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Abstract 

This paper examines the effects of the planned high speed railway between Malmö and 

Stockholm (known as Sverigeförhandlingen) on the tourism industry in the municipality of 

Höör through landscape changes. There will be no railway station in the municipality on that 

particular railway line meaning that trains will pass by. The paper examines stepwise how the 

tourism industry in the municipality is organized, the landscape’s role within the tourism 

industry and the effects the railway has on the landscape. This study is applying Yi-Fu Tuans 

theory about space and place and utilising a historical perspective by Atkins et al. In addition, 

a theory based on knowledge about the tourism industry is applied to understand Höör’s 

tourism mechanism by examining the mobility of tourists and locations as mass products. 

Upon analyzing public planning documents and interviews with officials, the study concludes 

the following. A high speed railway disrupts the cultural landscape which the tourism industry 

uses as a resource for the packaging of outdoor experience products. Because of the relatively 

small size of the particular tourism businesses in the municipality, this may decrease the 

attractiveness for prospective new business investing in the area. This is because the 

landscape is being used as a resource by those businesses and the future of this resource is 

uncertain.  

 

Key words: high speed railway, outdoor tourism, rural areas, Höör, leisure industry 

Nyckelord: höghastighetsjärnväg, friluftsliv, landsbygd, Höörs kommun, besöksnäring 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Transportutvecklingen i Sverige genomgår starka förändringar just nu, befolkningen växer 

och så gör även storstäderna. Sverige upplever en akut bostadsbrist och det rapporteras om 

Stockholm som stad med den längsta bostadskön i världen (Expressen 2015). Samtidigt håller 

enligt många den befintliga Södra stambanan från 1800-talet mellan Malmö och Stockholm 

inte måttet och anses som gammal och sliten. Region Skåne skriver om ett "tågkaos" som 

resulterar i tågresandets minskande attraktivitet (Region Skåne 2016). En närmare titt på 

sträckan mellan Hässleholm och Lund, som även trafikerar tätorten Höör, visar att Södra 

stambanan har ett kapacitetsutnyttjande på 148 procent om 10 år, jämfört med Trafikverkets 

maximaltak på 85 procent (Region Skåne 2016). Argumentet är att nya spår kan avlasta 

Stambanan och säkerställa en fungerande och hållbar tågtrafik för exempelvis Höör och Eslöv 

med högre turtäthet. Samtidigt ska flera gods kunna transporteras på Södra stambanan. Det är 

därför man ska satsa på ett nytt höghastighetssystem som minskar restider från dagens 4,5 

timmar restid mellan Stockholm och Malmö till 2,5 timmar restid. Sträckan ska trafikeras av 

fjärrtåg som ska uppnå hastigheter av 320 km/h och regionala snabbtåg som ska kunna uppnå 

250 km/h (Trafikverket 2017). I nuläget utreder Trafikverket vilken exakt sträckning tåget ska 

ha. Det är bestämt att tåget på denna delsträcka ska ha stationer i Malmö, Lund, Hässleholm, 

Värnamo, Jönköping och Stockholm. Järnvägens syfte är även att utkonkurrera flyget i delar 

av landet eftersom det ses som ett mer hållbart alternativ (Varför en höghastighetsjärnväg? 

2016).  

 

Figur 1: "Städer blir stadsdelar" - en av sloganerna som kommuniceras till befolkningen i broschyren "Byggstart Sverige". 
Källa: Region Skåne (2016). 
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Höörs kommun ligger i Skånes geografiska mittpunkt, med närhet till Lund och Malmö i 

söder och Hässleholm till norr. Med nuvarande tågförbindelse når man Lund inom 23 minuter 

och Malmö i 33 minuter (Skånetrafiken 2017), till Köpenhamn kommer man via 

Öresundstågsförbindelse i ungefär 60 minuter (se figur 2). Kommunen har ca 16 000 invånare 

(SCB 2016). Frostavallen är ett populärt fritidsområde inom kommunen, inte bara känt för 

Skånes djurpark, men även skidbacken, vandringsleder, Vax- och Dagstorpsjön såsom 

Frostavallens konferensanläggning. Kommunen har även en lång kustlinje till Ringsjön som 

är ett populärt utflyktsområde, inte minst för fiskare. Även finns det orörda vildmarker som 

gäller som otillgängliga och från kommunens sida klassade ”tysta” områden, som anses som 

mycket värdefulla (Höörs kommun 2012). I figur 3 markerades bland annat områden som 

kommunen har pekat ut för friluftsliv. Höörs kommun försöker ta tillvara till dessa faktorer 

och jobbar aktivt i sin översiktsplan med att främja turismen och turistlivet (Informant 2 20/4-

2017).  

 

Figur 2: Höörs och Mittskånes läge i Skåne med bland annat Södra stambanan, större bilvägar,  
flygplatser och hamner. Källa: MittSkåne Turism (2016a). 
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Figur 3: Markanvändningskarta över Höörs kommun. Källa: Höörs kommun (2012). 
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Även den lokala föreningen för företagare inom turistbranschen har tagit initiativ för att lyfta 

möjligheter att utvecklas. Partnerskapet MittSkåne Turism, ett samarbete mellan Region 

Skåne, kommunerna Hörby, Eslöv och Höör och den lokala branschföreningen för 

besöksnäringen, arbetar aktivt med att bland annat underlätta jobbet för turistföretagare och 

att främja verksamheten inom besöksnäringen. Det finns en tydlig målsättning vilket 

innefattar en fördubbling av omsättningen mellan åren 2010 och 2020 (Jönsson 13/4-2017). 

Man har också hittat en tydlig inriktning mot internationella turister eftersom dessa anses mer 

benägna än svenska turister att använda sig av köpbara upplevelsepaket, där vägledning i ett 

skogsområden utanför turisternas hemländer står som central försäljningspoäng (Jönsson 

13/4-2017). Utomhusaktiviteter anses som en av de främsta reseanledningar till Sverige. Det 

finns över 2500 företag med koppling till besöksnäringen i Skåne (Jönsson 13/4-2017). I hela 

Sverige omsätter besöksnäringen mer än stål- och bilindustrin som kan anses som intressant 

ur samhällsekonomisk synpunkt, inte minst för att den även erbjuder lätta insteg i arbetslivet 

för nyanlända och arbetslösa (Jönsson 13/4-2017).  

En titt i MittSkåne Turisms broschyr för 2016 visar vilken bild man vill ge om Höörs 

kommun och Mittskåne:  

”Inte långt från Malmös vibrerande puls finns lugnet och stillheten. Slipp 

stressen och lämna surfplattorna hemma. Packa ryggsäcken och ta med familjen 

på spännande äventyr. Varje årstid sprakar av färger, doftar olika och känns 

annorlunda. Upptäck hela paletten och besök oss under varje säsong.”  

(MittSkåne Turism 2016a).   

 

Sverigeförhandlingen har gett Trafikverket uppdraget att reda ut hur exakt 

höghastighetsjärnvägslinjen kan dras. För detta utfördes studier inom vilka det har tagits fram 

utredningsområden som kommer i fråga för en lokalisering av järnvägen med hänsyn till 

stationsorterna och järnvägens geometriska krav (Trafikverket 2017). Utredningsområdena är 

sammanlagt tre mil brett och 25 mil lång. De är markerade i figur 4. Det omfattar 19 

kommuner, 3 regioner och 3 länsstyrelser. (Informant 3 21/4-2017). Hela Höörs kommun 

täcks av utredningsområdet, vilket innebär att järnvägen kan övervägas byggas någonstans 

genom hela kommunens mark. En station i Höörs kommun kommer dock inte finnas utan de 

närmaste stationerna skulle då befinner sig i Hässleholm i norr och Lund i söder. 
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Lokalpolitikern Anna Palm (M) kallar det för en ”överkörningskommun” (Höörs 

kommunfullmäktige, 29 mars 2017 2017).  

