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Abstract 

The growth in Scania is expected to increase by developing Scania’s polycentric structure and 

create regional expansion. This regional expansion will be developed partly by investments in 

infrastructure, which are expected to generate better accessibility. The aim of this essay is to 

investigate a specific train investment in north-eastern Scania, Pågatåg Nordost, and its 

impacts on development and accessibility in north-eastern Scania. The main focus is on two 

villages, Önnestad and Vittsjö, which have received train service through Pågatåg Nordost.   

The theoretical framework consists of theoretic visions about polycentrism, regional 

development and accessibility. The empirical data are based on documents from concerned 

operators and complementary interviews.   

Today there are differences between the eastern and western parts of Scania, where the 

western parts have a more positive development and also a faster population growth. This 

study shows that there is a desire from the involved parts to integrate the north-eastern part of 

Scania with the rest of the region in a better way. The infrastructure project Pågatåg Nordost 

is seen as part of accomplishing this. Pågatåg Nordost was finished in 2014 and it is therefore 

not yet possible to see the full effects of the project. The project is never the less expected to 

be a part of the development that will lead to regional expansion and a more integrated region. 

In the issue of accessibility one change is already visible; the local accessibility has become 

worse but the regional accessibility has been improved.    

 

Keywords: Pågatåg Nordost, infrastructure, polycentrism, regional development, regional 

expansion, accessibility 

 

Nyckelord: Pågatåg Nordost, infrastruktur, polycentrism, regional utveckling, 

regionförstoring, tillgänglighet



 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ........................................................................................................ 1 

1.1. Syfte och frågeställning ................................................................................................. 3 

1.2. Utgångspunkter ............................................................................................................. 3 

1.3. Avgränsningar och disposition ..................................................................................... 3 

2. Teori ............................................................................................................... 5 

2.1 Regional tillväxt och utveckling .................................................................................... 5 

2.1.1. Funktionella och administrativa regioner ................................................................ 6 

2.1.2. Utveckling och tillväxt .............................................................................................. 7 

2.1.3. Regionförstoring ....................................................................................................... 9 

2.3. Polycentrism ................................................................................................................. 12 

2.3.1. Synen på ortstrukturer ............................................................................................ 12 

2.3.2. Förklaring polycentrism ......................................................................................... 13 

3. Metod och material ..................................................................................... 15 

3.1 Metod ............................................................................................................................. 15 

3.1.1. Dokument ................................................................................................................ 15 

3.1.2. Intervju .................................................................................................................... 17 

3.2 Material ......................................................................................................................... 18 

4. Historik och analysverktyg ........................................................................ 19 

4.1. Tågtrafiken i Skåne och Pågatåg Nordost ................................................................. 19 

4.2 Anknytning till syfte och frågeställning ...................................................................... 21 

4.3. Analysverktyg - Tillgänglighet ................................................................................... 21 

5. Pågatåg Nordosts och utvecklingen i nordöstra Skåne ........................... 23 

5.1. Regional planering ....................................................................................................... 23 

5.1.1. Tillgänglighet och utveckling .................................................................................. 25 

5.1.2. Pågatåg Nordost, regional utveckling och tillgänglighet ....................................... 27 

5.2. Kristianstad kommun och Önnestad ......................................................................... 28 

5.2.1. Dokument ................................................................................................................ 29 

5.2.2 Intervju ..................................................................................................................... 32 

5.2.3. Tillgänglighet och utveckling i Kristianstad kommun och Önnestad ..................... 34 

5.3. Hässleholms kommun och Vittsjö .............................................................................. 35 

5.3.1. Dokument ................................................................................................................ 36 

5.3.2. Intervju .................................................................................................................... 39 

5.3.3. Tillgänglighet och utveckling i Hässleholms kommun och Vittsjö ......................... 41 



 

 

5.4. Pågatåg Nordost ........................................................................................................... 42 

5.4.1. Intervju Pågatåg Nordost ....................................................................................... 42 

5.4.2. Resandeförändring Pågatåg Nordost ..................................................................... 43 

5.4.3. Utveckling och förändrad tillgänglighet ................................................................. 44 

6. Avslutning .................................................................................................... 45 

6.1. Diskussion ..................................................................................................................... 45 

6.2. Slutsatser ...................................................................................................................... 48 

6.3 Vidare forskning ........................................................................................................... 49 

Källförteckning .................................................................................................. 50 

Skriftliga källor ................................................................................................................... 50 

Muntliga källor ................................................................................................................... 53 

Bilagor ................................................................................................................ 54 

Bilaga 1 Intervju kommunerna ......................................................................................... 54 

Bilaga 2 Intervju Initiativtagare Pågatåg Nordost .......................................................... 55 

 



1 

 

 

1. Inledning  
 

”Samhället står de närmaste åren inför stora utmaningar. Frågor som 

befolkningsökning, integration, globalisering, energi och klimat kommer att kräva en 

mer samordnad regional fysisk planering. Planer för infrastruktur behöver samordnas 

med planering av bostadsförsörjning, kollektivtrafik, arbetsmarknadsförstoring, 

satsningar på forskning och utveckling, samt med insatser för ökad konkurrenskraft i det 

inhemska näringslivet och exportnäringen. För Skåne gäller det nu att i planeringen av 

framtidens transportsystem både adressera utmaningarna och se möjligheterna för att 

uppnå en hållbar utveckling.” 

Region Skåne (2016:9) 

 

Mellan åren 2011 och 2014 har ett antal nya stationer öppnat i de nordöstra delarna av 

Skåne och i de södra delarna av Småland. Projektet kallas Pågatåg Nordost och målet med 

det var att öppna stationer längs redan befintlig järnväg i fler orter i nordöstra Skåne och 

södra Småland. Projektet startade utifrån idén om att i större grad koppla ihop och 

integrera Skåne, både regionalt och lokalt, och att integrera bostads- och arbetsmarknaden i 

nordöstra Skåne med övriga Skåne. Ytterligare mål med projektet var att minska 

biltrafiken och göra kollektivt resande mer attraktivt och tillgängligt.  

Skåne är en storstadsregion bestående av Sveriges tredje största stad, ett flertal större städer 

och många mindre orter med goda kollektivtrafiksförbindelser. Region Skåne har i 

regionen identifierat sju regionala kärnor, Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad, 

Landskrona, Hässleholm och Ystad. Av dessa är tre, Malmö, Lund och Helsingborg, 

tillväxtmotorer. Kristianstad och Hässleholm anses ha potential för att tillsammans bilda en 

tillväxtmotor. 

I jämförelse med övriga Sverige har Skåne en hög tätortstäthet, förhållandevis korta 

avstånd och hög tillgänglighet. Skåne är en region som bygger på en polycentrisk och 

flerkärnig ortstruktur, regionen består alltså av ett nätverk av orter med relativt hög 

tillgänglighet. Region Skåne menar att en av Skånes stora styrkor är just nätverket av orter 

med olika karaktär som kan komplettera varandra istället för att konkurrera. Detta är också 

en del av grunden som behövs för att skapa ytterligare regionförstoring och integration 

inom regionen. För att detta ska kunna uppnås krävs att interaktionen mellan regionens 
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delar utvecklas och stärks. Detta kräver satsningar både på de starka tillväxtmotorer och 

regionala kärnor som identifierats i regionen men även satsningar på övriga orter (Region 

Skåne, 2011:2). I Region Skånes regionala utvecklingsstrategi är målet att Skåne 2030 är 

öppet. Med detta menas att människor enkelt och fritt ska kunna röra sig inom regionen. 

Man ska enkelt kunna bo på landet och jobba i staden, eller tvärtom. Den flerkärniga 

strukturen och den goda tillgängligheten ska skapa en dynamisk verklighet med 

möjligheten att leva på många olika sätt (Region Skåne, 2014:8). För att detta ska vara 

möjligt krävs det satsningar på infrastruktur och kommunikationer för att skapa en god 

tillgänglighet, en mer integrerad region och utveckling i andra orter än endast de regionala 

kärnorna och tillväxtmotorerna.  

Samtidigt som Skåne som region har stora möjligheter finns det också stora utmaningar. 

Skåne har Sveriges lägsta sysselsättningsgrad, det råder också bostadsbrist och en stor 

obalans på bostadsmarknaden. Arbetsmarknaden består av två delar, östra och västra 

Skåne, som är dåligt integrerade med varandra. Samtidigt sker en snabb befolkningstillväxt 

i länet. Skillnaderna inom regionen är stora. Den västra delen karaktäriseras av en ung 

befolkning, ett framtidsorienterat näringsliv, lågt resursutnyttjande, låg förvärvsfrekvens 

och en god produktivitet samtidigt som den östra delen mer karaktäriseras av det motsatta, 

en äldre befolkning, ett traditionellt näringsliv, högt resursutnyttjande, högre 

förvärvsfrekvens och en lägre produktivitet. Det är främst den västra delen av Skåne, runt 

Malmö/Lund och Helsingborg som har en kraftig befolkningstillväxt, även om 

befolkningen växer i nästan hela Skåne (Region Skåne u.å.:19-21). Den västra delen av 

länet har också betydligt bättre tillgång till välutvecklad infrastruktur vad gäller väg och 

järnväg.  

Projektet Pågatåg Nordost är en infrastruktursatsning gjord i samverkan mellan 11 

kommuner i tre regioner och näringslivet för att skapa utveckling och tillgänglighet och 

integration mellan platser. Regionförstoring, regional, lokal och hållbar tillväxt och 

utveckling är alla begrepp som nämns i flera planeringsdokument, både på regional och 

kommunal nivå.  Uppsatsen undersöker hur Pågatåg Nordost påverkar utvecklingen, synen 

på den regionala kontexten och tillgängligheten i den berörda delen av Skåne.  
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1.1. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om och hur infrastruktursatsningar i mindre 

orter i den nordöstra delen av regionen Skåne kan förväntas utveckla de lokala 

förhållandena för ökad tillgänglighet och utveckling. Fokus ligger på ett särskilt projekt, 

Pågatåg Nordost, och uppsatsen ämnar undersöka dess betydelse för utveckling och tillväxt 

i nordöstra Skåne.  

Uppsatsens huvudsakliga frågeställning är: 

Vilken betydelse förväntar berörda aktörer att infrastruktursatsningen Pågatåg Nordost ska 

få för nordöstra Skånes utveckling? 

Huvudfrågan konkretiseras genom följande underfrågor:  

1. Innebär satsningen en förbättrad tillgänglighet och i så fall för vem?  

2. Bidrar satsningen till en bättre integration mellan nordöstra Skåne och övriga Skåne 

eller får satsningen en mer lokalt begränsad effekt?   
 

1.2. Utgångspunkter 

Det finns två grundläggande delar som bidrar till utgångspunkten för uppsatsen. Den ena är 

det teoretiska ramverket vilket berör begrepp och idéramar för regional, lokal utveckling 

och ortstrategier i ett mer generellt perspektiv i förhållande till teoretiska visioner om 

polycentrism och regionförstoring. Den andra komponenten består av det empiriska 

materialet som är inhämtat genom studie av regionala och kommunala dokument och 

planer som beskriver nuläget och mål för framtiden. Detta material kompletteras av 

intervjuer.  

1.3. Avgränsningar och disposition 

Inom projektet har nya infrastruktursatsningar tillkommit i flera kommuner i nordöstra 

Skåne men även i södra Småland. Denna uppsats kommer att ha fokus på den utveckling 

som kan tänkas ske i Skåne. Uppsatsen fokuserar på Kristianstad kommun med orten 

Önnestad och Hässleholms kommun med orten Vittsjö. Lokaliseringen av orterna i 

förhållande till Kristianstad och Hässleholm visas i Figur 1.  
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Figur 1: Önnestads och Vittsjös lokalisering (Lantmäteriet, 2013); Författarens markeringar  

 

 

Det hade varit både relevant och intressant att undersöka fler infrastruktursatsningar och 

också fler orter inom projektet för Pågatåg Nordost. Med hänsyn till uppsatsens 

avgränsningar i omfattning och tid är dock detta inte möjligt att genomföra.   

Begrepp som utveckling och tillgänglighet som används för utredande av 

frågeställningarna behöver definieras och avgränsas. Detta görs i uppsatsens teoridel 

respektive som analysverktyg.  

Uppsatsen är uppdelad i kapitel. Det första kapitlet är detta vilket ger en inledning till 

ämnet. Utöver det består uppsatsen av fem kapitel. Det andra kapitlet beskriver uppsatsens 

teoretiska ramverk medan det tredje kapitlet behandlar uppsatsens metoder, kvalitativ 

dokumentanalys samt intervjuer. Kapitel fyra behandlar historik och analysverktyg. 

Empirin för uppsatsen finns i kapitel fem, där fokus ligger på regional planering och dess 

påverkan på lokal utveckling och projektet Pågatåg Nordost. Det sjätte kapitlet består av 

slutaster och diskussion.  
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2. Teori 

I denna del kommer uppsatsens teoretiska utgångspunkter att redovisas. Syftet med detta 

teoriavsnitt är att ge en förklaring till det som empirin visar och sätta det i ett sammanhang. 

Teorin beskriver fenomen utefter tankeramar och redogör för hur uppsatsens frågor 

behandlas i litteraturen. Uppsatsen undersöker förändringar i en region och i delar av en 

region med bakgrund av förändringar i förutsättningarna för att förflytta människor mellan 

olika platser. Målet för förändringarna önskas leda till utveckling och tillväxt. Utveckling 

och tillväxt kopplas i dessa sammanhang ofta till expansion, regionförstoring samt ökat 

samarbete mellan olika aktörer och delar av regionen.   

Teorin består av litteratur inom ämnena för regional utveckling, ortsklassificering och 

polycentrism. Studier över orters förhållande till varandra och strukturer är områden som 

täcker in många aspekter, olika fokus kan betonas. Anledningen till att polycentrism 

används som en del av det teoretiska ramverket är att det ofta beskrivs som en struktur som 

genererar positiva utvecklingseffekter. Region Skåne definierar den skånska ortstrukturen 

som flerkärnig och av polycentrisk karaktär. Därför är det av intresse att beskriva 

dominerande teoretiska resonemang kopplat till detta. Regionförstoring och regional 

tillväxt kopplas ofta samman med polycentrism, då det kan anses vara regionförstoringen 

som skapar polycentrism av komplementär karaktär. Målet med både regionförstoring och 

polycentrisk utveckling är att minska effekterna av icke-överensstämmande delar av 

arbetsmarknad och i ekonomi. För att utreda uppsatsens frågeställningar har därför denna 

teori ansetts vara mest relevant.  

Teorin i denna uppsats behandlas på ett något annat sätt än vad som är brukligt i vissa 

andra sammanhang. Teorin grundas på komplexa begrepp, regional tillväxt, 

regionförstoring och polycentrism, som innehåller flera dimensioner rörande bland annat 

det ekonomiska systemet, arbetsmarknader och boende. Teorin i detta fall baseras mer på 

teoretiska visioner än ett renodlat teoretisk resonemang.   

2.1 Regional tillväxt och utveckling  

Region är ett flertydigt begrepp och någon klar och allmängiltig definition finns inte. I 

denna uppsats hänvisas främst till Region Skåne som region. Regionen kan ses som en 

användbar geografisk nivå i många sammanhang. För näringslivet är det ofta den nivå som 

används för att söka arbetskraft.  
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För individer är regionen också en viktig geografisk plattform då det dagliga resandet för 

individer oftast är lokalt eller regionalt (Trafikanalys, 2011:11).  

2.1.1. Funktionella och administrativa regioner 

Begreppet region brukar ofta delas in i administrativa och funktionella regioner. 

Funktionella regioner är den typ av regioner vari människor rör sig mellan olika platser för 

bostad, arbete och serviceinrättningar. Funktionella regioner har inga administrativa 

gränser. Räckvidden för olika typer av aktiviteter kan dock variera. Ett exempel på denna 

typ av regioner är LA-regioner (lokala arbetsmarknadsregioner) (Hansson, 2003:19–25). 

