteringar läggs fram av exempelvis kommunen är det ett en             
fråga som behandlas av regionen, länstrafiken och Trafikverket. Det ska diskuteras och            
de olika aktörernas synpunkter samlas in. Trafikverket som har det yttersta ansvaret för             
järnvägen i Sverige gör bedömningar och ger sitt utlåtande om förslaget. En            
huvudsaklig bedömning görs utifrån den samhällsekonomiska analysen, i vilken         
kostnader, restider och kapacitetsökningar beräknas. Om dessa analyser görs för          
investeringar på landsbygden innebär det en begränsning av ortens         
utvecklingsmöjligheter då analysen väger kostnad mot faktisk vinst eller nytta. För att            
mindre orter på landsbygden ska ha möjlighet till den samhällsnytta som tillgången till             
tågtrafik medför bör andra icke-monetära bedömningsaspekter ligga till grund för de           
bedömningarna.  
 
Svaret på den sista forskningsfrågan inkluderar stora delar av kapitel 6 eftersom att             
svaren är nära kopplade med varandra. Tidigare svar har berört följande ämnen:  

● avvägning mellan olika intressen 
● alternativa trafikeringssätt 
● uppföljning efter hand 
● lokalt driv 
● långsiktiga mål och strategier 
● kommunal expandering 
● bostadsplanering 
● kollektivtrafikens samhällsnytta 

 
Detta kan sammanfattas i att arbetet med tågtrafik på landsbygdsorter är riktad mot ett              
framtidstänk, alltså att ‘vinsten’ och samhällsnyttan som tågtrafiken bedöms tillföra en           
mindre ort måste granskas ur ett framtidsperspektiv. Investeringens ‘vinster’ tar tid tills            
de har grundats i samhället och dess effekter kan ses. Följande frågor kan ses vara               
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ledfrågor och användas i syfte att kontrollera huruvida den tänkta orten kan vara aktuell              
för utökad tillgänglighet med tågtrafik.  
 

● Finns det utvecklingspotential i orten? 
○ Kan orten i framtiden utgöra en ny serviceort? 
○ Finns det möjlighet att utöka det befintliga underlaget? 

● Vilka mål och strategier finns det för att utveckla orten? 
○ Är dessa realistiska och uppnåbara? 
○ Vilka aktörer arbetar mot dessa målen? 

● Finns det ett lokalt engagemang? 
○ Kan invånarna inkluderas i utvecklingsarbetet? 
○ Finns det lokala trender eller mönster som måste tas hänsyn till? 

 
Frågorna utgår från ortens karaktär och de lokala förutsättningarna. Det är många olika 
faktorer som påverkar en orts möjlighet till tågtrafik. Det handlar om kommunens eller 
regionens politiska styrning, den kommunala expansionens riktning samt invånarnas 
benägenhet att förändra sina invanda resebeteenden.  
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7. SLUTSATS 

 
Resultatet av fallstudien visar på likheter och skillnader mellan de två granskade            
orterna. Det är två orter som trots sin storlek har starka karaktärer i sina kommuner. Det                
är inte minst den lokala samhörigheten och invånarnas engagemang och driv för sina             
orters utveckling. Resultatet har arbetats fram genom att ta fram olika ämnen vars             
inspiration har varit i empirin. Dessa har tillsammans med forskningsöversikten utgjort           
grunden för resultatet. Som visar på ämnets komplexitet både i problemformulering och            
resultat. Problemformuleringen beskriver ett ämne som präglas av motstående intressen,          
där det ena utesluter det andra. Att planera för städer och utveckla kollektivtrafiken där              
anses idag som en självklarhet medans samma insatser på landsbygden ifrågasätts och            
stöter på motstånd av aktörer inom planeringsprocessen.  
 
Denna uppsats fokuserar på landsbygden och dess möjlighet att utvecklas genom ökad            
tillgänglighet. Utifrån den teoretiska utgångspunkten har forskningsöversikten gjorts        
som visar på just obalans mellan stad och landsbygd. Även resultatet präglas av olika              
intressen som måste vägas mot varandra. Då Trafikverket, kommunerna eller          
länstrafiken planerar för åtgärder i staden eller landsbygden blir den andra delen            
lidande. I uppsatsens resultat föreslås tydliga och långsiktiga mål, kunskapsspridning          
och samt praktiska planeringsförslag såsom planering i anslutning till stationerna samt           
uppföljning och utvärdering. Det är viktigt att det sker en dialog mellan aktörer och              
invånare i olika faser av planeringsarbetet och även efteråt, när tågtrafiken och stationen             
har etablerats. Det ger invånarna bättre förståelse för de beslut som tas och hjälper              
länstrafiken och kommunerna att kunna genomföra förbättringar men också justeringar          
som bättre passar de behov som finns.  
 
Syftet bedöms vara uppfyllt då problematiken belysts genom problemformulering och          
fallstudien av orterna som genomgått just den problematik som beskrivs. Dessutom har            
möjligheterna för mindre orter att få tågtrafik undersökts. De teoretiska          
utgångspunkterna Obalans mellan stad och land samt Utbyggd kollektivtrafik på mindre           
orter är genomgående i uppsatsens forskningsöversikt och resultat. Den platsspecifika          
landsbygds teorin som fokuserar på landsbygdsortens karaktär och som med egna           
resurserna och kvaliteter ska utvecklas. I fallstudieorterna Holmsjö och Örsjö hade           
denna platsspecifika utveckling inte kunnat vara möjlig, trots starka karaktärer och           
utvecklad grund. Det är dels en organisatorisk fråga men också fråga om resurser som              
finns i orterna. Wood skriver att utvecklingen inte ska ses i nya ting som läggs till utan                 
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att utveckla det redan befintliga. I Holmsjö kan spår av detta ses då Karlskrona kommun               
pekar ut orten som en framtida serviceort. Alltså har Holmsjö med delvis egna resurser              
utvecklats då ortens statusen höjts i kommunen. 
  
Studien kan med hjälp av forskningsöversikten bedömas vara generell och kunna           
appliceras på andra orter i samma storlek, eftersom forskningsöversikten behandlar de           
ämnen och teman som tagits fram genom fallstudien i empirin.  
 
Vidare utveckling 
Under skrivande av den här uppsatsen och insamlingen av information har jag varit             
kontakt med olika parter i samma fråga och upplevt ett behov av dialog mellan dessa               
parter, alltså anställda på kommunen, anställda på Trafikverket, anställda på länstrafiken           
samt invånare. Det finns förbättringspotential hos alla för ett mer samordnat och            
målinriktat arbete.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 

- Bakgrund? 
 

- Vad har arbetet inneburit? kontakt med kommun, myndigheter. 
 

- Hur har tågtrafikeringen varit här? 
 

- Hur har responsen från kommunen varit?  
- Har ni fått gehör för era tankar och ideér? 

 
- Vilka hinder har ni stött på? 

 
- Hur har ert engagemang och sammanhållning i orten påverkat ert arbete för att             

få tågtrafik? 
 

- Hur skulle du tro att det hela hade utvecklat utan det lokala drivet? 
 

- Hur ser ni på att det planeras utifrån befolkningstäthet och underlag? 
- det innebär ju bland annat bättre effektivitet, hållbarhet 

- Det leder ju till att kommunen får “hjälpa till” och planerar för att stärka upp               
underlaget med att planera för bostäder. 

 
- Vad tror ni att en sådan förtätning kan innebära för orten? 

 
- Vad har stationen inneburit för samhället? 
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