 

Figur 4: Utredningsområden för åtgärdsvalsstudien höghastighetsjärnväg Jönköping - Malmö. Källa: Trafikverket (2017). 

 

Filmen ”Byggstart Sverige” som lagts upp på Region Skånes YouTube-kanal i samband med 

järnvägsbygget lyder så här:  

”Med den nya stambanan blir städer till stadsdelar, något inte kommer märkas 

bara i Skåne men även i regionerna runtomkring. Vi kommer sluta se avstånd 

som hinder. Orterna utanför de stora städerna kommer utvecklas mer. Här 

kommer våra bostäder byggas och ser centrum och torg får liv. Vi kommer att 

märka hur snabbt innovation kan gå från tanke till handling. En idé kan födas 
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på Chalmers i Göteborg och nästa dag testas i ESS i Lund. Duktiga människor 

kommer att hitta rätt arbetsgivare och ambitiösa arbetsgivare kommer att hitta 

rätt kompetens.”   

(Byggstart Sverige 2016) 

 

Denna film fokuserar starkt på en urban utveckling kring storstäderna och framställer 

järnvägsbyggets följder som exempelvis ökad flerkärnighet, stadsutglesning genom 

bostadsbyggande och ökad kompetensförsörjning genom avståndsminskning som positiva. 

Det urbana blir det attraktiva. Men vad tjänar landsbygden med sitt rurala landskap till? Vilka 

tillgångar har landsbygden och hur kan dessa exploateras för att skapa ekonomisk verksamhet 

utanför de stora kunskapscentra? Kan stadsbornas behov av vila och rekreation nyttjas av 

kommuner med glesare bebyggelse för att skapa ekonomisk tillväxt av sin egen kraft?  

 

1.2 Inledning 

Det finns studier om hur infrastrukturprojekt som exempelvis en järnväg kan påverka 

landskapet och den lokala naturen, till exempel Kelly Shannons och Marcel Smets The 

landscape of contemporary infrastructure (2010). Det finns även forskning kring hur en 

höghastighetsjärnväg bidrar till en ökad turism i regioner som har anslutning till en sådan, 

exempelvis York Qi Yans, Hanqin Qiu Zhangs och Ben Haobin Yes Assessing the impacts of 

the high-speed train on tourism demand in China (2014). Bortsett från att beslutsfattande 

organisationer på olika nivåer i Sverige arbetar med program dess syfte är att lyfta 

landsbygden och dess ekonomiska prestanda, är järnvägen ett projekt som gynnar stads- och 

regionalutvecklingen samtidigt som den innebär ett intrång i det fysiska landskapet på 

landsbygden. Till skillnad från flyget kan landsbygden emellan storstäderna inte bara tänkas 

bort när det inte gäller buller och luftkvalité. Med denna studie ska en forskningslucka fyllas. 

Eftersom turismen främst innefattar en aktiv marknadsföring av landskapet, ska denna studie 

undersöka samspelet mellan besöksnäringen och sådana storskaliga infrastrukturprojekt.  

 

  



9 

 

1.3 Definitioner  

- Höghastighetsjärnväg  

o Begreppet används av Trafikverket för att definiera en järnväg dimensionerad 

för hastigheter över 250 km/h (Trafikverket 2017). I denna studie avser 

begreppet höghastighetsjärnvägen som ska byggas inom Sverigeförhandlingen.  

- Riksintresse 

o Områden som ska bevaras eller reserveras på grund av dessa anses vara 

skyddsvärda eller för att dessa ska nyttjas för bland annat bebyggelse 

(Länsstyrelsen Skåne 2017b). Höghastighetsjärnvägen utgör ett riksintresse 

(Informant 2 20/4-2017).  

- Mittskåne & MittSkåne Turism 

o Med MittSkåne Turism avses Partnerskapet MittSkåne Turism, där 

kommunerna Hörby, Höör och Eslöv samt företagarföreningen MittSkåne och 

Linderödsåsens Turism och Region Skånes utvecklingsbolag Tourism in Skåne 

ingår (MittSkåne Turism 2016b).  

o Med Mittskåne avses MittSkåne Turisms definitions av ett sammanhängande 

geografiskt område som omfattas av hela Höörs, Eslöv och Hörbys kommun 

där besöksnäringen ska främjas (Informant 2 20/4-2017).  

- Natura 2000  

o Begrepp definierat av Europeiska Union för skyddsvärda naturområden där 

utrotningen av växer och djur ska förhindras (Länsstyrelsen Skåne 2017a).  

 

2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Denna studie ska resultera i bredare kunskap om hur höghastighetsjärnvägen påverkar de 

kommunerna som ligger längs vid linjedragningen men inte trafikeras genom ett uppehåll på 

deras mark. Uppsatsen ska kunna tjäna som ett beslutsunderlag hur man skulle kunna lägga en 

järnvägslinje genom kommunen med hänsyn till påverkan på rekreation och turism, i detta fall 

just i Höörs kommun. I dagsläge finns det dokument om vilken påverkan 

höghastighetsjärnvägen har på landskapet och även om Höörs landskap och dess potential för 

turism och rekreation. Syftet är att kombinera dessa dokument och dess kunskap/innehåll för 
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att få en bild om effekter som uppstår genom bygget av höghastighetsjärnvägen i just Höörs 

kommun och att skapa medvetenhet kring effekter på turist- och besöksnäringen i kommunen.  

 

2.2 Frågeställningar 

Huvudfrågeställning:  

Hur förändrar den fysiska järnvägsanläggningen landskapet och påverkar därmed Höörs 

kommuns möjligheter att förverkliga turism och friluftsliv? 

Delfrågeställningar:  

1. Hur arbetar man med turistverksamheten i Höörs kommun? Varför är 

turistbranschen av intresse i Höörs kommun?  

2. Vilken funktion fyller landskapet för att förverkliga turism och friluftsliv? 

3. Hur påverkar riksintresset höghastighetsjärnväg det lokala kulturlandskapet i 

Höörs kommun?  

 

2.3 Avgränsningar 

Studien behandlar den fysiska järnvägsanläggningens påverkan på kulturlandskapet, dess 

förändring även kan skapa förändrade förutsättningar för besöksnäring och friluftsliv. Den ska 

inte behandla höghastighetsjärnvägens potentiella ekonomiska spridningseffekter, som kan 

gynna eller missgynna landskapet och besöksnäringen på något sätt. Dessa fenomen kan 

undersökas i separata studier och jämföras med och vägas mot detta arbete.  

 

3. Teori 

3.1 Teoretiskt ramverk 

Eftersom landskapet står i centrum för denna studie, är det teoretiska ramverket ett verktyg för 

att förstå landskapets roll för människan och även hur den kan betraktas ur olika perspektiv. 