Införandet av LA-regioner som ett statistiskt begrepp för att fastställa människors 

pendlingsmönster berodde på människors förändrade sätt att röra sig och det allt vanligare 

fenomenet att arbetspendla som blev ett resultat av kvinnornas intåg på arbetsmarknaden 

under 1970-talet. Syftet med att dela in områden i LA-regioner är att beskriva 

arbetsmarknadens funktionssätt för geografiska områden. LA-regioner delas in av 

Statistiska centralbyrån, dessa regioner uppdateras och utgörs alltså av regioner som 

förändras över tid (Statistiska centralbyrån, 2010:9). En LA-region består av ett geografiskt 

område i vilket pendlingsintensiteten är hög (Nilsson, 2015:14).  

I Skåne finns det två LA-regioner, Malmö-Lund och Kristianstad-Hässleholm. Osby som 

är beläget i Skåne tillhör LA-regionen Älmhult. 1985 fanns det i Skåne sju LA-regioner, 

även då tillhörde Osby LA-regionen Älmhult (SCB, u.å.). Under tiden sedan dess har det 

skett en regionförstoring i Skåne, antalet LA-regioner har minskat samtidigt som storleken 

på de kvarvarande har ökat. Regionförstoring innebär enligt Statistiska centralbyrån 

(2010:10) att antalet arbetsmarknader minskar under en tidsperiod, vilket också betyder att 

storleken på LA-regionerna ökar. I hela landet har antalet lokala arbetsmarknader minskat 

från 187 stycken till 79 stycken under perioden 1970 till 2006. Den största delen av denna 

minskning har ägt rum i de mer tätbefolkade delarna Sverige. Till år 2030 finns det 

prognoser på att antalet LA-regioner kommer att sjunkit till 54 stycken. Nästan hela Skåne 

beräknas vid denna tidpunkt utgöras av en enda LA-region (Regeringskansliet, 2007:167).  

Andra exempel på funktionella regioner är kluster med olika inriktning. Även områden 

som går över länsgränser och landsgränser kan vara funktionella regioner, ett exempel på 

det är Öresundsregionen (Edling, 2013:15–16).  

Administrativa regioner är regioner som är indelade efter administrativa gränser och 

indelningen avgränsas genom beslut för att underlätta administrationen av en viss 
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verksamhet (Hansson, 2003:19–21). En administrativ region kan i vissa fall vara samma 

som en funktionell region, ett exempel på detta är kommuner. I andra fall kan en 

administrativ region helt sakna samband med den funktionella regionen.  

2.1.2. Utveckling och tillväxt  

Olika aktörer har olika definitioner av vad regional utveckling innebär. Regeringskansliet 

(2007:29) konstaterar att begreppet har en mycket bred innebörd. Dock menar de att 

insatser för att skapa utveckling ofta handlar om kollektiva behov. Hållbarhet, såväl 

ekonomisk som miljömässig och social, är något som framhävs kopplat till utveckling. 

Under senare år har allt fler regionala instanser vuxit fram för att hantera just 

utvecklingsfrågor. Regional utveckling kan alltså sägas behandla offentligt finansierade, 

hållbara utvecklingsinsatser som avhjälper kollektiva behov i ett geografiskt perspektiv 

som är större än kommunen men mindre än nationen (Regeringskansliet, 2007:29). Syftet 

med regional utveckling är i många fall att uppnå starkare regioner och kommuner, öka 

kompetens och skapa lokal utveckling och attraktiva livsmiljöer med en god servicenivå 

(Rakar & Tallberg, 2013:9). Region Skåne är ett organ för regional utveckling. I Region 

Skånes (2014:6) regionala utvecklingsstrategi är målet att formulera en bred samsyn och en 

gemensam målbild för hela Skåne. I detta fall kan alltså detta sägas vara regional 

utveckling.  

Regional tillväxt är ett begrepp som i många sammanhang är nära sammankopplat med 

regional utveckling. Jonsson (2013:110) menar att utveckling i många politiska 

sammanhang ersatts av tillväxt. Tillväxt ses i politiken som en självklarhet medan det råder 

meningsskiljaktigheter över hur tillväxt ska nås. Skillnaden mellan utveckling och tillväxt 

ligger främst i att man inom begreppet tillväxt ofta menar att ekonomisk tillväxt är 

nödvändig för att skapa social och miljömässig tillväxt. Grunden för tillväxt, historiskt sett 

har varit ökad produktivitet. Utveckling kan till högre grad innebära en starkare koppling 

mellan de tre hållbarhetsdimensionerna, social, ekonomisk och miljömässig. I rapporten 

Regional tillväxt genom ökad tillgänglighet – Mål och mått för tillgänglighet och tillväxt 

(Trafikanalys, 2011:9) menar man att utveckling och tillväxt sett ur regional synvinkel i 

huvudsak är synonyma.  

Regional tillväxt och utveckling kan studeras ur olika synvinklar och betyder också olika 

saker beroende på vilken utgångspunkten är. Den regionala tillväxten och utvecklingen har 

också olika betydelser beroende på perspektiv och skala.  Till exempel kan man se en 
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skillnad mellan betydelser beroende på om man väljer att se på det ur en lokal, regional 

eller en nationell synvinkel. Sett på den lokala skalan kan ökad tillväxt med stärkt 

ekonomi, ökad befolkning och servicenivå skapas både genom lokala ekonomiska 

aktiviteter eller genom inkomster från boende som arbetar utanför den lokala kontexten. Ur 

ett regionalt perspektiv kan synen tänkas vara annorlunda. Här ligger fokus på att öka den 

totala tillväxten inom regionen med också att fördela bebyggelse och resurser samt ge olika 

orter olika roller för att uppnå fler fördelar som en mer integrerad region kan skapa. Att 

maximera tillväxten i en region är inte lika intressant ur ett nationellt perspektiv då tillväxt 

i en region kan ske på bekostnad av tillväxt i en annan. Sett ur detta perspektiv är det 

viktigaste den totala tillväxten och att alla regioner bidrar till denna. Fördelningen mellan 

regionerna är mest central om skillnaderna är så stora att det skapar sociala och politiska 

problem (Trafikanalys, 2011:9–10).  

I denna uppsats kommer begreppen utveckling och tillväxt att hänvisa till samma fenomen. 

Då uppsatsen ämnar undersöka den lokala utvecklingen i nordöstra Skåne kommer detta 

perspektiv vara det mest betydande, dock kommer även den regionala skalan att vara 

relevant.  

En allmänt sedd förutsättning för regional tillväxt är regionens behov av att öka sin 

befolkning för att på så sätt få en bas till ökad ekonomisk tillväxt (Boverket, 2005:11). 

Wictorin (2013:27–28) menar att samarbete mellan kommuner och orter på regional nivå 

är viktigt för att skapa lokal och regional tillväxt. Välfungerande kommunikationer och 

infrastruktur är av stor betydelse. Detta är extra viktigt i samband med omstruktureringar 

på arbetsmarknaden. Chansen att lyckas skapa utveckling och tillväxt i läge för 

omstrukturering på arbetsmarknaden är betydligt större om det sker samverkan mellan 

orter och kommuner. Ekonomisk tillväxt och utveckling hänger i mångt och mycket på 

företags, kommuners, länders och regioners förmåga att anpassa sig till förändrade 

förutsättningar. I takt med att ekonomin blir allt mer kunskapsdriven är möjligheten att få 

tillgång till rätt arbetskraft allt viktigare. I och med detta blir möjligheten att fånga upp 

arbetskraft från ett större geografiskt område också viktigare.   

Det är i samspel mellan människor och företag som ekonomisk tillväxt uppkommer 

(Nilsson, 2015:14). Historiskt sett har den ökade behövligheten av närhet mellan individer 

och verksamheter, sedan industrialismens början, lösts genom urbanisering. 

Urbaniseringen ledde till att människor samlades på ett sätt som inte skett tidigare, detta 
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ökade kontaktytorna mellan människor och verksamheter. De senaste årtiondena har 

förbättrade kommunikationer och förbättrad infrastruktur skapat en närhet genom resande 

inom allt större geografiska områden, regionförstoring har blivit en del av lösningen på 

behovet av närheten mellan verksamheter och individer (Boverket, 2005:11).  

Goda kommunikationer innebär att tätheten och närheten kan uppnås på ett annat sätt än 

genom urbanisering. Sett till historien finns det flera exempel på hur förbättrade 

kommunikationer har lett till regional tillväxt och regionförstoring. I Sverige har 

biltrafiken varit en viktig faktor eftersom den har gjort att människor har kunnat nå jobb 

och service utan att bo tätt. Den ökade geografiska vidden kan illustreras genom den stora 

minskning som skett av lokala arbetsmarknadsregioner sedan 1970-talet (Botniska 

korridoren, 2014:10). Även längre tillbaka i historien går det att se samband mellan 

tillgänglighet och regional tillväxt. I Sverige kan ett exempel vara järnvägens betydelse för 

effektiviseringen av gruvdrift och stålproduktion som gjorde att verksamheter kunde 

koncentreras. Transporter kan alltså sägas öppna upp större marknader och göra 

specialisering möjlig och också skapa stordriftsfördelar vilket kan leda till ökad tillväxt 

(Trafikanalys, 2011:11).  

2.1.3. Regionförstoring 

Tidigare i historien bestod geografiska områden i allt större utsträckning av många små 

lokala marknader som försörjde sitt närliggande omland. Att transportkostnader idag, till 

skillnad från tidigare i historien, står för en väldigt liten del av produktionskostnaden har 

lett till att det istället finns färre och betydligt större marknader (Trafikanalys, 2011:13).  

Regionförstoring, vad gäller funktionella regioner, kan sägas vara en spontan utveckling 

som kopplas till förändringar och sökandet efter ekonomiska fördelar. Att 

transportkostnaderna är förhållandevis låga gör att det är möjligt för företag att producera 

för ett stort omland. När transportkostnaderna är låga och stordriftsfördelarna omfattande 

skapas agglomerationer av ekonomisk aktivitet. Detta leder i sin tur till att den ekonomiska 

aktiviteten främst koncentreras till större orter och regioner vilket ökar konkurrensen på 

dessa platser och skapar en högre produktivitet. Detta får fler positiva effekter då det också 

leder till att sysselsättningen ökar och servicen förbättras vilket i sin tur ökar regionens 

eller ortens attraktivitet ytterligare. Utifrån detta synsätt skapas då en uppdelning mellan 

centrum och periferi, vilket kan synas i olika stark tillväxttakt. Om transportkostnaderna 

skulle stiga och stordriftsfördelarna bli mindre betydande skulle det skapas fler lokala 
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marknader där företag producerar för det närliggande omlandet (Trafikanalys, 2011:12–

13).  Region Skåne (2001:9) definierar regionförstoring som: ”Regionförstoring sker när 

personer utför sina vardagliga göromål över ett allt större geografiskt område”. Detta 

samband vad gäller de drivande krafterna bakom regionförstoring är desamma oavsett om 

det gäller en liten och lokal funktionell region eller större funktionella regioner, som de 

tidigare nämnda arbetsmarknadsregionerna. I denna uppsats kopplas, med hänsyn till syfte 

och frågeställning, främst till de större LA-regionerna och möjlighet till interaktion mellan 

Skånes olika delar.   

Globaliseringen har lett till en kraftigt ökad specialisering av den globala produktionen. 

Kostnaderna för att producera skiljer sig mycket mellan olika länder och mycket av 

produktionen flyttar från höglöneländer, som till exempel Sverige. Höglöneländernas 

möjlighet till att konkurrera handlar då istället om kunskap, unicitet och innovationer. 

Denna typ av mer kunskaps- och serviceinriktade industrier är mer beroende av platsen än 

vad tillverknings- och produktionsinriktad industri är. (Edling, 2013:13–14). Som det ser ut 

idag tenderar befolkningsmässigt stora regioner att vara mer framgångsrika ur ett 

tillväxtperspektiv än vad befolkningsmässigt små regioner tenderar vara. Detta kan till viss 

del förklaras med effekterna av agglomerationer. Både företag och arbetstagare tjänar på 

att interagera med många andra företag och individer i andra branscher. Agglomerationer 

underlättar också matchningen på arbetsmarknaden. Utöver detta hävdar vissa att 

agglomerationer i högre grad också är mottagliga för innovationer och andra kulturella 

fenomen (Trafikanalys, 2011:13–14). 

Regionförstoring hänger samman med pendling då det är människors ökade rörelse över 

större geografiska områden som leder till och utgör regionförstoring. Infrastruktur och 

transporter bidrar till att knyta samman noder i nätverk så att ekonomisk aktivitet 

geografiskt kan utvecklas och göras mer intensiv. Diskussioner kring regionförstoring 

hänger ofta ihop med satsningar på infrastruktur då bättre vägar och järnvägar bör gynna 

pendling över längre avstånd och på så sätt bidra till en regionförstoring (Statistiska 

centralbyrån, 2010:65). Förändringar i transportsystemet påverkar människors användning 

av transporter och genom det även deras produktivitet. Tillgängligheten blir också bättre. 

På grund av detta förbättras ett områdes konkurrenskraft och attraktivitet i förhållande till 

andra områden. Detta leder till en ytterligare positiv utveckling då de förbättrade 
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transportmöjligheterna lockar till sig fler företag och individer som utnyttjar den 

förbättrade infrastrukturen (Nilsson, 2015:14).  

Enligt Johansson et al. (2003:318) tenderar benägenheten till att pendla att följa ett visst 

mönster. När tidsavstånden är korta är människor i högre utsträckning benägna att pendla. 

Efterhand som tidsavståndet ökar så minskar benägenheten till pendling. Ifall 

transportsystemet förändras till det bättre blir det möjligt att färdas längre avstånd på 

kortare tid. Detta öppnar då upp för ett större utbud av möjliga arbetsplatser för individen 

samtidigt som det öppnar upp ett större utbud av arbetskraft för arbetsgivare, vilket skapar 

en effektivare matchning på arbetsmarknaden.   

Arbetsmarknadsregioner, med högre andel specialisering, har bättre tillväxtmöjligheter än 

små. Befolkningsmässigt stora LA-regioner utvecklas bland annat mer positivt vad gäller 

befolkning och sysselsättning. Regionförstoring ses därför som något som leder till ökad 

tillväxt. I vissa sammanhang menar man därför att infrastruktursatsningars koppling till 

regionförstoring kan påskynda tillväxten. Detta eftersom tillgängligheten anses bli bättre 

och på så sätt även öka arbetspendling på längre avstånd (Wärmark, 2004:29).  

Pendling och regionförstoring framhävs i många kontexter som lösningen på kommuners 

problematik med minskad befolkning och svag arbetsmarknad. Tidigare resonemang visar 

att regionförstoring kan vara nödvändig för mindre orters utveckling. Kommunikationer 

som leder till regionförstoring ses som kommunernas viktigaste tillväxtfaktor. Kommuner 

och orter kan genom regionförstoring bli allt mer specialiserade. Till exempel så kan vissa 

kommuner eller orter fungera som, i princip, enbart boendekommuner eller -orter. Pendling 

och regionförstoring kan sägas haft många positiva effekter för samhället, speciellt sett ur 

en ekonomisk synvinkel och kopplat till arbetsmarknadens dynamik och funktionalitet 

(Torége, 2008:8). Ömsesidiga anknytningar mellan ekonomiers specialisering och 

marknadens omfattning är fundamental för ekonomisk utveckling då de ställer krav på ett 

större marknadsunderlag. Ytterligare specialisering kan då skapas genom ökad 

tillgänglighet till större marknader. Detta samband kan sägas gälla på olika nivåer, både för 

individer och för till exempel regioner.  

Det går att se en utveckling mot regionförstoring i Sverige, dock försöker man på många 

platser att påskynda den då den bland annat anses skapa förutsättningar för en bredare 

sammansättning av näringslivet och ökad produktivitet. Då människors syn på hur länge 
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man kan tänka sig att pendla under en dag har legat stilla runt två timmar under lång tid 

tycks det enda sättet att skapa regionförstoring vara att förlänga reslängden utan att 

förlänga restiden (Trafikanalys, 2011:16–20).  

2.3. Polycentrism 

Genom historien har man på olika sätt försökt passa in orter i system för att förstå deras 

relation till varandra och på så sätt kunna förklara lokaliseringsmönster och lösa problem 

som uppstår kopplat till detta. Ett sätt att göra det är att dela in orter i en tätortsstruktur 

med centralorter och olika grad av hierarkier mellan olika orter (Adolphson et al., 2006:3-

4). 