Dessutom tillför urvalet av teorier konkreta förklaringsmodeller om hur besöksnäringen aktivt 

arbetar med en försäljning av landskapet som resurs.  
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3.1.1 Rum och plats – Space and place 

Amerikanska-kinesiska kulturgeografen Yi-Fu Tuans teori om rum och plats förklarar 

platsens betydelse. Enligt Tuan kan ett rum, ett betydelselöst landskap som container för ett 

fysiskt landskap förvandlas till en plats, som människor förknippar känslor med. Den fysiska 

omgivningen blir en behållare för minnen och känslor och kan således innehålla en viss 

symbolik för dessa. Det finns olika former av platser, exempelvis symboler som statyer på 

offentliga platser som ska utstråla historiska moment en nations invånare kan identifiera sig 

med eller även auktoritet, förtryck eller omhändertagande (Tuan 1979). Ett exempel på det 

skulle vara internationella finanscentras skyskrapsarkitektur, dess enhetliga glasfasadskaraktär 

ska utstråla en känsla av en globaliserad marknadsekonomi. I kontrast till platser som 

sammanstrålar kollektiva känslor kan även individuella känslor kopplas till platsen (Tuan 

1979), exempelvis någon som förknippar trygghet med ett bostadsområde som denne har bott 

i under längre tid.  

 

3.1.2 Kulturlandskap  

Utifrån att landskapet laddas med mening kan det har tydliga kopplingar till människor som 

befolkar det. Ett kulturlandskap, enligt Peter Atkins, Ian Simmons och Brian Roberts (1998) 

syns i en helhet utspridd över ett geografiskt område snarare än enskilda objekt och punkter 

på kartan. En historisk rekonstruktion i form av fotograferingar eller liknande kan bidra till en 

ökad förståelse om hur företeelser har påverkat landskap i sin utformning. Naturen, historiska 

perioder och samhället och dess teknologiska utveckling formar landskapet och de illustreras i 

detta. Landskapet anses vara ett porträtt om dess stadiga historiska utveckling under tiden, en 

synoptisk bild på dess förändringar. Landskapet kan ha olika meningar och är samlade i 

Atkins et al (1998) som följande:  

1) Landskap som sceneri som den fysiska, visuella platsuppfattningen som världen. Ofta 

relateras till det orörda, vilda landskapet och i vardagligt språkbruk avses landsbygden 

oftare som sceneri än moderna stadsområden.  

2) Landskap som topografi, konkreta geologiska strukturer. 

3) Landskap som utrymme för natur, som träder i konflikt med mänskliga aktiviteter 

genom jordbruk eller andra intrång. 

4) Landskap som resurs för människor. Under 1900-talet såg man människors beroende 

på naturen eftersom dessa levde på förnödenheter som den levererade, samtidigt som 
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naturen laddades med bilder av fara, exempelvis genom torka, översvämningar och 

dylikt. 

5) Landskap som artefakt, idén om att människan modifierar landskapet för att ladda det 

genom symboler och artificiellt skapade landskap med mening.  

6) Landskap som plats, lokal eller territorium. Studier om relationen mellan olika 

geometriska fysiska strukturer. Människans förhållande till fysiska rummet och 

meningar i det placeras också i denna kategori.  

 

Atkins et al (1998) tar även upp begreppen primärlandskap (Urlandschaft) och kulturlandskap 

(Kulturlandschaft). Primärlandskapet avser hur landskapet såg ut i ”sitt ursprung”, medan 

kulturlandskapet kan ses som ”skikt”, alltså innehåller olika influenser från människors 

markanvändning genom tid. Detta innebär att ett landskap alltid innehåller spår från tidigare 

former av människors användning av mark och stadigt kompletteras med nya influenser. Detta 

innebär också att landskapet kan anses som en spegel av människors dåtida och nutida 

försörjningsform och levnadsform. Landskapet kan läsas och berätta om människors liv 

(Atkins et al 1998).  

 

3.1.3 Turistens rörlighet/Rörlighetens koreografi  

För att inte bara förstå landskapet, men även kunna förklara besöksnäringens strategi och 

tillvägagångssätt att utnyttja landskapet används ytterligare teorier. Johan Hultman (2007) 

framför teorin om rörlighetens koreografi och klibbiga landskap, som handlar om 

marknadsföring av geografiska områden i turistsyfte. Att marknadsföra en plats handlar om 

att attrahera köpkraft genom att synliggöra just dess säljbara egenskaper. Faktorer som inom 

marknadsföringen inte anses som tillräckligt attraktiva lämnas bort, även om dessa tillhör till 

det vardagliga livet för den lokala befolkningen. Hultman påpekar även hur turistens rörlighet 

på en plats styrs genom marknadsföring. Även om exempelvis ett område marknadsförs som 

oberört och fri från restriktioner, är turisten fortfarande beroende på exempelvis 

infrastrukturen som tillhandahålls, serviceerbjudandet, sin egna kroppslig förmåga och annat. 

Genom exempelvis webbsidor och turistbroschyrer skapas en gemensam bild om hur 

landskapet ska synas. Exempelvis förses byggnader med mening genom att 

erbjuda ”gastronomiska slottmiddagar”. Därmed skapas det så kallade upplevelsespår i vilka 

turisten rör sig i. Landskapets bild skapas i en hybridiseringsprocess genom fyra steg: (1) 
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kommunikation av, (2) skapa syn på, (3) konsumtion av, och (4) stabilisering av 

upplevelsespår (Hultman 2007).  

 

3.1.4 Platsen som massprodukt och bristvara 

När landskap marknadsförs kan dessa stå i konkurrens till varandra. Erika Andersson 

Cederholm skriver i ”Hemma hos” – Intimitetens kommodifiering i landsbygdsturism (2007) 

hur själva landskapet å ena sidan använts för marknadsföringen och talar för sig själv 

samtidigt som landskapet kan tjäna som en kuliss och är utbytbart, då det är själva 

aktiviteterna som är de utslagsgivande faktorerna. Andersson Cederholm skiljer då mellan 

Ursprunget och Det Unika. Ursprunget är platsen som inte utbytbar, turister söker sig till ett 

specifikt landskap. Det är just den fysiska omgivningen som är utslagsgivande argument för 

en resa dit och nyttjande av tjänster som besöksnäringen tillhandahåller. Dessutom beskriver 

Andersson Cederholm platser av Ursprung som bristvara, objekt eller besöksmål som består 

av naturliga resurser som begränsas i sin livstid. Sådana platser kan attrahera turister eller 

friluftssökande för att de känner att de kan missa chansen att uppleva platsen innan den 

raderas ut på grund av andras utnyttjande. Det unika står i detta sammanhang för turismens 

kommodifiering som leder till att platsen kan bytas ut och tjänar som bakgrundskuliss. I 

rampljuset står exempelvis personlig service eller intimiteten till en partner eller familjen som 

inte upplevs i lika hög grad hemma hos människor med mobil livsstil. Platsen konstrueras 

genom de sociala nätverk som byggs upp, exempelvis genom aktiviteter som inte kan utföras i 

storstaden. Upplevelsen blir unik och landskapet blir utbytbar, en massprodukt som kan 

reproduceras på andra geografiska ytor.  

 

3.2 Tidigare forskning  

Denna studie har en samhällsvetenskaplig profil, dock är i detta sammanhang tekniska detaljer 

essentiella. Tidigare forskning kommer tillämpas i analysen då höghastighetsjärnvägens 

intrång i landskapet analyseras. Därför användes följande forskning i denna studie:  

- Biodiversité et grands projets ferroviaires - intégrer les enjeux écologiques dès le 

stade des études; Réseau Ferré de France & France Nature Environnement (2012).  

o Den statliga franska järnvägen SNCF (innan fusionen med 

tågoperationsenheten under regi av Réseau Ferré de France) tillhandahåller en 

rapport på sin hemsida om hur höghastighetsjärnvägar integreras i landskap 
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och även deras påverkan på biodiversitet (Réseau Ferré de France 2012). 