2.3.1. Synen på ortstrukturer   

Tidigare har diskussionen om ortstrukturen i Europa främst refererat till modellerna 

centrum-periferi-modell och hierarkisk modell. Dessa modeller delar in orter i antingen 

starka center med perifera omland som till högre eller lägre grad lyckas integrera med 

centrat eller metropoler i vars skugga städer av sekundär betydelse befinner sig. Denna syn 

på städers förhållande till varandra är av mer monocentrisk eller hierarkisk karaktär. Att 

endast se på orter och deras förhållande till varandra på ett monocentriskt sätt reducerar 

möjligheten till interaktion mellan dem. På senare tid har man börjat se sambandet mellan 

orter och rumslig dynamik som sammanknutna som viktigare (Cattan 2007: IX). 

Polycentrism är motsatsen till monocentrism. Tankar kring polycentrism är inte något nytt. 

Det finns spår av dessa tankeramar i urbanlitteratur från tidigt 1900-tal. Det som är nytt 

med detta begrepp är dess ökade popularitet (Davoudi, 2007:65). Det är framförallt 

ESPON (European Spatial Planning Observatory Network) som är den pådrivande aktören 

vad gäller polycentrisk utveckling i Europa. Deras idé är att hitta balanserade och 

flerskaliga urbana nätverk (ESPON, 2005:7-8). 

Många av de tankar som återfinns inom ramen för polycentrism går att koppla till bland 

annat Christallers centralortsteori, vilken visar på en polycentrisk urban form för 

tillgänglighet till urbana centra (Decouville & Klein, 2014:3). Christallers teori bygger på 

idén om att städers storlek och geografiska mönster beror på principer för ortstruktur. Ett 

hierarkiskt polycentriskt system av städer visar hur en regions verksamhetsunderlag är 

beroende av kritiska massor (kundunderlag) och marknadsområden där storleken beror på 

befolkningsunderlag och transportförhållanden. Teorin går ut på att hitta regelbundenheter 

i tillhandahållandet av tjänster i ett centrum i förhållande till dess omland. Verksamheter av 
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olika slag kan etablera sig på olika platser och olika långt från varandra beroende på 

marknadsområdenas storlek. Olika verksamheter har olika stort marknadsområde. En typ 

av verksamhet behöver ett kundunderlag för att vara lönsam. Ett visst antal av en 

verksamhet kan alltså etablera sig i en region och dela in den i olika marknadsområden. 

Etableras en tillräckligt stor andel av den specifika verksamheten kan underleverantörer 

också komma att etablera sig i regionen, denna underleverantör etablerar sig då centralt i 

förhållande till de existerande verksamheterna. På så sätt skapas en centralort i mitten med 

mer perifera orter (sekundära och tertiära) längre ut i strukturen (Adolphson et al. 2006:5). 

Var olika verksamheter lokaliserar sig beror också på vilket avstånd konsumenterna är 

villiga att resa för att köpa en vara eller tjänst. Människor är enligt denna teori villiga att 

resa längre för vissa varor och tjänster än andra. Dessa lokaliseras alltså endast i de större, 

primära centrumen. Denna teori kan sägas vara av hierarkisk polycentrisk karaktär.  

Idén om polycentrism grundar sig även på teorin kring Brotchies triangel. Denna kan sägas 

vara grunden för en stads eller regions karaktär avseende monocentrism eller polycentrism 

utifrån graden av möjlig interaktion mellan olika delar. Som exempel på detta kan man se 

boende och arbete och samspelet av pendling mellan dessa. Detta kan visa på relationen 

mellan orter och utifrån detta kan en region karaktäriseras som monocentrisk, hierarkiskt 

polycentrisk eller komplementärt polycentrisk (Adolphson et al., 2006:7-8).  

2.3.2. Förklaring polycentrism    

Polycentrism har kommit att bli både mål och medel för rumslig planering i Europa men 

det finns inte någon klar och gemensam definition av vad begreppet faktiskt innebär och 

betyder (Gløersen 2007:27). Davoudi (2007:65) visar hur begreppet har använts och setts 

på som både ett verktyg för strategisk fysisk planering, analysverktyg för att beskriva 

urban tillväxt, normativ agenda och symbolisk bild. Polycentrism har också haft olika 

innebörd och använts på olika sätt beroende på vilken skala det applicerats på. I många 

sammanhang ses polycentrism som sammankopplat med jämlikhet, sammanhållning och 

hållbar utveckling och som den mest lovande principen för att skapa en balanserad och 

hållbar territoriell utveckling (Adolphson et al., 2006:3; Cattan 2007: IX).  

Adolphson et al. (2006:9) visar på hur olika personer definierar polycentrism och 

monocentrism. Till exempel kan en region med ett primärcentra och flera sekundär- och 

tertiärcentra i vissa sammanhang ses som monocentrisk och i andra som polycentriskt. En 

del anser att endast regioner med orter som kompletterar varandra på så sätt att de 
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tillsammans upprätthåller funktioner som annars bara finns i större städer är polycentriska. 

Adolphson et al. (2006:10) ger exempel på olika typer av regioner och deras karaktär vad 

gäller polycentrism eller monocentrism. En monocentrisk region består av flera isolerade 

urbana centra där interaktionen sker inom respektive centra och inte mellan dem. I Sverige 

menar de att Norrlands inland utgör exempel på denna typ av region. En hierarkisk 

polycentrisk region består av flera centra som är indelade i en hierarkisk centralortsstruktur 

där de mindre orterna är beroende av de större. Interaktionen sker mest åt ett håll, från de 

mindre orterna till den större. Ett svensk exempel på detta är Stockholmsregionen. En 

komplementär polycentrisk region består av flera centra där inget dominerar över de andra. 

De olika orterna samarbetar istället för att skapa kundunderlag för aktiviteter och 

verksamheter som annars bara hade kunnat existera i större orter. Interaktionen i denna typ 

av regioner sker mellan de olika orterna. Ett exempel på denna typ av region är Malmö-

Lund.  

Polycentrism tycks vara mer användbart i vissa typer av regioner än andra. Sverige är ett 

glesbefolkat land och serviceutbud ökar ofta i takt med ökad befolkning. Därför kan en 

hierarkisk polycentrisk utveckling vara det bästa sättet att nå tillväxt och utveckling. I detta 

sammanhang skiljer sig dock Skåne från resten av Sverige då bland annat tätortsgraden där 

är högre. Detta gör att Skåne som region har större förutsättningar för att nå en 

komplementär polycentrisk utveckling (Region Skåne, 2011:11). Utvecklingen i Skåne och 

främst i Malmö-Lundregionen har från 1970-talet och framåt allt mer gått från att vara en 

region karaktäriserad av monocentrism till att bli en region med komplementär 

polycentrisk orientering. Idag ingår både Malmö, Lund och Helsingborg i samma LA-

region. Samarbetet, särskilt mellan Malmö och Lund, och pendlingen mellan orterna har 

gjort att båda kan ses som centralorter i LA-regionen Malmö-Lund (Adolphson et al., 

2006:29).  

Region Skåne anser Skåne vara en flerkärnig och till viss del komplementär polycentrisk 

och till viss del hierarkisk polycentrisk region. I detta sammanhang beskrivs polycentrism 

som ”[…] en flerkärnig ortstruktur där just flerkärnighetens möjligheter utnyttjas och det 

finns en interaktion mellan orterna”. Detta kopplas i sammanhanget till ömsesidig 

arbetspendling istället för arbetspendling som är enkelriktad mot centralorten (Region 

Skåne, 2011:10). I denna uppsats kommer användningen och definitionen av polycentrism 

vara kopplad till Region Skånes syn på begreppet. En kombination mellan polycentrism 
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och en hierarkisk ortstruktur ses därför som möjlig. Fokus kommer att vara på möjligheten 

till ökad interaktion mellan de olika orterna. 

 

3. Metod och material 

I denna del av uppsatsen presenteras de forskningsmetoder och det material som uppsatsen 

grundas på. En reflektion över forskarens roll i förhållande till valda metoder diskuteras 

också liksom källkritik, källornas validitet och reliabilitet.  

3.1 Metod 

Denna uppsats har en kvalitativ ansats. Som strategi har en kombination av metoderna 

dokumentanalys och intervju använts. Analysdelen består av kvalitativ dokumentanalys där 

dokumenten analyseras utifrån teman; tillgänglighet, utveckling och synen på den 

regionala kontexten. Detta för att kunna placera fallet i en vidare kontext och skapa 

förståelse för skeenden. Intervju har fungerat som kompletterande metod, även i detta fall 

har teman försökt urskönjas. Anledningen till att intervjuer använts som en kompletterande 

metod till dokument är att antalet tillgängliga och relevanta dokument inte ansågs vara 

tillräckliga för att kunna besvara uppsatsens frågeställning. Intervjuerna kompletterar 

dokumenten genom att bidra med nyare fakta som kan bidra till en djupare analys. Med 

hänvisning till uppsatsens tidsram och omfång ansågs dessa metoder vara de mest 

lämpliga. Om dessa förutsättningar varit annorlunda hade även andra metoder och 

strategier såsom frågeformulär och observationer kunnat vara relevanta.  

3.1.1. Dokument  

I denna uppsats utgörs dokumenten av text. Då uppsatsen har en kvalitativ ansats måste det 

ske en analys och tolkning av data där empirisk fakta granskas (Descombe, 2009:368). 

Systematiken med metoden går ut på att ta fram den väsentliga meningen genom en 

omsorgsfull läsning av textens delar, helhet och den kontext som är dess ursprung. 

Metoden är användbar i detta fall då helheten av analysen kan vara något annat än summan 

av delarna, alltså då vissa delar av texten anses vara mer betydelsefulla än andra (Esaiasson 

et al, 2012:210).  
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För att göra en analys har en argumentationskedja försökts urskönjas i de analyserade 

texterna för att förstå vad som är textens poäng och om denna poäng stöds av det som sägs. 

För att göra detta har huvudsakligen en systematiserande undersökning använts. Denna har 

haft som syfte att klargöra och lyfta fram det väsentliga i texterna samt att ställa samman 

argument (Esaiasson et al., 2012:211). För att göra detta har problemställningen 

konkretiserats för att undersöka texterna och för att få fram något mer än en 

sammanfattning. Här är det viktigt att reflektera över validiteten, är det konkretiserade 

rimliga empiriska indikatorer på det man vill undersöka? (ibid:216). I detta fall har svaret 

på frågan ansetts vara jakande, de kategorier som fokuserats på har varit tillgänglighet, 

utveckling och synen på den regionala kontexten. För att underlätta analysen skapades 

kategorier som analysverktyg i förväg eftersom det gör det lättare att hålla sig till ämnet 

och inte fastna för något som anses spännande men för frågeställningen ganska irrelevant 

och för att slutsatsen inte skulle bli för beroende av de fakta som man råkar hitta i 

materialet (ibid:217–218).  

Vissa andra ställningstaganden har också varit nödvändiga. Vad gäller val av material har 

detta utgjorts av ett förhållandevis snävt urval. Det hade kunnat vara intressant att 

undersöka material från andra aktörer och hur Pågatåg Nordost kan ha påverkat deras 

förhållanden. Valet beror främst på praktiska skäl vad gäller begränsningar i uppsatsens 

omfattning och den tid som har funnits att tillgå. Ett annat val har varit att främst fokusera 

på aktörernas roll som idébärare, där aktörerna har utgjorts av större organisationer och 

inte enskilda individer. Detta val har varit ganska självklart i denna uppsats med hänsyn till 

syfte och frågeställning. Här har även texternas typ och genre varit viktiga. Speciellt med 

tanke på att analysen utgår från avsändarens synvinkel är det viktigt att ta hänsyn till vilka 

regler textförfattaren har haft att förhålla sig till (Esaiasson et al, 2012:222–223).   

Tolkningsarbetet kopplat till denna metod har varit beroende av vissa faktorer. Detta kan 

bland annat kopplas till frågans karaktär. I denna uppsats har det manifesta och uttalade 

budskapet varit det centrala (Esaiasson et al 2012:221–222). Precis som vid användandet 

av andra metoder bör även den betydelse forskarens tidigare erfarenheter har för analysen 

nämnas. Hur bekant forskaren är med den miljö varifrån texten kommer är av betydelse. 

Då de texter som analyserats i denna uppsats är skrivna i samma kulturella miljö och 

samma tid som författarens anses avståndet mellan texten och författaren vara relativt litet 

(ibid:222).  
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Dokumentanalys har som metod både fördelar och nackdelar. I samband med denna 

uppsats har metodens möjlighet att få tillgång till en stor mängd information på kort tid 

varit en stor fördel då tiden för uppsatsen har varit begränsad. Ytterligare en fördel med 

metoden är oföränderligheten i materialet. Det gör det lätt för andra att i efterhand granska 

det material som använts. Material som är nedskrivet har även den fördelen att det ofta 

reflekterar en mer generell åsikt och består av bestämd information i jämförelse med andra 

metoder. En viktig nackdel med metoden gäller källornas reliabilitet. Att informationen är 

sekundär och har samlats in för ett annat syfte än denna uppsats syfte kan betyda att 

informationen inte alltid är optimal för att besvara frågeställningen för denna uppsats. 

Dokumenten behöver inte heller spegla en objektiv bild utan kan grundas på skaparens 

åsikter beroende på utgångspunkt (Denscombe, 2009:316). Dokument både från 

kommunerna och från Region Skåne framhäver den egna kontexten ur en övervägande 

positiv synvinkel. Kopplat till detta har jag försökt att vara kritisk till de källor som 

används och försökt väga in vad skaparens utgångspunkt kan ha för betydelse för vilken 

information som ges.  

3.1.2. Intervju  

Intervjuerna är av semistrukturerad karaktär. Frågorna har ställts på så sätt att 

intervjupersonerna kunnat svara med ett fritt svar. Intervjupersonerna har valts på grund av 

sin kompetens kring ämnena för uppsatsen. Intervju har genomförts med den person som 

var initiativtagare till Pågatåg Nordost. Ytterligare intervjuer har genomförts med relevanta 

tjänstemän från kommunerna Kristianstad och Hässleholm. Intervjuerna har skett genom 

fysiska träffar på av intervjupersonerna valda platser. Intervjuguiderna för de olika 

intervjuerna finns bifogade till uppsatsen. Sammanställningarna av intervjuerna har 

skickats till intervjurespondenterna för att säkerställa att inga missförstånd har skett. 

Utöver detta har jag utgått från de etiska principerna vad gäller informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2002:6).  

Intervju har som tidigare nämnts främst varit en kompletterande metod. Intervjuerna har 

dock kunnat användas både för att styrka eller ompröva den information som framkommit 

genom dokumentanalysen. Syftet med intervjuerna var främst att samla in fakta men också 

att undersöka kommunernas inställning till Pågatåg Nordost och förväntningar för 

framtiden, intervjupersonerna har både fungerat som informanter och respondenter. För 

informantintervjuer har analysen gått ut på att visa vad som gäller i kommunen eller 

projektet (Esaiasson et al. 2012:269).  
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Metoden har genomförts på ett sådant sätt att data har reducerats för att sedan på ett 

förenklat sätt delas in i kategorier för att sedan analyseras gentemot teori och 

analysverktyg. Målet med detta är att lyfta materialet från en beskrivande till mer tolkande 

nivå (Dalen, 2015:78). De teman och kategorier som har försökts urskönjas vid analys av 

intervjuerna liksom vid analys av texterna har varit tillgänglighet, utveckling samt synen 

på den regionala kontexten. Intervjuerna har fokuserat på den manifesta innebörden. Detta 

eftersom det har ansetts vara lämpligt för uppsatsens syfte och för att minska risken för 

övertolkningar (Esaiasson, 2012:271).  

Att låta intervjuerna vara semistrukturerade beror på att det ansågs vara det sätt som skulle 

leda till mest relevant information. En för strukturerad uppbyggnad kan innebära att 

interaktionen blir låst och man kan missa viktiga fenomen. Ett helt ostrukturerat upplägg 

kan leda till att man samlar in fel eller överflödig information som minskar analysens 

styrka (Ryen, 2004:44–45).  

Intervjusituationer kan påverkas av hur människor ofta vill ge ett gott intryck av sig själva 

och den organisation man företräder (Alvesson, 2003). Detta har tagits hänsyn till vid 

analysen av intervjumaterialet. Information från intervjuer är svår att kontrollera i 

efterhand (Denscombe, 2009:265). Då intervjuerna i denna uppsats har kombinerats med 

dokument anses informationen från intervjuerna vara kontrollerade i den grad som det är 

möjligt.  

3.2 Material 

Som analysmaterial till denna uppsats har dokument, rapporter och målbilder från berörda 

parter använts. Dessa består av Region Skåne, Kristianstad kommun, Hässleholms 

kommun, Projekt Pågatåg Nordost och andra aktörer som tagit fram rapporter eller 

liknande på uppdrag av någon av tidigare nämnda parter. Statistik har till viss del också 

använts framförallt för att beskriva hur orterna och kommunerna ser ut i dagsläget.  

Valet att fokusera på Önnestad och Vittsjö beror på deras skillnader vad gäller fysiska 

förhållanden. Önnestad är beläget mellan de två regionala kärnorna som tillsammans kan 

skapa en tillväxtmotor i nordöstra Skåne, Hässleholm och Kristianstad. I dagsläget har 

Önnestad också en ung befolkning i förhållande till orter av liknande storlek och karaktär i 

Kristianstad och Hässleholms kommuner. Vittsjö har å andra sidan en något äldre 

befolkning och ligger längre ifrån en regional kärna. Invånarantalet i de båda orterna är 
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liknande och det anses därför vara av intresse att undersöka eventuella skillnader för vilken 

utveckling en infrastruktursatsning likt Pågatåg Nordost kan få i orter med olika 

utgångsläge (Kristianstad kommun, 2016c; Valmyndigheteten u.å.a.). 

Anledningen till att uppsatsen är vald att studera infrastruktursatsningen och projektet 

Pågatåg Nordost beror på de tidigare nämnda skillnaderna mellan östra och västra Skåne 

samt Region Skånes mål om att bättre knyta samman regionen. Skillnaderna inom regionen 

nämns i ett flertal dokument utgivna av Region Skåne och kan därför konstateras vara av 

stor betydelse för utvecklingen av regionen och därmed de orter som är belägna inom den. 

I planer och målbilder för de berörda kommunerna ses också ytterligare samarbete och 

utbyte dels inom hela Skåne och dels mellan de båda kommunerna, Kristianstad och 

Hässleholm, som en viktig del för vidare utveckling.   

 

4. Historik och analysverktyg  

I detta kapitel presenteras kort historien bakom tågtrafiken i Skåne samt vad det var som 

ledde fram till Pågatåg Nordost. Utöver detta presenteras analysverktyg för den senare 

analysen. Även ett förklarande av anknytningen mellan frågeställning, teori och metod 

samt deras förmåga att uppfylla uppsatsens syfte förekommer i detta kapitel. Kapitlet är 

tänkt att fungera som en överbyggnad till analysdelen för att för läsaren förenkla 

förståelsen av empirin och analysen.  

4.1. Tågtrafiken i Skåne och Pågatåg Nordost 

Under slutet av 1960-talet och under 1970-talet drogs det ner på tågtrafiken på många 

platser i Sverige. Den regionala tågtrafiken i Skåne försvann nästan helt. I början av 1980-

talet började denna utveckling förändras när pågatågstrafik infördes i de sydvästra delarna 

av Skåne. I början av 1990-talet kom Kustpilen som trafikerade sträckan Karlskrona-

Hässleholm-Malmö/Helsingborg. Kustpilen ersattes vid Öresundsbrons färdigställande av 

Öresundståg som sedan dess utvecklats till att trafikera flera sträckor i södra Sverige 

(Pågatåg Nordost, u.å.:2). Tågtrafiken i nordöstra Skåne var dock fortfarande mycket 

bristfällig jämfört med övriga Skåne. Den lokala tågtrafiken hade växt från Malmö och 

Lund till andra delar av Skåne men utvecklingen hade i princip stannat vid den gamla 

länsgränsen Malmöhus-Kristianstad. Om man skulle dra nytta av att ha ett enat Skåne 
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behövde detta förändras. Diskussioner om nyetablering av stationer på fler orter startade 

(Intervju 4, 2016).    

Den första idén till det som skulle bli projektet Pågatåg Nordost kom 2006. Idén var att 

utnyttja befintlig järnväg i nordöstra Skåne för att skapa ett tågsystem som kunde knyta an 

till det som fanns i resten av Skåne men som också skulle kunna fortsätta utanför Skåne 

(Intervju 4, 2016; Pågatåg Nordost u.å.:10). De första Pågatgågen började trafikera 

nordöstra Skåne redan 2007, på sträckan Helsingborg-Hässleholm-Kristianstad. Idén om 

Pågatåg Nordost utgick från att alla fem banor som utgår från Hässleholm skulle börja 

trafikeras av pågatågstrafik. Utifrån denna idé bildades nätverket Pågatåg Nordost. 

Nätverket bestod till en början av kommunerna i de nordöstra delarna av Skåne (Intervju 4, 

2016). Samarbetet utökades senare till att även inkludera Region Skåne, Regionförbundet 

södra Småland och ytterligare fem kommuner i nordöstra Skåne och södra Småland. Ett 

starkt stöd från näringslivet var också en viktig komponent i projektet. I ny 

infrastrukturplan 2010 prioriterade regeringen en snabb utbyggnad av Pågatåg Nordost. 

2014 var projektet färdigställt och det hade då tillkommit nio nya stationer i nordöstra 

Skåne. Utbyggnaden har skett under ledning av Trafikverket i samverkan med regionerna 

och kommunerna och har finansierats av staten, kommunerna, Region Skåne och EU. Den 

första nya stationsorten blev Sösdala, varifrån tågen började köra 2011. Samtidigt började 

Pågatgågen trafikera sträckan Malmö-Hässleholm-Kristianstad. Invigningen av stationen i 

Tjörnarp 2014 avslutade projektet (Pågatåg Nordost u.å.:8).  

Inom ramen för Pågatåg Nordost har dessa stationsorter tillkommit: 

Hässleholms kommun – Sösdala, Bjärnum, Vittsjö, Ballingslöv och Hästveda  

Kristianstad kommun – Önnestad och Fjälkinge 

Höörs kommun – Tjörnarp 

Osby kommun – Killeberg  

Markaryds kommun – Markaryd 

Alvesta kommun – Vislanda  

Växjö kommun – Gemla   

 

 

 
Figur 2: Pågatåg Nordost (Hållbar Mobilitet 

Skåne, 2014) 



21 

 

4.2 Anknytning till syfte och frågeställning 

Det går att se ett samband mellan regionförstoring och polycentrism då det i vissa 

sammanhang är regionförstoring som leder till mer komplementär polycentrisk orientering. 

I detta fall ses regionförstoring som ett medel för en region med mer komplementär 

polycentrisk orientering. Målet med både regionförstoring och polycentrisk utveckling är 

att minska effekterna av icke-överensstämmande delar av arbetsmarknad och i ekonomi. I 

de svenska storstadsregionerna går det att se att regionförstoring och polycentrisk 

utveckling är sammankopplade (Johansson, 2008:15). Det går att se ett tydligt samband 

mellan urbanisering och ekonomisk tillväxt. Staden anses genom historien ha haft och har 

fortfarande en viktig betydelse för tillväxt och välstånd (Johansson, 2007:7). Tidigare 

teoridiskussion visade på att befolkningsmässigt stora orter och regioner ofta har en 

snabbare tillväxttakt. För att nå mål om att balansera tillväxt och utveckling behövs ofta 

stora satsningar på bland annat infrastruktur. Att låta utvecklingen ske av sig själv när 

syftet är att stärka centrum skapar en risk för att skillnaderna mellan centrum och periferi 

blir större. Polycentrism kan alltså användas på olika sätt och med olika mål. Till viss del 

kan polycentrism användas för att minska hierarkin mellan orter, detta kan ske genom till 

exempel satsningar på orter som behöver ett lyft för att skapa tillväxt och utveckling.  

Kopplingen mellan syfte, frågeställning, teori, metod och analys kan förklaras genom 

termerna mål, medel och verktyg. Målet för den lokala och regionala utvecklingen är en 

mer komplementär polycentrisk ortstruktur och de positiva effekter som detta kan skapa. 

Medlet för att nå dit kan i detta sammanhang vara regionförstoring. Ett verktyg för detta 

kan enligt teorikapitlet vara förbättrad infrastruktur och förbättrade kommunikationer. För 

att mäta verktygets inverkan på medlet för att uppnå målet används förutom analys kopplat 

till teori även tillgänglighet som ett analysverktyg.  

4.3. Analysverktyg - Tillgänglighet  

Tillgänglighet kommer att användas som ett analysverktyg för att mäta verktygets, 

infrastruktursatsningens, inverkan på medlet, regionförstoring, för att uppnå målet, 

komplementär polycentrisk utveckling. För att tillgänglighet ska kunna användas som ett 

analysverktyg krävs en operationalisering av begreppet.  
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Förbättrade transportmöjligheter ingår i vad som brukar anses vara metoder för att skapa 

regional tillväxt. I Mål för framtidens resor och transporter (Proposition, 2008/09:93:17) 

definieras tillgänglighet som: ”[…] möjligheten att minimera eller överbygga geografiska 

avstånd för att skapa kontaktmöjligheter och närhet till nyttor och funktioner.” Detta är 

viktigt för att tillgodose behoven hos både näringsliv, medborgare och offentlig 

verksamhet. Det går att se flera dimensioner av tillgänglighetsbegreppet i denna definition. 

Fysisk tillgänglighet, vilken kan förbättras genom bättre transportmöjligheter, är en del 

men även tillgänglighet genom till exempel informationsteknologi kan räknas in i 

definitionen.  

Det är viktigt att skilja på begreppen tillgänglighet och rörlighet. Rörlighet inbegriper 

endast en del av den fysiska tillgängligheten och kan istället sägas vara ett 

samlingsbegrepp för förflyttningar. Begreppet rörlighet har transporten som fokus medan 

begreppet tillgänglighet har individen i fokus (Trafikanalys, 2011:8). I denna uppsats 

undersöks tillgänglighet. 

Fokus vad gäller begreppet tillgänglighet kommer endast inbegripa geografisk 

tillgänglighet. Denna avgränsning beror dels på uppsatsens tids- och omfångskrav, dels på 

att det främst är denna typ av tillgänglighet som kopplas till uppsatsens syfte och 

frågeställning och dels att planeringsorgan såsom kommuner och Region Skåne har 

betydligt större inflytande vad gäller planeringen av fysisk tillgänglighet.  

Tillgänglighet kopplat till transport handlar om med vilken lätthet en plats går att nå från 

andra platser. Avståndet övervinns genom olika grad av uppoffringar. Tillgängligheten är 

alltså inte likadan överallt. För att det överhuvudtaget ska ske förflyttningar mellan två 

platser krävs det att platserna på något sätt kompletterar varandra. En plats måste ha ett 

överskott av något som den andra platsen har behov av. Genom förflyttning är målet att 

skapa sig tillgänglighet (Hansson, 2003:27). Utifrån denna diskussion kan det konstateras 

att åtgärder som ökar tillgängligheten kan utgöras av till exempel förändringar som 

minskar restiden. Hansson (2003:28) menar också att åtgärder som ökar tillgängligheten 

kan vara sänkta priser för resa, ökad tillförlitlighet eller ökad komfort. Han menar även att 

begreppet tillgänglighet kan definieras som ”potentialen för interaktion med något eller 

någon” (Hansson, 2003:28).  



23 

 

5. Pågatåg Nordosts och utvecklingen i nordöstra Skåne  

I detta kapitel presenteras empiri och analys. Först presenteras material från Region Skåne, 

därefter Kristianstad kommun, Hässleholms kommun och slutligen Pågatåg Nordost, 

projektets initiativtagare samt en första reseutvärdering av projektet.  

5.1. Regional planering 

Region Skåne är ett regionalt planeringsorgan som har jobbat med regional planering i 

Skåne sedan sammanslagningen av Malmöhus län och Kristianstad län. Denna planering 

sker parallellt med kommunernas mer lokala planering och ska utgöra Skånes samlade 

strävan vad gäller utvecklig. Kommunernas placering i Skåne visas i Figur 3.  

Rapporten Flerkärnighet i Skåne gavs ut av Region Skåne 2011 och består av 

kunskapsunderlag och analyser som ska ligga till grund för en gemensam syn för hur 

Skåne ska utvecklas som en flerkärnig region där resurser tillvaratas (Region Skåne, 

2011:6). Den regionala utvecklingsstrategin för Skåne heter Det öppna Skåne 2030 och 

utgör en målbild för hur Skåne ska utvecklas till år 2030. Båda dessa dokument ligger till 

grund för en stor del av planeringen både på kommunal och regional nivå. År 2030 är 

målet att Skåne ska karaktäriseras av det som nedanstående citat säger.  

”I det öppna Skåne är storstaden granne med den lilla byn på landet. Vår flerkärniga 

karaktär och våra goda kommunikationer skapar dynamik och många sätt att leva på. 

Det varierade landskapets åkrar och betesmarker flätar samman både städer och skogar. 

I det öppna Skåne går det att bo på landet och jobba i staden – eller tvärtom. Tillgången 

till bostäder är god, vi har en bostadsmarknad i balans. Det går att röra sig 

klimatneutralt mellan tätorterna på motsvarande sätt som det går att röra sig mellan 

stadsdelar inom storstäder. […]” (Region Skåne, 2014:8) 
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Skåne har under låg tid haft en större befolkningskoncentration till de sydvästra delarna 

och de större städerna. Speciellt ungdomar väljer att flytta från mindre till större tätorter 

där det finns ett större utbud av utbildnings- och arbetsmöjligheter (Region Skåne, 

2011:28). Malmö-Lunds komplementära näringsstruktur skapar bäst förutsättningar för att 

dra fördel av ekonomiska synergieffekter vilket leder till ytterligare förskjutning mot de 

sydvästra delarna (ibid:37-40). 

För att skapa tillväxt och sysselsättning i hela Skåne krävs insatser såsom förbättrade 

förutsättningar för pendling till arbete och utbildning (Hässleholms kommun, 2015a:25). 

Utvecklingen av Kristianstad och Hässleholm som en tillväxtmotor beskrivs som mycket 

viktig:  

”En sådan utveckling är inte bara till gagn för dessa städer och kommuner utan för hela 

regionen. Relationen mellan städerna och dess omland är ömsesidig och satsningar på 

bostadsbyggande, förbättrade pendlingsmöjligheter, positiv befolkningsutveckling och 

ökad sysselsättning gör inte bara städerna utan hela deras omland ännu mer attraktivt för 

boende, företag, studenter och besökare.” (Skåne Nordost u.å.)   

Figur 3: Kommunkarta Skåne (Länsstyrelsen, u.å.)  
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5.1.1. Tillgänglighet och utveckling 

Den ökade globaliseringen är en trend som kommer att påverka förutsättningarna för hur 

Skåne utvecklas. I denna utveckling anses en flerkärnig ortstruktur vara till fördel kopplat 

till den ökade globala konkurrensen. Korta avstånd och hög tillgänglighet mellan de olika 

orterna tros mildra effekterna av ökad utsatthet. Humankapitalets kunskapsnivå kommer att 

få en allt viktigare roll vad gäller tillväxt och utveckling då det kommer att utgöra 

företagens största konkurrensfaktor. Interaktionen mellan de större städerna och deras 

omland kommer bli allt viktigare. Den ökade specialiseringen och tätheten kommer att leda 

till en regionförstoring där väl fungerande regionala transportsystem men även gynnsam 

regional bebyggelsestruktur kommer att vara viktiga faktorer för att skapa matchning på 

arbetsmarknaden (Region Skåne, 2014:17).  