Frankrike har lanserat höghastighetståg året 1981 och har sedan dess byggt upp 

ett nätverk som länkar samman 230 destinationer i Frankrike och grannländer 

med hastigheter upp till 320 km/h (SNCF 2017). Dokumentet kan ge inblick i 

hur landskapet redan förändrades i länder där höghastighetsjärnvägar redan är 

etablerade. Även om klimatiska och geologiska förhållanden i Frankrike skiljer 

sig från de svenska, kan rapporten ger exempel och en inblick i hur landskapet 

kan förändras och påverkas. 

- Bullerfria områden i Skåne; Länsstyrelsen Skåne & Vägverket (2003).  

o Länsstyrelsen Skåne har i samarbete med Vägverket (idag: Trafikverket) tagit 

fram en rapport där så kallade bullerfria områden i Skåne kartläggs för att 

kunna skapa en bas för den regionala och kommunala planeringen med 

bullerfria områden (Länsstyrelsen Skåne & Vägverket 2003).  

 

4. Metod, metodologi och material 

4.1 Fallstudie och triangulering  

Eftersom studien fokuserar på fallet Höörs kommun och höghastighetsjärnvägens påverkan på 

kommunens landskap blir det här arbetet automatiskt till en fallstudie. En fallstudie fokuserar 

på en undersökningsenhet snarare än att inkludera en rad undersökningsenheter (Denscombe 

2009). Detta ger möjlighet till att studera företeelser på djupet och kan leda till noggrannare 

resultat. Vissa resultat får därmed möjlighet att komma fram jämfört med när man genomför 

ytliga, generaliserande studier som inte har möjlighet att gå in i enstaka detaljer som 

karakteriserar dess undersökningsenheter (Denscombe 2009). Fallstudien fördjupar sig in i 

detaljer och reder ut komplexa relationer och processer i en given situation. En fallstudie 

fokuserar inte tvunget endast på resultat, men varför just detta resultat uppstår. Den kan 

inkludera flera källor och en triangulering av olika metoder. Exempelvis ger en fokus på en 

specifik undersökningsenhet möjlighet till att jämföra egna observationer med officiella 

dokument av ansvariga myndigheter och även intervjuer med specifika projektledare 

(Denscombe 2009).  

Enligt Denscombe ska en fallstudie ”[…] väljas på ett noga övervägt sätt med utgångspunkt i 

specifika kännetecken som går att finna i fallet – kännetecken som är synnerligen signifikanta 
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för det praktiska problemet eller den teoretiska fråga som forskaren vill undersöka” 

(Denscombe 2009 s. 64).  

Höörs kommun kan fungera som ett representativt fall, en så kallad typisk undersökningsenhet 

(Denscombe 2009). Ett flertal kommuner i södra Sverige kommer drabbas av fysiska närvaron 

av den nya järnvägsanläggningen och dess effekter på orörd vildmark. Dock präglas 

kommunen såväl andra kommuner av sin unika karaktär, till exempel genom sitt geografiska 

läge i Sverige, sin demografi, sin historiska utveckling, sin fördelning av orörd vildmark och 

även klimatförhållanden. Vissa processer kan vara företeelser som i sin kombination bara är 

upptäckbara i Höörs kommun. Fallet kan ändå anses som representativt för en del processer 

som äger rum även i andra kommuner som försöker positionera sig som besökskommun. 

Fallet tjänar som en illustration av en allmän problematik.  

En fallstudie är en klassisk studie inom samhällsplanering, där en undersökning av en viss 

samhällsgeografisk företeelse i ett specifikt geografiskt område tjänar som underlag för lokala 

politiska beslut.  

Fallstudien använder sig av intervjuer och dokumentanalys som metoder. Både intervjuer och 

dokument är kopplade till varandra och påverkar varandra (Bowen 2009). Dokumenten utgör 

en bas för att förstå båda Trafikverkets och Höörs kommuns i samarbete med MittSkåne 

Turism strategiska visioner för utveckling av sina respektive projekt. De framställer alla 

organisationers argumentation för sina intressen. Dessa dokument skapade i denna studie 

basen för intervjuguiderna, då inte alla för denna uppsats relevanta frågor besvarades genom 

dokumenten. Urvalet för intervjupersonerna kunde begränsas till utgivare av dokumenten. På 

så sätt fungerade intervjuerna som fördjupning av dokumenten (Bowen 2009). Även om 

intervjureferenserna förekommer oftare i analysdelen än referenser till dokumenten, ska alla 

listade dokument ses som ”steget före” skapande av intervjuguiden. Samtidigt kan 

dokumenten även efter intervjuarna komplettera data i analysen och verifiera data från 

intervjudelen. Exempelvis exakta tal som intervjupersoner inte kom ihåg under 

intervjusituationen samt grafiker som illustrerar det som intervjupersonerna har sagt.  

 

4.2 Dokumentanalys   

Uppsatsen innefattar två olika offentliga intressen på olika nivåer – utveckling av friluftsliv 

och rekreationsområden i orörd vildmark i Höörs kommun och byggnad av 
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höghastighetsjärnväg som projekt på en större skala som statlig intresse. Därför spelar 

offentliga dokument av de olika inblandade aktörerna en nyckelroll i denna analys.   

Dessa dokument har olika karaktärer för att sammanföra kunskap om Höörs kommuns 

besöksnärings- och friluftssatsningar samt kommunens utformning av det fysiska landskap 

och tekniska utredningar av statliga myndigheter som planerar att bygga 

höghastighetsjärnvägen.  

 

4.2.1 Urval  

Urvalet av dokument skedde utifrån att dessa var kopplade till de inblandande aktörernas syn 

på antingen utveckling av besöksnäringen, naturområden, landskap eller fysiska förändringar 

som följd av höghastighetsjärnvägen. I denna fallstudie kunde således urvalet begränsas till 

Höörs kommun, Partnerskapet MittSkåne Turism och Trafikverket som utgivare av 

dokument. Detta ledde till följande urval av dokument: 

- Översiktsplan Höör 2012 – samråd; Höörs kommun (2012) 

o Höörs kommun har presenterat ett samrådsförslag för översiktsplanen 2012. 

Detta dokument har funnits på webbsidan sedan dess och har även varit öppen 

för synpunkter från befolkningen. Efter det har planeringens pausats eftersom 

man prioriterade andra projekt i kommunen. Dokumentet innehåller i stor 

omfattning beskrivningar om känsliga områden med rik biologisk mångfald 

samtidigt som den även betonar friluftslivs och naturens betydelse för den 

lokala ekonomiska utvecklingen. Eftersom det handlar om ett officiellt 

plandokument, njuter översiktsplanen av en hög trovärdighet och autenticitet 

Det är även ett representativt dokument eftersom den kan jämföras med andra 

kommuners översiktsplaner (Bryman 2001). Det är inte juridiskt bindande utan 

ett strategiskt visionsdokument (Höörs kommun 2012). Det behövs ett 

tolkningsperspektiv och hur arbetet kring friluftslivet och 

besöksnäringsutvecklingen sker måste kritiskt ifrågasättas. Det här 

samrådsförslaget publicerades 2012, då beslut om bygget, linjedragning, 

stationsorter och andra aspekter kring höghastighetsbanan inte har fattats än. 