Skåne är inte bara en region med polycentrisk karaktär utan är också en region med en 

storstad, Malmö. Dock är inte regionen lika ensidigt beroende av storstaden som andra 

storstadsregioner i Sverige och kan därför anses vara mer komplementärt polycentrisk 

(Region Skåne, 2011:54–55). Att kombinera den polycentriska karaktären där man tar 

tillvara hela Skånes funktioner med storstaden anses vara en viktig styrka (ibid:24-28).  

I den övergripande ortstrukturen bör orter som ligger stationsnära och längs stråk 

prioriteras för att stärka det kollektiva resandet (ibid:17-21). Satsningar på de större orterna 

och framförallt tillväxtmotorerna ger spridningseffekter och stärker på så sätt hela Skåne. 

Arbetet med flerkärnighet på regional nivå ger alltså också utvecklingsmöjligheter för den 

enskilda orten (Region Skåne, 2011:67). För att hela Skåne ska kunna växa och utvecklas 

måste alla orter kopplas till någon eller några regionala kärnor. Därför ska man bland annat 

agera för ökade satsningar på fler spår och nya stationer (Region Skåne, 2014:29–32). I 

detta sammanhang handlar det om att hitta orters egen nisch och utveckla den samtidigt 

som man kompletterar det regionala nätverket. Genom bra infrastruktur kan olika typer av 

boende bli ett sätt för olika delar av regionen att nischa sig på. Om det är lätt att ta sig till 

många arbeten från olika delar av regionen kan det bli andra faktorer som avgör var 

människor väljer att bosätta sig (Region Skåne, 2011:40–43).  

 

Det behövs en viss kritisk massa för att en ort ska kunna tillhandahålla en viss grad av 

service och funktioner. Utifrån kriterier gällande detta anses både Kristianstad och 

Hässleholm vara regionala kärnor i Skåne (Region Skåne, 2011:29). För att vara en 

tillväxtmotor i det regionala sammanhanget ska befolknings- och sysselsättningstillväxten 
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vara starkare än genomsnittet i regionen. Varken Hässleholm eller Kristianstad uppnår 

detta själv men tillsammans uppfyller de kraven för en tillväxtmotor. De båda har därför 

potential att tillsammans bli en tillväxtmotor (ibid:33).  

För att nå upp till målbilden för Skåne 2030 och skapa utveckling krävs en ömsesidig 

dialog mellan den lokala och regionala nivån där man lyfter varandras styrkor. Fysiskt 

närmar sig de skånska arbetsmarknadsregionerna varandra. Det är fler som pendlar längre 

till arbete och studier, detta på grund av de korta avstånden mellan orterna och den 

förhållandevis goda tillgängligheten som förbättrats de senaste åren med bland annat 

satsningar på spårtrafiken. För att potentialen ska uppnås helt måste delarna i regionen 

kopplas samman ytterligare för att kunna erbjuda en bättre tillgång till hela Skånes utbud 

av boende, arbete, service och kultur (Region Skåne, 2014:29–30). Det finns en skillnad 

vad gäller tillgänglighet, speciellt avseende kollektivtrafik, mellan östra och västra Skåne 

(Region Skåne, 2011:47). År 2030 ska 80 % av arbetsplatserna vara nåbara inom 45 

minuter med kollektivtrafik för Skånes invånare (Region Skåne, 2014:33). En vidgad 

arbetsmarknad och en större kritisk massa som uppnås genom att arbeta bort gränshinder 

ses som nyckelfaktorer för tillväxt och sysselsättning (ibid:44–45).  

 

Att en ort är liten behöver inte vara begränsande. Det är kopplingen till det regionala 

nätverket som möjliggör interaktion. De olika delarna i Skåne har olika roller att fylla. De 

större och mindre orterna kompletterar och är beroende av varandra (Region Skåne, 

2011:66). Satsningar i infrastruktur som skapar en bättre kollektivtrafik leder till 

möjligheter för en ökad sysselsättning. Infrastrukturen används som medel för att nå 

regionala utvecklingsmål (Region Skåne, 2016:3-6). Vikten av att samordna 

infrastrukturplaner med planering av bostadsförsörjning, arbetsmarknadsförstoring med 

mera poängteras. Detta för att öka alla skåningars tillgänglighet och möjlighet att arbeta 

och studera. Som det ser ut idag är det de områden som har sämre tillgänglighet till Skånes 

tillväxtmotorer som också har färre som ägnar sig åt högre studier (ibid:9). Trots att 

arbetslösheten är högre i Skåne än i övriga Sverige finns det en stor efterfrågan på 

arbetskraft. Denna paradox beror mycket på de eftersatta kommunikationerna mellan östra 

och västra Skåne. För att Skåne ska kunna dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur och skapa 

en bättre matchning mellan arbetssökande och jobb behövs därför en mer utvecklad 

infrastruktur (ibid:11–12).  
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5.1.2. Pågatåg Nordost, regional utveckling och tillgänglighet  

En ökad interaktion, större kritisk massa och tillgänglighet ses som viktiga delar för den 

regionala utvecklingen i Skåne. Detta kopplas särskilt till den omstrukturering mot en 

alltmer kunskapsdriven ekonomi som syns på arbetsmarknaden. Samarbete är en viktig 

faktor för att skapa tillväxt vid omstrukturering, då det blir lättare att matcha 

arbetsmarknaden med individer. Det kan skapa en närhet mellan företag och människor 

utan urbanisering, och till exempel agglomerationer kan skapas på olika platser (Wictorin, 

2013:27–28). Bättre kommunikationer och pendlingsmöjligheter leder till regionförstoring 

och en möjlighet för Skåne att utvecklas i en mer komplementärt polycentrisk riktning. 

Målet är att hela Skåne ska utvecklas som en komplementär polycentrisk region. Om 

Pågatåg Nordost bidrar till detta eller om det mer bidrar till en komplementär polycentrisk 

utveckling i nordöstra Skåne kan diskuteras.  

Förslag på sätt att uppnå en mer komplementärt polycentrisk region går att se. Till exempel 

genom prioritering av satsningar till orter med god tillgänglighet. Enkelheten att förflytta 

sig ska bli större för fler individer för att på så sätt öka tillgängligheten och fylla ett behov 

som finns på en plats med ett överskott som finns på en annan, till exempel mildra 

effekterna av paradoxen med både hög arbetslöshet och efterfrågan på arbetskraft 

(Hansson, 2003:27). Genom en förbättrad tillgänglighet får varje kommun och ort större 

möjlighet att nischa sig och bli en del i en komplementär polycentrisk ortstruktur där flera 

platser tillsammans skapar en helhet genom komplettering. Pågatåg Nordost är en satsning 

som genom delvis förbättrad tillgänglighet kan underlätta för orter att skapa sig en egen 

nisch i den regionala kontexten.  

Målet för den skånska utvecklingen grundas på större utbyte inom regionen. Detta krävs 

för att skapa ökad tillväxt och sysselsättning (Torége, 2008:8). Om målet, att 80 % av de 

skånska arbetsplatserna ska vara nåbara med kollektivtrafik för Skånes befolkning inom 45 

minuter, ska nås krävs en förbättrad infrastruktur. För att utjämna andra skillnader inom 

regionen såsom utbildningsnivå är också tillgängligheten, speciellt till de större orterna, en 

viktig faktor. 

En del av syftet med regional utveckling är att skapa lokal utveckling, de båda nivåerna är 

beroende av varandra. Här kan synas en gemensam strävan även om målet kan vara olika. 

På det lokala planet kan i detta fall syftet med Pågatåg Nordost vara att locka fler 

människor till att bo och leva i någon av orterna och kommunerna för att på så sätt öka den 
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ekonomiska basen. Ur ett regionalt perspektiv kan målet vara att fördela resurser och 

utveckla olika orters skilda roller. I Region Skånes fall grundar sig regional tillväxt på att 

skapa en gemensam målbild för hela Skåne. Pågatåg Nordost kan ses som ett exempel på 

ett mål på både regional och lokal nivå där samsyn kan skapas.  

Region Skåne är en administrativ region och ur vissa synvinklar också en funktionell 

region, dock inte som en lokal arbetsmarknad. Målet till 2030 är att hela Skåne i högre 

grad ska vara även en funktionell region. Prognoser visar att detta är ett rimligt antagande 

(Regeringskansliet, 2007:167). Utvecklingen av Kristianstad och Hässleholm som en 

tillväxtmotor anses vara viktigt för hela Skånes utveckling liksom utvecklingen i nordöstra 

Skåne. Pågatåg Nordost har både varit ett samarbete mellan bland annat de båda 

kommunerna och har också skapat nya fysiska länkar mellan dem.  

5.2. Kristianstad kommun och Önnestad  

Kristianstad kommun är en ytmässigt stor kommun mätt med skånska mått och är belägen i 

nordöstra Skåne. Kristianstad kommuns utseende visas i Figur 4. Kommunen hade år 2014 

knappt 82 000 invånare (SCB, 2015). Under åren 2005 till 2011 ökade befolkningen med 

ungefär 700 personer per år. Ungefär 80 % av denna ökning skedde i Kristianstads och 

Åhus tätorter (Kristianstad kommun, 2013:26). 

Önnestad hade år 2014 cirka 1400 invånare (Kristianstad kommun, 2016a). 2014 utgjordes 

en majoritet av befolkningen över 18 år i Önnestad av personer mellan 30 och 49 år. 

Personer över 65 år stod för 22 % av befolkningen och personer mellan 18 och 29 år 

utgjorde 19 % av befolkningen (Valmyndigheten, u.å.b.)
1
. I prognos för Önnestad 2030 

antas orten ha ökat sitt invånarantal. Den största befolkningsökningen kommer bestå av 

personer över 55 år (Kristianstad kommun, 2016c:26).  

 

                                                 
1
 I detta valdistrikt räknas även småorten Norra Strö in.  
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5.2.1. Dokument  

Önnestad är en av de orter som räknas som basort enligt Kristianstad kommun. Förutom 

Kristianstad stad är det kommunens basorter som har det bredaste utbudet av kommunal 

service. Basorterna är utsedda för att kunna fungera som servicenoder för omkringliggande 

orter och landsbygd. I basorterna kan arbete på orten ofta finnas för åtminstone en person i 

familjen. Utvecklingsviljan från kommunens sida är att utveckla och stärka basorterna för 

att på så sätt även stärka omkringliggande landsbygd och mindre orter (Kristianstad 

Figur 4: Kristianstad kommun (Kristianstad kommun, 2013:27) 
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kommun, 2013:kap. 3). Bland basorterna i Kristianstad kommun är Önnestad den ort som 

har den yngsta befolkningen. Under perioden 1990-2010 har befolkningsantalet varit 

ungefär densamma. I Önnestad finns utbyggd service med bland annat grundskola, 

distriktssköterskemottagning, matbutik och bibliotek men också både folkhögskola och 

naturbruksgymnasium. 2007 arbetade 18 % av den förvärvsarbetande befolkningen i orten. 

Den största utpendlingen skedde till Kristianstad och därefter i ordning Hässleholm och 

glesbygd (Kristianstad kommun, 2016a).  

Kristianstad kommun menar att det är av intresse att bostäder tillkommer i stationsnära 

lägen där det finns god möjlighet att pendla till arbete eller utbildning i till exempel Lund 

eller Malmö. Detta eftersom det gör kommunen mindre känslig för variationer i 

arbetsmarknad (Kristianstad kommun 2013:33). I Kristianstad kommuns översiktsplan från 

2013 bedöms Fjälkinge och Önnestad vara de basorter som är i störst behov av ny 

tomtmark med hänsyn till de nya pågatågsstationerna. I översiktsplanen uttrycks också en 

förväntan på ökad tillväxt i de nya stationsorterna liksom en ökad efterfrågan på bostäder 

tack vare de nya pendlingsmöjligheter som uppstår i och med Pågatåg Nordost. Önnestad 

anats bli en attraktiv bostadsort för pendlare (ibid:86). I riktlinjer för bostadsförsörjning i 

kommunen poängteras att utvecklingen av befintligt bestånd och nyproduktion av bostäder 

ska ske i stationsnära och regionala hållpaltsnära lägen (Kristianstad kommun, 2016c:8). 

Även om attraktiviteten i Önnestad antas öka i och med stationen krävs det en mer effektiv 

kollektivtrafik på Skånebanan för att stärka både ortens och hela kommunens utveckling 

(ibid:21). Önnestad antas vara en av de orter i Kristianstad kommun som kommer ha en 

befolkningsökning på mer än 20 % under perioden 2010-2025 vilket anses vara positivt 

(Kristianstad kommun, 2013:27).  

Järnvägen mellan Hässleholm och Kristianstad öppnade 1865 och Önnestad blev då ett 

stationssamhälle vilket ledde till en period av tillväxt i orten. Samhället växte under hela 

1900-talet med en kulmen på 1970- och 1980-talen då många nya småhus byggdes. Orten 

domineras idag av villabebyggelse. Stationen försvann från Önnestad 1978. Fram till att 

Önnestad återigen fick en station i och med Pågatåg Nordost år 2013 bestod 

kollektivtrafikförbindelserna till och från orten av regionbusslinjer (Kristianstad kommun, 

2016a).  Dessa lades ner när tågtrafiken till orten startade (Kristianstad kommun, 

2013:102).   
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Helsingborg 1 timme 25 minuter (1 byte) 

Hässleholm  13 minuter 

Kristianstad 6 minuter  

Lund 1 timme 1 minut 

Malmö 1 timme 13 minuter 

 

Tabell 1: Restid från Önnestad station (Skånetrafiken, u.å.) 

 

I dagsläget avgår det 21 tåg från Önnestad mot Kristianstad dagligen på vardagar och 21 

tåg mot Malmö dagligen på vardagar (Skånetrafiken u.å.). I Tabell 1 visas den kortaste 

restiden till tillväxtmotorerna i Skåne. Samt till Kristianstad och Hässleholm som 

tillsammans kan blida en tillväxtmotor.  

 

Buss 555 som tidigare trafikerade sträckan Hässleholm-Vinslöv-Önnestad-Kristianstad 

lades ner i samband med öppnandet av tågstationen (Ramböll, 2014:5). Detta har lett till att 

orter som tidigare hade kollektivtrafiksförbindelser nu inte har det. Personer boende i orter 

mellan Hässleholm och Önnestad såsom Ignaberga och Ullstorp måste nu ta sig till 

Vinslöv eller Önnestad för att kunna utnyttja kollektivtrafiken. Dessa orter har under 200 

invånare och behovet av kollektivtrafiksförbindelse anses därför inte vara tillräckligt stort 

för att bussturer ska finnas på sträckan. Från Skånetrafikens sida räknar man också med att 

personer är benägna att ta sig längre sträckor för att komma till en tågstation än vad man är 

för att ta sig till en busstation (Rutberg, 2013). 

På en byastämma i Önnestad i februari 2016 framkom att många av deltagarna upplever 

försämringar i kollektivtrafiken efter öppnandet av tågstationen. Vid detta tillfälle 

framfördes också önskemål från boende i Önnestad om att tågtrafiken till och från orten 

skulle bli mer frekvent (Kristianstad kommun, 2016b). 2014 visade undersökningar på att 

ungefär 70 % av de boende i Önnestad någon gång hade rest från stationen i orten. Med 

detta var Önnestad den nya stationsort i Pågatåg Nordost varifrån flest hade använt tåget. 

Önnestad var också en av de orter, som i samma undersökning, hade störst andel 

respondenter som uppgav att de börjat resa mer kollektivt sedan tågstationens tillkomst 

men var också den ort där flest personer uppgav att de börjat resa mindre kollektivt sedan 

tågstationens tillkomst (Nilsson, 2015:29).  
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Ambitionen för Kristianstad är att tillsammans med Hässleholm bilda en tillväxtmotor för 

ett allt större område i nordöstra Skåne. Kristianstad ska vara ett tydligt regionalt centrum i 

södra Sverige och bidra till en god utveckling i hela Skåne (Kristianstad kommun, 2014:4). 

Genom minskade restider, förbättrade kommunikationer och ökad tillgänglighet ska 

Kristianstad bli en del av den sydsvenska arbets- och utbildningsmarknaden (ibid:7).  

Invånare och besökare ska trivas i staden och vara stolta över den. Kristianstad ska ta plats 

i Skåne, Öresundsregionen och hela Sverige (ibid:12).  I översiktsplanen för Kristianstad 

kommun är ”stärkt position i regionens utveckling” identifierat som en utmaning att jobba 

med (Kristianstad kommun, 2013:8). Olika förändringar i arbetsmarknaden för 

Kristiansands del går att se, dels att inpendlingen till de regionala kärnorna i Skåne ökar 

och därmed att Skåne går mot en sammanhållen arbetsmarknadsregion. Även andra orter är 

viktiga för Kristianstads arbetsmarknad. Till exempel Karlshamn, Olofström och Älmhult 

(Kristianstad kommun, 2016c:35).  

5.2.2 Intervju  

Detta avsnitt utgörs av data som framkommit vid Intervju 3. 

Utvecklingen i Önnestad anses, som den är nu och har varit de senaste åren, vara positiv. 

Orten tros också fortsätta ha en positiv utveckling med tanke på dess placering i regionala 

stråk och möjlighet att nå intressanta platser. Det finns en stor potential med närhet till 

både Hässleholm, Lund och Malmö. Intresset för Önnestad har inte förändrats avsevärt 

sedan stationens tillkomst. Dock har stationsorterna hamnat i fokus genom till exempel 

skriverier i tidningar. Att samhället har satsat pengar ger också dessa orter lite av en 

särställning jämfört med andra. Det har inkommit ansökningar från privata byggherrar för 

bostäder i Önnestad efter stationens tillkomst. Om detta beror på att orten har blivit 

stationsort är dock svårt att avgöra.  

Målet från kommunens sida att satsningar främst ska ske i regionala och kollektivtrafiknära 

stråk är viktigt då det antas underlätta arbetet med den sociala hållbarheten om alla 

människor har ett bra utbud av kollektivtrafik. Att Önnestad har definierats som en basort 

tros ha haft stor betydelse för ortens utveckling. Det ligger fler orter i ungefär samma 

storlek nära Önnestad och att man har valt att satsa på Önnestad framför dem har visat en 

politisk vilja att utveckla Önnestad som servicenod.   

Attraktiviteten och känslan för orten har ökat i och med tågstationen. Ortens läge och 

förbindelserna mot Malmö-Lund är på sikt väldigt positiva då det öppnar upp en större 
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arbetsmarknad. Detta kommer dock att ske ganska långsamt då omsättningen på 

befolkningen inte är stor och många av dem som idag bor i orten har sitt livsmönster byggt 

på den gamla strukturen. För människor som flyttar till orten kan tillgängligheten till en 

större arbetsmarknad vara en fördel. För att få vidare fart på utvecklingen i Önnestad är det 

viktigt att skapa möjligheter för mer bebyggelse i orten. Här är det också viktigt att det 

finns samarbete och kommunikation med finansiärer som är villiga att satsa på de orter 

som det har skett en satsning på i och med Pågatåg Nordost.  

Kollektivtrafikutbudet som tidigare fanns i orten med busstrafik var bra. Tillgängligheten 

har i och med tågtrafikens tillkomst försämrats sett till utbud men förbättrats vad gäller 

restid. I en ort som Önnestad anses det behövas minst halvtimmestrafik för att 

tillgängligheten ska vara god. Störningar i tågtrafiken under den senaste tiden, vilket har 

lett till inställda avgångar, har också påverkat tillgängligheten negativt. Från och med nästa 

tidtabellsändring ska det bli en avgång till i timmen till och från Önnestad. På det stora 

hela konstateras det att den lokala tillgängligheten har blivit sämre samtidigt som den 

regionala har blivit bättre. För personer boende i mindre orter utanför Önnestad har 

tillgängligheten blivit sämre sedan stationens tillkomst. Även för ortsbefolkningen anses 

tillgängligheten blivit något sämre men för dem som kommer utifrån och vill ta sig till 

Önnestad har tillgängligheten blivit bättre. Detta går att se i samband med gymnasieskolan 

och folkhögskolan som ligger i orten som i och med tågtrafiken har kunnat öka sitt 

upptagningsområde.  

Inställningen till Pågatåg Nordost i Kristianstad kommun är och har varit positiv. Då 

pågatågstrafiken i västra Skåne anses ha varit en del i pådrivandet av utvecklingen där tros 

utbyggnaden av trafiken i denna del av Skåne skapa en god potential för vidare utveckling, 

framförallt på längre sikt. Hittills har projektet inte gett några större effekter för kommunen 

i stort. Dock har de basorter som fått tågstopp fått en särställning gentemot andra orter då 

de har blivit uppkopplade på det regionala nätverket. På sikt tror man att det kommer bli 

viktigare ur ett regionalt utvecklingsperspektiv då det påverkar kommunen på så sätt att det 

skapas ett större omland med möjlighet att både pendla till och från. Till exempel så 

underlättas matchningen på arbetsmarknaden.  

Vilken som är den viktigaste regionala kontexten beror på vilken typ av frågor som står i 

fokus. När det gäller frågor som näringsliv, turism, pendling och högskoleutbildning är 

Skåne den viktigaste kontexten. För andra frågor som till exempel boende är nordöstra 
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Skåne viktigare. För båda kontexterna och för att binda samman Kristianstad och 

Hässleholm till en tillväxtmotor anser man att projektet har varit viktigt. Kristianstad och 

Hässleholm kan tillsammans skapa ett sammanhang som tillväxtmotor med kopplingar 

både mot övriga Skåne och mot Blekinge. Projektet ger förutsättningar för människor vad 

gäller kopplingen mellan arbete, boende och utbildning. Mycket i denna koppling bottnar i 

vilka utbildningsmöjligheter som finns. Om det är svårt att utbilda sig på en ort för att det 

inte finns några bostäder kan en god kollektivtrafik möjliggöra att fler får möjlighet till 

utbildning och vidare också tillgång till en större arbetsmarknad.  

I detta sammanhang syns tydliga kopplingar även mot Blekinge vad gäller till exempel 

pendling. Här tros regionen Hässleholm-Kristianstad och vidare mot Karlskrona och 

Älmhult bli en mer integrerad region innan det att Kristianstad blir helt integrerat med hela 

Skåne som region. Vad gäller projektet Pågatåg Nordost har samarbetet skett och sker med 

kommuner och aktörer i Skåne, Blekinge, Småland och Halland. Det mest positiva med 

projektet anses vara satsningen på ett system som kan stärka utvecklingen i nordöstra 

Skåne och möjligheterna för Kristianstad och Hässleholm att tillsammans bli en 

tillväxtmotor. Detta tros skapa förutsättningar för mer. På lång sikt kommer man kunna se 

tillbaka och konstatera att mycket av det som har hänt inte hade kunnat hända utan denna 

satsning. Infrastruktursatsningar är viktiga för att binda samman de nordöstra delarna av 

Skåne med övriga regionen. Utöver Pågatåg Nordost nämns utbyggnaden av väg E22 

mellan Kristianstad och Malmö som ett exempel på detta. 

5.2.3. Tillgänglighet och utveckling i Kristianstad kommun och Önnestad 

På lång sikt förväntas tågtrafiken och Pågatåg Nordost få en stor betydelse för både 

Önnestad som ort och Kristianstad som kommun, även om det inte hänt så mycket än.  

Mycket av den utveckling och tillväxt som går att styra från kommunens sida planeras i 

orter som Önnestad som är en basort i ett regionalt kollektivtrafikstråk. Det går att se 

tankar om att projektet kan vara en del i att utveckla större arbetsmarknadsregioner och 

mer integration mellan delarna i Skåne. Satsningen tros också vara en faktor som kan leda 

till en befolkningsökning och därmed också en ökad bas för ekonomisk tillväxt (Boverket, 

2005:11). Utveckling och tillväxt är begrepp som nämns för framtiden i orten och 

kommunen.  

Den geografiska tillgängligheten och lättheten för människor att nå olika platser har 

förändrats sedan stationens tillkomst i Önnestad. De största förändringarna rör tågtrafikens 
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tillkomst och nedläggningen av busstrafiken. Som nämnts tidigare är inte tillgängligheten 

likadan överallt (Hansson, 2003:27). Detta visas också genom uttalande som att 

tillgängligheten har blivit bättre regionalt men sämre lokalt och att det för många har blivit 

lättare att ta sig till Önnestad men att tillgängligheten för ortsbefolkningen i vissa 

sammanhang har blivit sämre med färre hållplatser och sämre turtäthet vissa tider på 

dygnet.   

Samarbetet med andra aktörer är viktigt för tillväxt och utveckling, till exempel i 

situationer som den med Pågatåg Nordost. Välfungerande transporter och 

kommunikationer är viktiga i denna typ av samarbete (Wictorin, 2013:27–28). Detta går att 

se som i exemplet med den ökade tillströmningen av studenter från ett större omland till 

skolorna i Önnestad. Detta kan även ses som en del i Region Skånes definition av 

regionförstoring, att personer utför sina vardagliga sysslor över ett allt större område.  

Synen på kommunen och orten är inte att bli en pendlingsort till Malmö-Lund. Istället 

nämns det som är unikt för Kristianstad och ämnen som stolthet över kommunen. Detta 

passar bra in i synen på Skåne som en region av komplementär polycentrisk karaktär där 

de olika orterna kompletterar varandra istället för att konkurrera. Viljan att utveckla 

Kristianstad-Hässleholm till en tillväxtmotor i en skånsk kontext passar också bra in i 

bilden av en komplementär polycentrisk region. Mindre orter kan tillsammans skapa 

underlag för verksamheter som vanligtvis bara finns i större städer (Adolphson et al., 

2006:10).  

5.3. Hässleholms kommun och Vittsjö  

Hässleholms kommun är en ytmässigt stor kommun jämfört med andra kommuner i Skåne. 

Kommunens utseende visas i Figur 5. Kommunen hade år 2014 drygt 50 000 invånare 

(SCB, 2015). Hässleholms kommun har trots låga födelsetal totalt ökat sin befolkning 

sedan kommunsammanslagningen 1974 (Hässleholms kommun, 2007:15). Av kommunens 

befolkning bor ungefär 36 % i Hässleholms stad.  

Vittsjö hade år 2010 1665 invånare. Orten hade som störst befolkning runt 1980 då där 

bodde närmare 1900 invånare (SCB, 2014; SCB, 2009). Av befolkningen över 18 år var 37 

% av invånarna år 2014 över 65 år. Antalet invånare mellan 18 och 29 år utgjorde vid 

samma tidpunkt 14,5% (Valmyndigheten u.å.a).  
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5.3.1. Dokument  

Vittsjö är tillsammans med fem andra tätorter i Hässleholms kommun, i översiktsplanen 

från 2007, utsedda till kommundelscentra. Dessa fungerar, likt det som benämns som 

basorter i Kristianstad kommun, som samlingsorter för den omgivande landsbygden. Dessa 

orter har god grundservice och bra kontakt med staden och dess utbud. Servicen i Vittsjö 

anses vara god och avses utvecklas vidare. I orten finns bland annat skola, barn- och 

äldreomsorg, bibliotek, handel och restauranger. Vittsjö har även ett servicekontor vars 

uppgift är att ge lokal information om det som händer i och omkring orten och också att 

verka för ett förhöjt samarbete mellan organisationer och föreningar (Hässleholms 

kommun, 2007:77–81).  

Vittsjö växte fram som ett stationssamhälle längs med Markarydsbanan kring sekelskiftet 

1800-1900. Orten fungerade vid denna tidpunkt som kurort, främst på grund av närheten 

till flera sjöar. Målet i Hässleholms översiktsplan är att Vittsjö ska vara en attraktiv 

boende- och turistort. Vittsjö är ett av de områden i Hässleholms kommun som är mest 

Figur 5: Hässleholms kommun 

(Hässleholms kommun, 2007:57) 
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turistintensiva. Där finns en förhållandevis stor andel turismrelaterade företag och orten 

anses även ha stor utvecklingsmöjlighet inom detta område. Vittsjö är med sin historia som 

rekreationsort också intressant ur ett regionalt kulturmiljöperspektiv (Hässleholms 

kommun, 2007:80–81).  

I Hässleholms översiktsplan konstateras det att Vittsjö har goda kollektivförbindelser med 

buss men att dessa inte är tillräckliga för att skapa någon större expansion i orten. Däremot 

menar man att de då tänkta tågstoppet i orten och ortens goda läge med närhet till sjöar 

skulle kunna ändra förutsättningarna och även skapa en gynnsam befolkningstillväxt. De 

förbättrade kollektivtrafiksförbindelserna som förväntades uppstå i och med tågtrafiken till 

och från orten ansågs även vara viktiga för turistverksamheten. 2007 var Vittsjö den tätort, 

tillsammans med Vinslöv och Sösdala, som hade störst attraktionskraft vad gäller boende 

efter Hässleholms stad (Hässleholms kommun, 2007:19).  

I samband med samråd för Hässleholms översiktsplan inkom en remiss från Skånetrafiken 

där en önskan om fokus på utveckling i framförallt Hässleholms stad, Tyringe och Vinslöv 

framfördes. Detta eftersom det vid denna tidpunkt var dessa orter som hade bäst 

kollektivtrafiksförbindelser med övriga regionen genom tågtrafik. Framtida utveckling 

önskades också ses i Sösdala som genom Pågatåg Nordost skulle komma att få tågstopp. 

Detta och ortens läge antogs ge orten en god tillgänglighet till Malmö och Lund. Viss 

utveckling önskades även i Bjärnum och Vittsjö som genom Pågatåg Nordost också skulle 

komma att få tågstopp. Dock framhävdes i detta fall att dessa orter inte skulle komma att få 

samma regionala tillgänglighet som Sösdala i och med skillnaden i lokalisering 

(Hässleholms kommun, 2007:130).  

Busstrafiken som trafikerade sträckan Markaryd-Hässleholm, busslinje 532, före 

tillkomsten av stationer finns fortfarande kvar men kör färre turer än tidigare. Busslinjen 

anses dock fortfarande behövas för att förse tätorter längs sträckan som saknar station med 

kollektivtrafiksförbindelser (Ramböll, 2014:5). Anledningen till att busslinjen fått vara 

kvar på denna sträcka men inte sträckan Hässleholm-Vinslöv-Önnestad-Kristianstad beror 

på att orterna Mala, Vankiva och Emmaljunga har fler invånare än orterna längs sträckan 

Hässleholm-Vinslöv-Önnestad-Kristianstad (Rutberg, 2013). Bussen avgick innan 

tågtrafikens tillkomst 27 gånger per dygn från Hässleholm mot Vittsjö. Idag avgår bussen 9 

gånger per dygn (Skånetrafiken u.å.).  
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Tabell 2: Restid från Vittsjö station (Skånetrafiken, u.å.) 

Söderut är Hässleholm ändstationen för tågen från Vittsjö. Vill man resa vidare mot 

Malmö, Lund, Helsingborg eller Kristianstad krävs byte i Hässleholm. Norrut går tågen 

mot Markaryd. På vardagar avgår 11 tåg mot Markaryd och 11 tåg mot Hässleholm. I 

Tabell 2 visas den kortaste restiden från Vittsjö till tillväxtmotorerna i Skåne. Samt till 

Kristianstad och Hässleholm som tillsammans kan blida en tillväxtmotor.  

Hässleholm beskrivs som en viktig och strategisk knutpunkt i Sverige och i 

Öresundsregionen med närhet till bland annat Malmö, Halmstad, Växjö och Karlskrona 

(Hässleholms kommun, 2015a:14). Hässleholms kommuns position som regional kärna 

med möjlighet att utvecklas till tillväxtmotor tillsammans med Kristianstad kommun är 

viktig. För att kommunen ska kunna leva upp till rollen som nav och dra nytta av sitt läge 

som knutpunkt poängteras vikten av strategisk kompetens, tydlig politik viljeriktning och 

ökat samarbete med andra regionala aktörer (Hässleholms kommun, 2015b:8). Skåne som 

region har en strak tillväxtkraft och det är viktigt att Hässleholm tar del av den, både för 

kommunens skull och som en del i regionen. Kommunen bidrar med närhet till en stor 

arbetsmarknad, korta restider till storstadsregionen och tillgång till mark i attraktiva lägen 

(ibid:13).  