Det och själva faktum att dokumentet har publicerats för fem år sedan kan leda 

till att det kan anses som föråldrat i vissa aspekter. Dock inkluderas 

samrådsförslaget för att ta fram den nya översiktsplanen som ska publiceras 

2017. Dessutom visar hur Höör kommun har jobbat kring besöksnärings- och 
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naturfrågor innan staten hade konkreta föreställningar om 

höghastighetsjärnvägen. Vid den tiden har kommunen haft större 

planeringsfrihet kring sin vildmark eftersom ett järnvägsbygge i princip inte 

har funnits med i bilden. Dokumentet kan anses som viktigt i processen att 

förstå hur lokala planer står i konflikt med statliga projekt med andra syften när 

de sätts i en kontext.  

- Åtgärdsvalsstudie Höghastighetsjärnväg Jönköping – Malmö; Trafikverket (2017) 

o Regeringen har gett Trafikverket rollen som planeringsmyndighet för 

höghastighetsjärnvägen. De har tagit fram en förhandskopia på en 

åtgärdsvalsstudie för delsträckan Jönköping – Malmö. Dess syfte är att 

presentera en studie på att studera möjligheter och förutsättningar för att dra en 

höghastighetsjärnväg i utredningsområdet. Detta baseras på en 

landskapskaraktärsanalys som studerar de förutsättningarna som landskapet i 

området ger. En miljöbedömning skapar en ytterligare bas för 

åtgärdsvalsstudien. Dokumentet är en förhandskopia som presenteras på 

webben och för de enskilda kommunerna, regionerna och länsstyrelserna för 

att dessa ska kunna lämna synpunkter. Det är således inget färdigställt 

dokument och i analysen ska det utgås ifrån att kommunerna har fått 

möjligheten att lämna in synpunkter fram till juni 2017.  

- Strategisk plattform för MittSkåne; MittSkåne Turism (2016b) 

o I komplement till intervjuerna levererar det här dokumentet information om 

Mittskåne Turisms vision och strategibild för utvecklingen av besöksnäringen i 

Mittskåne. Tillgångar och möjligheter pekas ut samtidigt som det fastställs 

tydliga målbilder om hur Mittskånes framtida besöksnäring ska se ut. 

Dokumentet marknadsför MittSkåne Turisms eget arbete. Det innehåller en 

tydlig vision av deras arbete och hur landskapet tänkas kunna användas.  

- Nationell strategi för besöksnäringen – hållbar tillväxt för företag och destinationer; 

Svensk Turism AB (2009) 

o Nationella besöksnäringsrepresentanten Svensk Turism AB, tillsammans med 

det med staten samägda marknadsföringsbolag VisitSweden har tagit fram en 

nationell strategi för en tillväxt inom besöksnäringen och stärkning av dess 

konkurrenskraft. Detta för att sätta besöksnäringen i en kontext i den svenska 

ekonomin och för att tillskriva denna en tydlig roll. Dokumentet är, liknande 

Strategisk plattform för MittSkåne (2016), ett strategiskt visionsdokument dess 
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ord bör kritiskt belysas men som representerar besöksnäringens vision kring 

sin egen utveckling och även hur landskapet används som resurs.  

 

4.3 Intervjuer 

4.3.1 Intervju som metod 

Intervjuer är en lämplig forskningsmetod när det gäller att få insikt i människors åsikter och 

erfarenheter (Denscombe 2009). Det finns möjligtvis tillgång till privilegierad information. 

Vissa nyckelpersoner på fältet besitter kunskap och information inom ett fält som komponeras 

av deras arbetserfarenheter och olika projekt kopplade till forskningsämnet. Vissa är personer 

som har kunskap inom olika fält och har möjlighet att sammankoppla dessa på ett unikt sätt. 

Andra kan även bidra med information för att de har tillgång till personer eller källor som 

forskaren inte har tillgång till, genom att ha en viss position inom en organisation. De kan ses 

som experter inom sitt fält.  

För denna forskning används semistrukturerade intervjuer. En sådan intervjuform tillåter att 

den intervjuade kan utveckla sina idéer och synpunkter och inte låser in sig i frågan som 

intervjuaren har ställt, som i sin tur leder till ännu mer användbart datamaterial (Bryman 

2001). Således kan forskaren eventuellt få ut mer relevant information som kan användas i 

forskningen. För denna studie användes individuella intervjuguider med ämnen relevanta till 

intervjupersonernas kompetenser. Dessa hade också anknytning till dokument som 

organisationerna som de representerar har publicerat och som även utgör delar av det 

empiriska materialet i denna studie.  

Idén med intervjun i just detta arbete är att få fram uppfattningar av personer med samlad 

kompetens i minst ett de av de tre övergripande ämnen: höghastighetståg, turism och 

besöksnäring och landskapsbild.  

 

4.3.2 Urval  

Urvalet av intervjupersoner för denna studie har skett med kravet att dessa skall ha tillräckligt 

stor kompetens inom ämnet besöksnäring i Höörs kommun, utveckling i Höörs kommun och 

den planerade höghastighetsjärnvägen i södra Sverige eller Skåne. Efter rechercher och olika 

kontaktförsök möjliggjordes intervjuer med tre intervjupersoner som presenteras här 

nedanför. 

- Camilla Jönsson, viceordförande för MittSkåne Turism 
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o MittSkåne Turism är ett partnerskap för besöksnäringen i Mittskåne som 

omfattar kommunerna Eslöv, Hörby och Höör. I detta partnerskap samarbetar 

kommunerna, Tourism in Skåne och en företagarförening som kanaliserar 

företagens behov och arbetar aktivt med att skapa nätverk mellan företagen 

inom besöksnäringen.  

- Informant 2, tjänsteperson på Höörs kommun  

o Informant 2 arbetar med de strategiska planeringsfrågorna och ansvarar även 

med en fördjupning av översiktsplanen. Fokusen i informantens arbete ligger 

på näringslivsfrågor med bland annat besöksnäring och turism. 

- Informant 3, tjänsteperson på Trafikverket kopplad till åtgärdsvalsstudie 

höghastighetsjärnväg Jönköping – Malmö  

o Regeringen gav Trafikverket uppdraget att planera inför bygget av den nya 

höghastighetsjärnvägen. Trafikverket har med hänsyn till att vissa restider 

mellan stationsorterna ska hållas och till järnvägens fysiska krav tagit fram 

geografiska områden, där miljön och landskapet analyseras för att skapa ett 

beslutsunderlag inför val av specifik korridor av järnväg. Detta kallas för 

åtgärdsvalsstudie, som informant 3:s arbete är kopplat till.  

 

4.3.3 Validiteten i intervjudata 

Eftersom intervjupersonerna i denna studie har en mycket högre kunskap gällande 

huvudämnena i denna uppsats finns det vissa svårigheter när det gäller att bekräfta 

intervjudatan. Dock har personen valts för intervjuer för att de kan anses som specialister i 

sina områden och således mycket trovärdiga (Denscombe 2009). Till viss del kan intervjudata 

kontrolleras genom jämförelse med dokumenten som använts i dokumentanalysen. 

 

4.4 Analyssätt 

Analyssättet i den här studien förhåller sig till Anne Ryens Kvalitativ intervju – från 

vetenskapsteori till fältstudier (2004), där hon menar att kvalitativ data måste brytas ner i 

relevanta ämnen för att kunna analyseras. Intervjudatan och dokumenten i denna studie har 

brutits ner i de olika delfrågeställningar. De olika datadelarna plockas ifrån den stora massan 

för att sorteras in under de rubrikerna som ska besvara respektive frågeställning, som 

illustrerat i figur 5. Intervjun med informant 1 genererar exempelvis data som kan ordnas in 
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under delfrågeställning 2 och dokument 3 genererar data som kan ordnas in under 

delfrågeställning 1 och 3.   