För att Hässleholm och Kristianstad tillsammans ska kunna bilda en, för regionen, viktig 

tillväxtmotor i nordöstra Skåne krävs ett stärkt samarbete dem emellan (Hässleholms 

kommun, 2015a:25). Detta samarbete är viktigt för bland annat infrastruktur, utveckling av 

pågatågsorter och stationsnära stadsutveckling. En tillväxtmotor i den nordöstra delen av 

regionen skulle innebära ett rundare och mer integrerat Skåne. Det skulle också innebära 

en minskning av det mentala och tidsmässiga avståndet till omvärlden samt en ökning av 

den kritiska massan och högre tillgänglighet till viktiga målpunkter. Ur ett 

tillväxtperspektiv betonas vikten av att i högre grad knyta Hässleholm till 

arbetsmarknadsregionen Malmö-Lund (ibid:28).  

 

Helsingborg 1 timme 30 minuter (1 byte) 

Hässleholm  17 minuter  

Kristianstad 45 minuter (1 byte) 

Lund 57 minuter (1 byte) 

Malmö 1 timme 9 minuter (1 byte)  
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För vidare utveckling av kommunikationer krävs utbyggnad av både Södra stambanan 

mellan Lund och Hässleholm, som idag är nära 100 % kapacitetsutnyttjande, samt 

Skånebanan för att förbinda Skåne i öst-västlig riktning (ibid:51). 

5.3.2. Intervju  

Följande avsnitt består av fakta och tankar som framkommit vid Intervju 1 och Intervju 2. 

Utvecklingen i Vittsjö anses från kommunens sida vara positiv. Orten är ganska 

självgående och har bra utbud av service och även mycket vacker natur med sjöar inne i 

orten. Orten har också ett byalag som är aktivt. Upplevelsen är att man talar positivt om 

Vittsjö.  

I översiktsplanen från 2007 läggs stort fokus på att få tågtrafik till fler orter i kommunen. 

Idag finns det åtta stationsorter i kommunen, vilket ses som väldigt positivt och även unikt 

sett ur ett skånskt perspektiv. I dagsläget ska fokus framförallt ligga på att utveckla 

Hässleholms stad. Man menar att för att de mindre orterna i kommunen ska fungera måste 

staden först och främst fungera. Staden är dock beroende av sitt omland så efter staden ska 

fokus ligga på stationsorterna, varifrån man kan ta sig till staden med kollektivtrafik. På 

samma sätt som staden är beroende av orterna runt omkring är även stationsorterna 

beroende av sitt omland för att fungera. Detta ses som två nivåer där man måste jobba med 

båda, dels staden och dess omland och dels stationsorterna och deras omland. Då de olika 

stationsorterna är av olika karaktär och storlek kommer utvecklingen och satsningen att 

skilja sig åt mellan orterna.  

Man har ännu inte märkt att tågtrafikens tillkomst har lett till någon stor förändring vad 

gäller intresset för orter i kommunen. Detta tros delvis bero på otydlighet när det gäller 

vilka områden inom kommunen som ska prioriteras i den kommunala planeringen. I 

kommunen har Vinslöv haft en station länge och där är upplevelsen att stationen är av stor 

betydelse för invånarna. Därför tror man också att intresset för övriga stationsorter kan 

komma att öka i framtiden. Det finns i dagsläget även planer på utbyggnad i en del av de 

nya stationsorterna, bland annat Vittsjö. På längre sikt hoppas man på att projektet ska leda 

till att fler människor flyttar till Hässleholms kommun och också att fler väljer att bo kvar 

när man till exempel vill studera vidare eller skaffar familj. Att kunna bo i Hässleholms 

kommun och studera eller jobba på annan ort ses som en förutsättning för kommunens 

vidare utveckling.   
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Inställningen till projektet Pågatåg Nordost är och har varit väldigt positiv från kommunens 

sida. Att många orter har tillgång till tågtrafik är bland annat något som utnyttjas som 

marknadsföring för kommunen. Vad gäller tillgången till arbetsplatser är tågtrafiken en 

viktig faktor. Här är det också viktigt att tänka på förbindelserna norrut likväl som 

förbindelserna söder- och västerut. Älmhult, Osby och Markaryd är intressanta när det 

gäller detta, speciellt för orter som Vittsjö som ligger i de norra delarna av kommunen.  

Det anses vara dåligt att tågturtätheten är så låg till och från Vittsjö. När tågtrafiken tillkom 

så försvann det mesta av busstrafiken som tidigare trafikerade samma sträcka. Bussarna 

hade en fördel på så sätt att de tillgodosåg landsbygdsbefolkningen och befolkningen i 

mindre orter med kollektivtrafik. För dessa människor har tillgängligheten vad gäller 

kollektivtrafik försämrats efter Pågatåg Nordosts tillkomst eftersom bussavgångarna har 

blivit färre. Detta ses som ett dilemma där tågtrafiken på många sätt anses vara positiv men 

också får negativa effekter på vissa områden. För att avhjälpa detta försöker man på många 

platser förbättra cykel- och gångmöjligheter till stationerna. Ytterligare ett problem som 

ses med pågatågstrafiken är att det ofta är avgångar som blir inställda. Detta gör det svårt 

att planera. Om man ska kunna satsa på utveckling i stationsorterna måste man kunna vara 

säker på att tågtrafiken faktiskt fungerar. En välfungerande tågtrafik anses dock skapa en 

god potential för utvecklingen av stationsorterna och hela kommunen. Hittills har projektet 

underlättat för de människor som vill ta sig längre sträckor men på vissa plaster har det 

blivit svårare för dem som vill ta sig kortare sträckor. Tillgängligheten har blivit bättre 

regionalt men något sämre lokalt, kopplat till turutbud och valmöjligheter för resenärer.  

Den regionala kontext som är vanligast förekommande i planeringssammanhang för 

kommunen är Köpenhamnsregionen och kopplingen till Malmö, Lund och Helsingborg. 

Detta kopplas mycket till den utveckling som sker i Malmö-Lundregionen och som anses 

vara mycket positiv. Detta blir då något som fler kommuner vill haka på. Nordöstra Skåne 

ses som en regional kontext som är viktig, för att kunna skapa en attraktiv miljö i denna del 

av Skåne, men samarbetet behöver utvecklas. Speciellt samarbetet mellan Hässleholm och 

Kristianstad anses vara viktigt, speciellt om orterna tillsammans ska kunna bilda en 

tillväxtmotor. För att stärka Hässleholms kommun och för att minska skillnaderna mellan 

den östra och västra sidan av Skåne jobbar man mycket med bostäder. Det ska finnas olika 

slags boende i hela kommunen för att skapa flyttströmmar och för att alla ska kunna ha råd 

att bo där de vill. Att skapa underlag för småföretagande och service i orter utanför staden 
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anses också vara viktigt. För att marknadsföra kommunen brukar man ofta trycka på 

möjligheten att bo naturnära men ändå ha tillgång till en stor arbetsmarknad. Möjligheten 

att bo nära den typ av natur som finns i Hässleholms kommun inte är möjligt i Malmö-

Lundregionen. För att skillnaderna mellan östra och västra Skåne ska bli mindre tror man 

att det är viktigt att det sker en förändring i synen på regionen. Intervjuperson 2 (2016) 

upplever det som att man både från allmänhetens sida men också andra aktörer fortfarande 

ser gränsen mellan gamla Malmöhus län och Kristianstad län. För att regionen ska kunna 

bli mer integrerad måste denna syn försvinna samtidigt som man börjar se allt som en 

enhet.  

5.3.3. Tillgänglighet och utveckling i Hässleholms kommun och Vittsjö 

I översiktsplanen från 2007 ses den kommande tågtrafiken som en faktor som kan leda till 

en gynnsam befolkningstillväxt och också en stärkt turistverksamhet, vilket skulle leda till 

en ökad ekonomisk bas (Boverket, 2005:11). Ännu har det inte setts någon stor förändring 

i Vittsjö vad gäller utvecklingen eller intresset för orten. Dock tror man att det kan komma 

att ha en större betydelse i framtiden då man till exempel ser att stationen är viktig för orter 

som Vinslöv, som länge har haft en station. Det finns en vilja från kommunen att utnyttja 

och utveckla orter som Vittsjö som ett steg i en del av en utveckling där Hässleholms stad 

ska utvecklas för att ge spridningseffekter åt hela kommunen och där stationsorter ska 

utvecklas för att ge spridningseffekter åt sitt omland. Detta överensstämmer med Region 

Skånes syn på utvecklingen där satsningar i tillväxtmotorerna antas skapa 

spridningseffekter till hela regionen.  

Tillgängligheten har förändrats på olika platser på grund av Pågatåg Nordost och Vittsjös 

utveckling till en stationsort. Effekterna av tågtrafikens tillkomst i Vittsjö vad gäller 

tillgängligheten och lättheten att nå olika platser kan dock anses vara mindre än i fallet 

med Önnestad. Detta kan kopplas till att busstrafiken fortfarande finns kvar, även om den 

har reducerats. Att det fortfarande krävs byte i Hässleholm för resa vidare i Skåne gör 

också att förändringarna är mindre. Dock ska det poängteras att tillgängligheten har 

förändrats. Restiden till Hässleholm och även vidare i Skåne har förkortats sedan 

tågtrafikens tillkomst. Samtidigt har valmöjligheterna och turtätheten med buss blivit 

sämre. Även här ses därför en utveckling mot en bättre regional tillgänglighet men en 

sämre lokal. Detta är dock intressant då man även konstaterar att utvecklingen i Vittsjö, 
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beroende på sin lokalisering, inte kommer att få så stor regional betydelse sett ur ett 

skånskt perspektiv.  

Det finns en vilja att integrera Hässleholms kommun mer med övriga Skåne. Kopplingar 

till en förstorad arbetsmarknadsregion går att se då man till exempel nämner möjligheten 

att bo i Hässleholm och jobba i Malmö eller Lund. Detta kan vara intressant både ur ett 

lokalt och ett regionalt perspektiv även om anledningarna till intresset kan vara något olika 

(Trafikanalys, 2011:9–10). Ur det lokala perspektivet är en ökad befolkning intressant 

oavsett om den arbetar inom eller utanför den lokala kontexten. Från en regional synvinkel 

är det intressant av den anledningen att det kan utjämna skillnader mellan olika delar av 

regionen och skapa en mer sammanhållen region.  

Samarbete över kommungränserna, både på en skånsk nivå och med Kristianstad kommun 

som en potentiell tillväxtmotor, ses som viktigt för både den regionala och den lokala 

tillgängligheten och utvecklingen. Infrastruktur och kommunikationer är då viktigt då det 

kan skapa regionförstoring med ökad pendling där människor rör sig över ett större 

geografiskt område (Statistiska centralbyrån, 2010:65).  

5.4. Pågatåg Nordost  

Nedan följer en redovisning av förutsättningarna för skapandet av Pågatåg Nordost och de 

reseförändringar som hittills gått att se kopplat till projektet.  

5.4.1. Intervju Pågatåg Nordost  

Följande avsnitt grundas på information från Intervju 4. 

Tidigare etableringar av tågtrafik har visats sig vara betydelsefulla för utveckling. När 

mindre orter binds samman kan de tillsammans bilda ett underlag för något större. Detta 

tillsammans med tanken om att ena Skåne skapade förutsättningarna för Pågatåg Nordost. 

På vissa sträckor finns det ett behov av ökad turtäthet för att tåget ska vara ett effektivt 

resesätt. Projektet är långsiktigt och det går inte att se stora effekter än. Att ändra 

människors resvanor är något som tar lång tid. I många av de nya stationsorterna går att se 

en annan framtidstro nu än vad som fanns innan projektets tillkomst. Det har skett en 

mental omställning som kan skapa förändringar på lång sikt. 

Pågatåg Nordost anses vara en viktig del i att binda samman Kristianstad och Hässleholm 

till en tillväxtmotor. För att detta ska kunna ske krävs goda förbindelser och en god 

turtäthet mellan orterna. Som det är idag behöver detta förbättras ytterligare. För att skapa 
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bättre förbindelser krävs det att banan mellan Kristianstad och Hässleholm blir 

dubbelspårig. För att en utveckling mot ett starkare nordöstra Skåne ska kunna ske krävs 

också en bra förbindelse mot västra Skåne. Pågatåg Nordost har varit en del för att ge 

förutsättning för en sådan förbättring.  

Den största skillnaden med tågtrafiken jämfört med den busstrafik som innan projektets 

början trafikerade orterna skulle vara kortare restid, framförallt vid längre resor. Man såg 

också att tågtrafiken skulle kunna locka fler människor till att resa kollektivt. Målet med 

satsningen och de effekter den hittills har fått anses vara både lokala och regionala. Ett 

exempel på en mer lokal satsning är sträckan Hässleholm-Markaryd där det i dagsläget 

främst är restiden från de mindre orterna till Hässleholm och Markaryd som har förkortats. 

Denna sträcka anses dock få en mer regional betydelse då den i framtiden planeras byggas 

ut och fortsätta till Halmstad. Ett exempel där den regionala betydelsen varit större är 

Sösdala som fått en betydligt bättre tillgänglighet till stora delar av Skåne.  

5.4.2. Resandeförändring Pågatåg Nordost  

Det konstateras i en första utvärdering av projektet, genomförd av K2, att transporter är en 

viktig del i samhället och i människors vardagliga liv. Utvärderingen jämför resultat från 

undersökningar gjorda innan tågstoppens tillkomst 2013 och efter tågstoppens tillkomst 

2014. I undersökningarna har människor boende i de orter i Skåne och Småland som fick 

tågstopp 2013 svarat på frågor genom enkäter. Både Önnestad och Vittsjö hör till dessa. 

Frågorna gällde dels människors förflyttningar och dels frågor om människors 

uppfattningar om och attityd gentemot den nya stationen och den egna orten. Frågorna 

handlade om hur invånarna uppfattar tillgängligheten dels i sin ort och dels i regionen, 

ortens ekonomiska välmående och framtidspotential, inställningen till tågstopp och vilka 

effekter det skulle kunna komma att få för ortens utveckling samt resebeteendet (Nilsson, 

2015:5).  

Vid båda undersökningstillfällena var invånarna övervägande positiva både till sin region, 

sin ort och till de effekter som man väntar sig se i och med tågstopp på orten. Överlag gick 

det även att se att människor hade en positiv uppfattning om tillgängligheten till olika 

samhällsfunktioner såsom arbete, studier och handel. Det finns dock tydliga skillnader i 

faktiska förändringar av resebeteendet och människors uppfattningar om förändringar i 

resebeteendet. Människor uppfattar det som att det kollektiva resandet har ökat mer än vad 

det faktiskt har gjort (Nilsson, 2015:5).  
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Vid båda undersökningstillfällena gick den vanligaste förstaresan till arbetet och den 

vanligaste andraresan till hemmet (Nilsson, 2015:36). Det dominerande färdmedlet vid 

båda undersökningstillfällena var bil och den största förändringen vad gäller färdmedel 

mellan de båda undersökningstillfällena gällde en ökad andel tågresor och en minskad 

andel bussresor. Efter öppnandet av de nya stationerna har 76 % av de tillfrågade 

invånarna mindre än tre kilometer till närmsta tågstation (ibid:18-20). Inställningen till 

tågstationen i ens ort är övervägande positiv vid båda undersökningstillfällena, dock var 

inställningen mer positiv innan stationens tillkomst. Bland respondenterna har 

uppfattningen om tillgänglighet till kollektivtrafik inte ändras märkbart mellan 2013 och 

2014 (ibid:22).  

Vid båda undersökningstillfällena visade det sig att en klar majoritet av de tillfrågade 

föredrog att bo kvar i den ort där de nu bodde framför att flytta till en större (Nilsson, 

2015:22). Undersökningarna visade också att de tillfrågade i Skåne ansåg att situationen 

vad gäller tillgång till arbete och studier blivit bättre i och med tågtrafikens tillkomst. Dock 

ansåg man att läget blivit sämre vad gäller tillgång till handel och samhällsservice 

(ibid:24). Arbete på den egna orten är det som är främst prioriterat men andelen som skulle 

kunna tänka sig att jobba i orter som Markaryd, Malmö, Lund och Helsingborg har ökat 

mellan undersökningstillfällena (ibid:26).  