 

 

Figur 5: Illustration av hur insamlad data inordnas i analysen samt uppdelning mellan delfrågeställningar och 
huvudfrågeställning. Bild: Christian Bruno Gendig (2017). 

 

För att besvara frågeställningen delas analysen upp i de tre delfrågeställningar, som i sin tur 

stegvis leder till ett svar på huvudfrågeställningen. Läsaren ska först förstå på vilket sätt 

Höörs kommuns utveckling av turistverksamhet fungerar. Detta leder till läsarens förståelse 

av sambandet mellan ekonomisk verksamhet och landskapet. Järnvägens påverkan på 

landskapet analyseras i sista delfrågeställningen, som slutligen leder till en bild om järnvägens 

påverkan på besöksnäringen. Ämnet landskap kan ses som en bro mellan de två faktorerna 

järnväg och besöksnäring. Analysförloppet illustreras även i figur 6. Nedanför följer 

huvudfrågeställning och delfrågeställningar för att underlätta förståelsen av analyssättet.  

 

Huvudfrågeställning:  

Hur förändrar den fysiska järnvägsanläggningen landskapet och påverkar därmed Höörs 

kommuns möjligheter att förverkliga turism och friluftsliv? 
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Delfrågeställningar:  

1. Hur arbetar man med turistverksamheten i Höörs kommun? Varför är 

turistbranschen av intresse i just Höörs kommun?  

2. Vilken funktion fyller landskapet för att förverkliga turism och friluftsliv? 

3. Hur kolliderar riksintresset höghastighetsjärnväg med de lokala målen att 

utveckla besöksnäring och turismen?  

 

 

Figur 6: Analysförloppet för denna studie. Bild: Christian Bruno Gendig (2017). 
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5. Analys 

5.1 Turismverksamheten i Höör  

 

 

Figur 7: Detta avsnitt fördjupar hur arbetet kring turism och besöksnäringen i Höörs kommun ser ut. Bild: Christian Bruno 
Gendig (2017). 

 

För att förstå hur landskapet kan nyttjas av besöksnäringen måste det förtydligas hur 

strategierna kring natur, friluftsliv och besöksnäringen i Höörs kommun ser ut. Detta ska ske i 

detta avsnitt, som också utgör första steget i analysen (se figur 7).  

I intervjun med tjänstepersonen på kommunen (Informant 2) framgår det att det finns en 

samordnad strategi för besöksnäringen i Mittskåne, som omfattas av Eslövs, Hörbys och 

Höörs kommun där även en företagarförening ingår. Inom denna ingår även ett samarbete 

med Tourism i Skåne, Region Skånes marknads- och utvecklingsbolag med syfte att attrahera 

turister från andra länder. På så sätt pratar man alltid om en besöksnäring i Mittskåne, inte 

enbart om en besöksnäring i Höörs kommun (Informant 2 20/4-2017). Strategin har tagits 

fram i samband med att man har tagit fram en nationell strategiplan för besöksnäringen. Man 

har aktivt valt att lägga fokus på att omsätta pengar med naturområden som utgångspunkt 

(Informant 2 20/4-2017), eller i kommuntjänstepersonens ord: ”Man har lagt kassaapparater 

utanför skogen” (Informant 2 20/4-2017). Aktiviteter och verksamheter, som exempelvis 

caféer, ska inte bara fokusera på egentliga kärnverksamheten men också befinna sig i en 
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intressant miljö för besökare. Bredvid icke-kommersiella områden som ska tjäna till 

vardagsrekreation och även finnas för besökare som inte vill köpa tjänster, ska även en näring 

främjas som kan omsätta pengar genom naturen (Informant 2 20/4-2017). Informant 2 drar 

jämförelse med fjällstationer, där man attraherar besökare till att övernatta i konferens- och 

hotellanläggningar, sådana som exempelvis redan tillhandahålls vid Frostavallen. Det ska 

finnas en koppling mellan nyttjande av natur, övernattande och konsumtion av mat. Han 

hänvisar även till kontinentala Europa, där cykelturismen marknadsförs genom en paketering 

av cykelturer tillsammans med mat och boende samt transport av packning med bilar emellan 

turens uppehållsstationer. Detta ska även utvecklas i Mittskåne i ett projekt som kallas 

för ”destinationsutvecklingsprojekt” (Informant 2 20/4-2017). 

Den nya översiktsplanen som ska publiceras i höst 2017 nämner tydligt att besöksnäringen i 

kommunen ska växa och att förutsättningar för denna ska främjas (Informant 2 20/4-2017). I 

översiktsplanen förankrade teman för besöksnäringen är outdoor (utomhusaktiviteter), mat 

och dryck samt djur och natur. Dock vill kommunen inte själv bygga anläggningar, utan 

underlätta driften för företag (Informant 2 20/4-2017).  

Mittskåne Turisms Strategiska plattform för Mittskåne (2016b) har tagit fram en lista där man 

pekar ut tillgångar och möjligheter i Mittskåne. Bland annat nämns  

- ”[...] vacker öppen natur med många sjöar och vattendrag […]” 

- ”Stora möjligheter till upplevelser för aktiva besökare; vandring, fiske, paddling och 

cykling. Etablerade friluftsområden och Rönne å för paddling. Jaktmöjligheter finns 

men liten idag.”  

- ”MittSkåne kan komplettera Skånes profil med upplevelser inom djur och natur som 

Skånes Djurpark samt genom outdoor-aktiviteter med inriktning mot ”soft adventure” 

- ”Naturnära boenden finns som kombinerar boende med naturupplevelser”  

(MittSkåne Turism 2016b).  

 

Här listas de punkterna som är kopplade till landskapet och naturen som omgivningsmiljö. 

MittSkåne Turisms strategiska plan inriktar sig särskilt mot internationella turister, eftersom 

det är dessa som efterfrågar paketlösningar av upplevelseprodukter i naturen. Ur Strategiska 

plattformen för Mittskåne identifierar man specifika prioritetsmarknader, vilka utgörs av 

Danmark, Tyskland och Nederländerna med viktiga målgrupper som man tydligt inriktar sig 

mot. Dessa är Nyfikna upptäckare, Aktiva Naturälskare och Livsnjutare (MittSkåne Turism, 

2016b). Camilla Jönsson, representant för MittSkåne Turism, beskriver hur just naturen ses 
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som den största tillgången i kommunen och utomhusaktiviteterna som den främsta 

reseanledningen till kommunen och Sverige och Norden allmänt. Svenska turister, som 

fortfarande står för 80 % av hela turistmarknaden i Mittskåne, är mer benägna att ”hitta ut” 

och hittar rätt i naturen utan någon tredje part som tillhandahåller någon vägledning (Jönsson 

13/4-2017). Dock kan en ökning av efterfrågan av paketlösningar även observeras på den 

svenska marknaden, särskilt stadsbor visar större intresse i ökande grad. Den stora majoriteten 

förblir turister från andra länder och det är inom den marknaden där branschen ser sin tillväxt 

(Jönsson 13/4-2017).  

Enligt Camilla Jönsson, representant för MittSkåne Turism, efterfrågas vägledning för att göra 

naturaktiviteter greppbara och tillgängliga. Det behövs information om exempelvis hur man 

ska kunna vandra, hur mycket man orkar, tillhandahållande av kunskap med tältning, 

matlagning i vildmarken och även resan till och från och Höör måste organiseras (Jönsson, 

13/4-2017). Genom allemansrätten och också genom sommarstugskulturen, är många 

svenskar betrodda med naturen som utflyktsmål och kan tillbringa sin fritid i naturen utan att 

nyttja tjänster av en företagare (Jönsson 13/4-2017).  

I Höörs kommun anses det att finnas värdefulla tillgångar i form av tillgängliga 

friluftsområden. Särskilt norr om Ringsjön beskrivs ett “ […] landskap med oerhört höga 

kvalitéer […]” (Jönsson 13/4-2017). Ett exempel är Frostavallen som Camilla Jönsson 

beskriver som “[…] fantastiskt vandringsområde […]” (Jönsson 13/4-2017) eller Fulltofta och 

Skåneleden som passerar kommunen. Hon pekade ut ett stort område som ligger norr om 

Norra Rörum, som inte anses vara begränsat tillgängligt i dagens läge. Det kännetecknas av 

“[…] helt unika förhållanden med mossar, stora våtmarker och väldigt stora, 

sammanhängande skogsområden […]” (Jönsson 13/4-2017). I detta område ser man potential 

för utvecklingen av för Skåne unika outdoorprodukter i ren vildmark som kan nås från 

Kastrups flygplats inom 60 minuters tågresa (Jönsson 13/4-2017). Även finns det från 

kommunens sida utpekade “tysta” områden som har särskilda utvecklingsmöjligheter. Detta 

speglas även i Strategisk plattform för Mittskåne (2016b), där man skriver på följande sätt:  

”Mittskånes besöksnäring behöver utveckla attraktiva upplevelser för de nya 

målgrupper som lockas av området tillgångar. Genom företagens tematiska 

samverkan kan erbjudanden utvecklas, paketeras, marknadsföras och säljas.” 

(MittSkåne Turism 2016b).  
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För att koppla intervjupersonernas bild som målas om Höörs kommun, kan en jämförelse med 

Nationella strategin för besöksnäring (Svensk Turism AB 2009) dras. Där kan läsaren ta del 

av de fyra positionsteman, vilka delar det turistiska Sverige i fyra segmenten som definierar 

de olika varumärken destinationer kan marknadsföras med. Dessa är  

1. Urban Nature: Svenska Storstadsupplevelser 

2. Natural Playground: Sverige som naturlig lekplats 

3. Swedish Lifestyle: Svenska kulturupplevelser 

4. Vitalised Meetings: Nyskapande mötesarrangemang   

Inom dessa fyra kan Höörs kommun placeras i ”Natural Playground: Sverige som naturlig 

lekplats”, som definieras på följande sätt:  

”Natural Playground: Sverige som naturlig lekplats 

• Definition: Aktiv gemenskap i naturnära miljöer. I Sverige finns en unik 

möjlighet att röra sig fritt i, samspela med och lära av naturen. 

• Utmaningar som kombinerar action, lek, fantasi och äventyr med enkelhet, 

mys och äkthet. 

• Huvudsegment: Active Family. 

• Restyp: Familjer som semestrar tillsammans och ofta färdas med egen bil. 

• Efterfrågan: Aktiviteter, gemenskap och glädje, komfortabelt/enkelt äventyr, 

lära nytt.”  

(Svensk Turism AB 2009, s.36).  

 

Varumärket, där bland annat komfortabla och enkla äventyr ingår, förverkligas genom 

exempelvis paketering av outdoorupplevelser, som beskrivet ovanför. Detta ska ske i 

naturnära miljöer, som gör Sveriges landskap till en naturlig lekplats 

Johan Hultmans teori om turistens rörlighet och rörlighetens koreografi beskriver det som är 

det önskvärda scenariot i Höörs kommun enligt Jönsson och Informant 2. Både kommunen 

och turistföreningen vill attrahera köpkraft genom att synliggöra landskapets säljbara 

egenskaper. Ren vildmark, stora sammanhängande skogsområden med mera kan förvandlas 

till positiva försäljningsargument efter att ha produktifierat landskapet. Landskapet blir en 

tillflyktsort för individer från till exempel andra delar i Europa eller svenska storstadsbor. Det 

vardagliga livet som lokalbefolkningen lever är inte med i bilden, då de inte tillhör den 

idylliska bilden som turistbroschyren ger. Marknadsföringen kan aktivt välja landskapets 
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positiva och säljbara egenskaper och sätta dessa om dessa till pengar. Man har här gjort 

landskapet till en produkt med unika fördelar som framhävs. 

 

5.2 Landskapets funktion inom turismen och friluftslivet  

 

 

Figur 8: Landskapets roll ska fördjupas i detta analysavsnitt. Bild: Christian Bruno Gendig (2017). 

 

Redan i förgående analysdel beskrevs delvis hur landskapet aktivt förvärvas in i utvecklingen 

av besöksnäringsbranschen i Höörs kommun och Mittskåne. Under denna rubrik ska 

landskapets roll ännu mer fördjupas (se figur 8), då landskapet i Höörs kommuns fall inte går 

att tänka bort när det gäller att främja besöksnäringen.   

Översiktsplanen har tydliga strategier kring natur och friluftsområden. Kommunen pekar ut 

åtta områden där man ser utvecklingsmöjlighet utifrån den naturen som finns i dessa. Ett 

flertal uppvisar enligt kommunen högkvalitativa värden som friluftsområde, vilket anses vara 

av stor betydelse att ta hänsyn till vid tillståndsgivning och planering. Bland annat pekas ut 

områden med vulkanrester, biologisk mångfald med inslag av sällsynta arter och artrik 

vårflora. Flera områden är klassificerade som naturreservat eller Natura 2000-områden. En 

stor del i strategin kring natur och friluftsområden handlar om ett tillgängliggörande av dessa 

(Höörs kommun 2012). Detta för att de högkvalitativa värdena inte kan utnyttjas för 
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befolkningens och besökarnas fördel om det inte finns någon kunskap om dessa och om man 

inte på ett tryggt sätt kan nå och befinna sig inom dessa. Det strategiskt viktigaste området 

anses vara Frostavallen/Dagstorpsområdet, vilket redan idag förknippats med vintersport och 

friluftsliv i hela regionen. Det varierar starkt och omfattar skog, odlingslandskap och sjöar. 

Infrastrukturen har uppgraderats med cykelbana från Höörs tätort och det finns anslutning till 

busstrafiken. Även finns det övernattningsmöjligheter, gårdsbutiker, mat och även Skånes 

djurpark. Kommunen förser området med en tydlig roll i regionen, där natur, upplevelser och 

aktiviteter är av betydelse. Samtidigt som området ska göras så tillgängligt som möjligt ska 

naturen skötas för att säkerställa de mycket höga värden (Höörs kommun 2012).  