5.4.3. Utveckling och förändrad tillgänglighet  

Tanken bakom Pågatåg Nordost att binda samman mindre orter för att på så sätt skapa ett 

större underlag och ett mer enat Skåne stämmer bra överens med både Region Skånes mål 

och tankeramarna för regionförstoring och polycentrism. Även tankarmarna om samarbete 

för lokal och regional tillväxt stämmer överens med detta.  

Pågatåg Nordost ses som en del i att binda ihop Kristianstad och Hässleholm till en 

tillväxtmotor. Goda kommunikationer och god tillgänglighet är grundläggande för att 

skapa tillväxt (Wärmark, 2004:29). Både från kommunerna och Region Skåne finns tankar 

på att utveckla förbindelserna ytterligare för att uppnå det som krävs för en tillräcklig 

koppling mellan Kristianstad och Hässleholm. Precis som framkommit i empirin från 

kommunerna syns även här att satsningen främst tänkts ge och även ger en förbättrad 

tillgänglighet regionalt och på längre sträckor. Skillnaden med satsningen jämfört med den 

tidigare busstrafiken är att skapa en bättre tillgänglighet på längre sträckor. Det går att se 

en förändring vad gäller människors uppfattning om tillgänglighet till olika typer av 
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samhällsfunktioner. Detta visar en skillnad mellan den regionala och den lokala 

tillgängligheten. Tillgängligheten till mer lokala funktioner såsom handel och 

samhällsservice anses ha blivit sämre medan tillgängligheten till samhällsfunktioner av 

mer regional karaktär som utbildning har blivit bättre. Det framhävs att satsningen både 

gett lokala och regionala effekter. Som exempel på en mer lokal del nämns sträckan på 

vilken Vittsjö är belägen, Hässleholm-Markaryd. Dock förväntas även denna sträcka få 

större regional betydelse då målet är att förlänga sträckan mot nordväst till Halmstad. Som 

läget är nu kan det också diskuteras ifall den förändrade tillgängligheten på denna sträcka 

innebär en förbättring eller en försämring.  

Viljan att pendla längre sträckor till arbete visar på en mer regional utveckling 

(Trafikanalys, 2011:16–20). Viljan att locka nya resenärer till kollektivtrafiken genom 

tågtrafik kan också visa på detta samband, då det kan tänkas vara resenärer som pendlar 

längre sträckor.  

6. Avslutning 

Det avslutande kapitlet innehåller en diskussion om hur uppsatsen lyckats besvara 

frågeställningen samt vilka slusatser som kan dras. Även tankar om hur ämnet kan 

utforskas vidare redovisas.  

6.1. Diskussion 

En region med många små orter blir stark i sin helhet. I ett sammanhang där målet är att 

skapa en region av mer komplementär polycentrisk struktur för att skapa utveckling och 

tillväxt är förbättrad infrastruktur och förbättrade kommunikationer viktiga för att skapa en 

regionförstoring som kan leda till uppfyllandet av målet (Johansson, 2008:15). Tankar om 

en alltmer komplementär polycentrisk ortstruktur går framförallt att urskönja från Region 

Skånes sida där lättheten att röra sig mellan platser, en flerkärnighet där resurser tillvaratas 

och fördelar av ekonomiska synergieffekter av en komplementär näringsstruktur framhävs. 

Från kommunernas sida poängteras också faktorer som kan leda till en mer komplementärt 

polycentrisk ortstruktur. Dock inte i samma utsträckning som från Region Skånes sida. 

Mycket av förväntningarna för både kommunernas och orternas utveckling grundas dock 

på en utveckling och en retorik som hänger samman med regionförstoring och polycentrisk 

utveckling. Den regionala kontexten tycks ses som allt viktigare, att vara en del av det 

regionala nätverket nämns som något betydelsefullt. Speciellt med hänsyn till det samband 
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som går att se mellan infrastruktur, kommunikationer, pendling och regionförstoring och 

polycentrisk utveckling. Från båda kommunerna nämns Pågatåg Nordosts betydelse för 

bostäder i stationsnära lägen och därmed en möjlighet att pendla längre sträckor till 

intressanta platser som Malmö-Lund. Här går att se att förväntningarna i alla fall delvis 

grundas på sambandet komplementär polycentrisk ortstruktur som mål för tillväxt genom 

medlet regionförstoring där verktyg för att nå dit kan vara kommunikationer och 

infrastruktur som till exempel Pågatåg Nordost. Sydvästra Skåne med Malmö-Lund kan i 

många fall redan ses som byggd på en komplementär polycentrisk struktur (Adolphson et. 

al, 2006:29). För att uppnå ytterligare utveckling och tillväxt måste denna struktur sträcka 

sig längre, täcka hela regionen och öppna upp en större arbetsmarknad.  

Om Kristianstad och Hässleholm stärks som en tillväxtmotor finns möjligheten att även 

nordöstra Skåne utvecklar en mer komplementär polycentrisk ortstruktur utan att 

interaktionen med resten av Skåne får samma utveckling. En tänkbar utveckling är att 

nordöstra Skåne utvecklar en mer komplementär polycentrisk ortstruktur medan hela 

Skåne mer karaktäriseras en hierarkisk polycentrisk struktur där västra Skåne och 

framförallt Malmö-Lund fungerar som centralorter och de primära centrumen och de enda 

som tillhandahåller vissa tjänster. Denna utveckling kan tänkas vara rimlig med bakgrund 

kommunernas uttalanden om att det ska vara lätt att bo i den nordöstra delen av Skåne och 

till exempel jobba eller studera på andra platser. Samtidigt finns det faktorer som talar mot 

denna utveckling och mot större integrering av hela Skåne. Exempel på detta är 

framhävandet av nordöstra Skånes skillnader och styrkor gentemot andra delar av regionen 

och tanken om stolthet över sin kommun och sin stad. Det passar bra in i synen på Skåne 

som en region av komplementär polycentrisk karaktär där de olika orterna kompletterar 

varandra istället för att konkurrera. Målet från de inblandade aktörerna anses, åtminstone 

på längre sikt vara, att utveckla hela Skåne till en mer integrerad och komplementärt 

polycentrisk region.   

Både Önnestad och Vittsjö är orter som anses ha en stark karaktär. Önnestad beskrivs som 

en basort som med både gymnasieskola och folkhögskola har något mer än andra orter av 

samma storlek. Gymnasieskolans inriktning på lantbruk och hästskötsel samt ortens läge, 

omgiven av jordbrukslandskap, ger också en prägel på orten. Vittsjö är en central ort i 

Hässleholms kommun som har en karaktär som bygger på den vackra naturen med många 

sjöar samt historien som kurort. Dessa är faktorer som gör turism till en viktig faktor för 
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Vittsjö. Orternas egna och starka karaktär är något som passar in i synen på en 

komplementär polycentrisk region, där både Önnestad och Vittsjö har något unikt att 

erbjuda i ett kommunalt sammanhang men även i vissa fall i ett större sammanhang vilket 

gör att de kan komplettera andra delar och orter istället för att konkurrera med dem 

(Adolphson, 2006:10). Här kan man prata om en utveckling mot komplementär 

polycentrism både inom kommunerna och inom hela Skåne.  

Läget för Önnestad och Vittsjö är ganska lika vad gäller utbud i orten och 

befolkningsstorlek. Samtidigt är det troligt att utvecklingen kommer att bli annorlunda i de 

båda orterna. Förändringen orsakad av Pågatåg Nordost kan antas bli större i Önnestad än i 

Vittsjö. Det finns flera faktorer som pekar mot detta. Orternas läge och lokalisering är en 

del där Önnestad har ett läge som gör det lättare att snabbt och utan byten ta sig till fler 

platser i Skåne. Turtätheten till och från Önnestad är också högre där det från och med 

nästa tidtabellsändring kommer att bli två avgångar i timmen medan Vittsjö endast har en 

avgång varannan timme. Att busstrafiken finns kvar i Vittsjö medan den helt har försvunnit 

i Önnestad är ett annat förhållande som skiljer orterna åt. De förändringar som redan har 

skett är alltså större i Önnestad. Den närhet mellan människor och ekonomiska aktiviteter 

som behövs för att skapa tillväxt kan antas bli större i Önnestad då infrastrukturer och 

kommunikationer skapar en bättre turtäthet och snabbare kollektivtrafik. Önnestad kan i 

och med samma anledning också lättare bli en del i en regionförstoring (Boverket, 

2005:11).  

I ingen av orterna har stationernas tillkomst ännu gett några större förändringar däremot 

tros de spela en större roll för den framtida utvecklingen. Detta speciellt kopplat till den 

regionala utvecklingen. Många av de människor som idag lever i och rör sig till och från 

dessa orter har sina liv byggda på den gamla strukturen och detta är något som tar tid att 

ändra. Dessutom ska det även poängteras att tågtrafiken inte är i närheten av att vara det 

dominerande färdmedlet i dessa orter idag. För människor som överväger att flytta till 

orterna kan tågtrafiken vara av större betydelse och detta då framförallt för den regionala 

tillgängligheten då det är den som har blivit bättre i och med Pågatåg Nordost-satsningen. 

Detta kan också tänkas vara till fördel för Önnestad i en jämförelse med Vittsjö då 

Önnestads läge och utgångspunkter för regional tillgänglighet är bättre.  

Denna studie är gjord i ett skede där projektet är genomfört men det inte än går att se några 

längre effekter. Det finns därför både en del kortsiktiga utvärderingar av Pågatåg Nordost 
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medan mycket av det material som finns främst liknar prognoser som skapas innan 

genomförande av projekt. Det kommer förmodligen att ta lång tid innan det går att se de 

fulla effekterna av Pågatåg Nordost. De orter som fått station antas dock ha ett bättre 

utgångsläge vad gäller utveckling då kollektivtrafiknära orter kommer att prioriteras i 

många sammanhang, både kommunalt och regionalt. För att detta ska kunna ske är det 

viktigt att det sker en förändring vad gäller störningarna i tågtrafiken. För att 

tillgängligheten med tågtrafik ska förbättras och kunna vara en del i en regionförstoring 

krävs det att satsningar kan ske i stationsorterna och då krävs det pålitliga 

kommunikationer.  

Den regionala kontext som undersökts i denna uppsats är Skåne. Både Kristianstad 

kommun och Hässleholms kommun nämner också andra regionala kontexter som viktiga, 

till exempel samarbete med delar av Blekinge och Småland. Det är viktigt att inte glömma 

bort det sammanhanget. De fördelar som finns med samarbete, regionförstoring och 

polycentrism kan fungera i andra kontexter än bara den skånska.  

6.2. Slutsatser 

Retoriken kring det som i uppsatsen har fungerat som teoretiska visioner går att se i olika 

mängd från aktörerna. En utveckling mot en regionförstoring ses som något positivt och 

nödvändigt i många sammanhang. Dock har tankarna kring den komplementärt 

polycentriska strukturen främst gått att se från Region Skånes sida. I förhållande till 

utvecklingen mot en regionförstoring och en mer integrerad region ser kommunerna 

positivt på Pågatåg Nordost. Pågatåg Nordost är en del av något som kan skapa denna typ 

av utveckling i nordöstra Skåne men även i andra delar av regionen. Kommunikationer 

som skapar tillgänglighet leder i många fall till utveckling och tillväxt.  

Tillgängligheten har förändrats sedan tillkomsten av Pågatåg Nordost. Inte bara i de orter 

som fått en station utan även på andra platser. Det som tydligast går att se är den 

försämrade tillgängligheten för mindre orter utanför stationsorterna samt den förbättrade 

regionala tillgängligheten vad gäller tidsavstånd. Tillgängligheten har på det stora hela 

alltså både blivit bättre och sämre.  

En viktig del i arbetet med Skånes flerkärniga struktur är infrastruktursatsningar som leder 

till ökad tillgänglighet och en förstorad arbetsmarknad. Ur denna synvinkel hoppas och tror 

man, både från Region Skånes sida och kommunernas sida, kunna lösa paradoxen med hög 
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arbetslöshet och efterfrågan på arbetskraft. En förbättrad infrastruktur tros också leda till 

ökad befolkning både i de berörda kommunerna och orterna då den förbättrade regionala 

tillgängligheten gör det möjligt att bo i kommunen och orten medan man arbetar i en annan 

del av regionen.  

Än så länge har inte satsningen fått så stora effekter. På längre sikt finns det från flera 

aktörer mål och önskningar om en ökad interaktion inom hela Skåne. Då samarbete och 

regional tillgänglighet poängteras samt att det går att se en förbättring i den regionala 

tillgängligheten kan satsningen tänkas bidra till regionala utvecklingsmål och en mer 

integrerad region.  

6.3 Vidare forskning 

Denna undersökning av förändringarna av tillgänglighet och utveckling i nordöstra Skåne 

är genomförd tätt inpå själva genomförandet av projektet. Det hade varit intressant att 

undersöka stationernas mer långsiktiga effekter och i vilken utsträckning orterna har 

utvecklats på grund av stationernas tillkomst längre fram i tiden. Dessa resultat kommer att 

vara av vikt för liknande satsningar i orter som Önnestad och Vittsjö. Att närmare 

undersöka befolkningens faktiska syn på stationerna och tågtrafiken samt deras eventuella 

förändrade beteende hade också varit mycket intressant och viktigt. Skåne som region och 

de skillnader som finns inom regionen ger också förslag till många fler intressanta 

frågeställningar.  
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Bilagor  
 

Bilaga 1 Intervju kommunerna 
 

Ort: 

Hur ser resursfördelningen ut kopplat till orter av olika karaktär inom kommunen? Vad är 

kommunens mål? Vilken typ av orter/landsbygd bör man satsa på? Vad finns det för 

argument för denna hållning?  

Anses utvecklingen/tillväxten i Önnestad/Vittsjö vara positiv? 

Har faktumet att Önnestad/Vittsjö definieras som basort någon betydelse för ortens 

utveckling och tillväxt?  

Har intresset för orterna förändrats sedan tågstationernas tillkomst?   

Pågatåg Nordost: 

Som representant för Kristianstad/Hässleholms kommun, vilken är din inställning till 

Pågatåg Nordost?  

Hur har satsningen förändrat tillgängligheten för de boende i Önnestad/Vittsjö?  

Hur skulle du säga att projektet Pågatåg Nordost har påverkat Kristianstad 

kommun/Hässleholms kommun? 

Hur skulle du säga att projektet Pågatåg Nordost har påverkat Önnestad/Vittsjö som ort?  

 

Regional utveckling: 

Vilken regional kontext är viktigast för er (Skåne? Nordöstra Skåne? Något annat?)?  

I Region Skånes planer talas det om att Kristianstad och Hässleholm tillsammans skulle 

kunna bli en tillväxtmotor i Skåne. Har detta projekt haft någon betydelse för detta? 

Hur förväntas projektet påverka Kristianstad kommun/Hässleholms kommun och 

Önnestd/Vittsjö i en regional kontext?  
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Har satsningen hittills främst gett lokala eller regionala förändringar? Vad är 

förväntningarna gällande detta för framtiden?  

Finns det andra åtgärder som du anser vara viktiga för att minska obalansen mellan östra 

och västra Skåne?  

 

Bilaga 2 Intervju Initiativtagare Pågatåg Nordost 
Vem är du och vilken är din roll vad gäller Pågatåg Nordost? 

Vad var det generella syftet med projektet? Vad var målet med projektet? Vad ville ni att 

projektet skulle leda till?  

Hur valdes vilka orter som skulle få en station? Hur argumenterade man för att just dessa 

orter skulle få en station?  

På vilket sätt togs projektet emot av andra, mer regionala eller nationella aktörer?  

Har projektet hittills levt upp till de målbilder som fanns?  

Har satsningen hittills främst gett lokala eller regionala förändringar? Vad är 

förväntningarna gällande detta för framtiden?  

Finns det andra åtgärder som du anser vara viktiga för att minska obalansen mellan östra 

och västra Skåne?  