Landskapet och företagarna som produktifierar landskapet är enligt Camilla Jönsson de två 

viktigaste faktorerna inom besöksnäringen. Området outdoor bygger på just landskapet som 

tjänar som “grundinnehåll” (Jönsson 13/4-2017). Dock behövs det företagare som arbetar med 

outdoorprodukter för att det ska leda till någon omsättning. Jönsson anser att det finns “ […] 

väldigt mycket att prata om […]”(Jönsson 13/4-2017) i Höörs kommun, då den nordiska 

kontinentalplattan går över till slättbygden i kommunens södra del. Detta tjänar som en bra 

bas med “[…] mycket innehåll som kan producera fantastiska bilder till en outdoorprodukt 

[…]” (Jönsson 13/4-2017). Detta innehåll i form av landskapet kan kommuniceras att “[…] 

vara värt att resa för […]” (Jönsson 13/4-2017). Detta är resursen som då ihop med resa fram 

och tillbaka och andra förnödenheter kan paketeras ihop till en outdoorprodukt. Landskapet är 

en resurs, och i vissa fall, som exempelvis när det gäller norr om Norra Rörum, är det enligt 

informanten viktigt att synliggöra en sådan resurs till en så tillväxtdrivande bransch, som 

besöksnäringen är, innan den raderas ut (Jönsson 13/4-2017). 

Höörs kommun bygger sitt varumärke på att vara en kommun känd för sin natur i många år 

tillbaka. Läget mitt i Skåne gör kommunen till entréporten för Skånes skogslandskap, där 

övergången från slättlandskap till mosaiklandskap vid brytpunkten Ringsjön, belägen i södra 

delen av kommunen (Informant 2 20/4-2017). Kända platser som Skånes djurpark med 

165,000 besökare per år har lockat besökare i över 50 års tid (Informant 2 20/4-2017). 

Frostavallen, som även inkluderar djurparken, är känt friluftsområde med historia som kan 

spåras tillbaka till 1930-talet. Även områden som Fulltofta med koppling till Hörby är kända 

(Informant 2 20/4-2017). Enligt undersökningar så är bland invånare naturen en av de tre 

huvudfördelarna, bredvid goda kommunikationer och låga boendepriser (Informant 2 20/4-

2017). 
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Informant 2 hävdar att sommarstugor i natursköna områden även bidrar till Höörs popularitet 

som besöksort. Allmänt finns det en positiv bild som man inom kommunen vill värna om. En 

del i kommunens arbete ligger i att göra naturen tillgänglig, till exempel genom 

iordningställda slingor för att göra naturen till faktiska rekreationsområden som tjänar 

invånarna (Informant 2 20/4-2017). Naturen finns, men den måste också hittas genom att den 

är iordningställd för mänskligt bruk.  

Eftersom besöksnäringen i Mittskåne tydligt inriktar sig mot den internationella 

turistmarknaden kommer det icke-kommersialiserade friluftslivet, som utnyttjas i större 

omfattning av svenska turister, påverkas mindre av den nya höghastighetsjärnvägen och dess 

intrång i landskapet än kommersiella outdoorprodukter som besöksnäringen levererar 

(Jönsson 13/4-2017). Medan svenska turister, som inte brukar nyttja kommersiella tjänster, 

kan genom allemansrätten snabbt söka sig till andra icke-exploaterade områden inom 

kommunen, kan turistföretagare som har riktat in sig mot internationella turister inte längre 

marknadsföra sin produkt (Jönsson 13/4-2017). De är tvungna att hitta ett annat stycke 

landskap, som liknar det de har arbetat med, eller behöver utveckla en ny produkt och etablera 

denna igen. Detta kan igen ta mellan tre och fem år (Jönsson 13/4-2017).  

Yi-Fu Tuans teori om rum och plats kan användas i detta sammanhang för att förklara orörda 

vildmarkens roll som rum och plats. Kommunens mark kan användas som en enkel container, 

som ett rum, ett fysiskt utrymme för att placera olika objekt dess syfte inte är kopplat till just 

landskapet, men utvecklingen borta i stationsorterna. Vildmarken kan dock även ses som en 

plats med betydelse för människor. Den kan ses som det gamla, naturliga landskapet som 

klassisk utövningsort för rekreation, turism och helgutflykter. Föreställningen om 

landsbygden som det gamla, naturliga landskapet gör orter i kommunen till en plats för vila 

och avskärmning från det hektiska vardagslivet för många.  

Anderson Cederholm beskriver exakt hur exploatering av dessa värden sker. Turister söker sig 

till Ursprunget, en naturlig resurs som de vill uppleva antingen passivt – genom att titta på 

landskapet - eller genom aktivt deltagande genom vandring, tältning, utomhusmatlagning och 

liknande. Landskapet är inte utbytbart (Andersson Cederholm 2007). Tjänster baseras på ett 

landskap som inte bara tjänar som en kuliss, utan tjänsten är ett tillgängliggörande till just 

detta specifika landskap. Landskapet fylls med ett innehåll, ett värde och därmed en mening. 

Således kan också Yi-Fu Tuans teori om rum och plats användas för att förstå hur rummet, 

alltså containern för en orörd vildmark, fylls med attraktiva bilder. Dessa utgör löften om ett 

attraktivt besöksmål och kan marknadsföras och omsättas till pengar. 
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5.3 Höghastighetsjärnvägens påverkan på det lokala kulturlandskapet  

I detta avsnitt analyseras hur höghastighetsjärnvägen kan påverka det kulturella landskapet på 

olika sätt och hur Trafikverkets arbete kring landskapsanpassning ser ut. Därmed har studien 

kommit till sitt sista analyssteg, se figur 9. Eftersom det här analysavsnittet är längre i 

förhållande till de andra delarna, är det indelat i flera delrubriker.  

 

 
Figur 9: Höghastighetsjärnvägens påverkan på det lokala kulturlandskapet analyseras i detta avsnitt. Bild: Christian Bruno 

Gendig (2017). 

 

5.3.1 Trafikverkets arbete med landskapsanpassning 

Höghastighetsjärnvägen är begränsad anpassbar till landskapet. Trafikverket har enligt 

Informant 3, tjänstepersonen kopplad till åtgärdsvalsstudien höghastighetsjärnväg Jönköping 

– Malmö på Trafikverket, lagt större fokus på landskap och miljö än myndigheten brukade 

göra vid andra projekt som genomfördes innan (Informant 3 21/4-2017). För detta har en 

åtgärdsvalsstudie tagits fram, där en landskapskaraktärsanalys och en miljöbedömning tjänar 

som underlagsrapport. Denna studie är i denna studie även listat som dokument under 

rubriken dokumentanalys.  

Dokumentet pekar ut de olika transportpolitiska målen som har i uppdrag av regeringen tagits 

fram av Sverigeförhandlingen (Trafikverket 2017). De transportpolitiska målen är nedbrutna 



30 

 

till ändamålen med järnvägen, som är frigöring av kapacitet, initiering av regional utveckling 

och anslutning till ett internationellt nätverk, alltså med kontinentala Europa (Informant 3 

21/4-2017). Näst i hierarkin kommer funktions- och hänsynsmål. Funktionsmål fokuserar på 

tillgänglighet och användbarhet av järnvägen och potential för samhällsutveckling i 

stationsorterna (Trafikverket 2017). Hänsynsmålen innebär att man analyserar vilka 

fokusområden det ska tas hänsyn till i stationsorterna och sträckorna emellan, i denna rapport 

bland annat landskap och resurser tillgängliga för människan (Trafikverket 2017).  

 

Figur 10: Målhierarki för åtgärdsvalsstudien höghastighetsjärnväg Jönköping – Malmö. Trafikverket (2017).  

 

Funktionsmål och hänsynsmålen underordnas ”övergripande projektmål” i de sex olika 

delsträckorna och i de tre stationsorterna Värnamo, Hässleholm och Lund, varav varje har en 

västlig, central och östlig del (se figur 11) inom vilka landskapet och miljön bedömdes (se 

figur 12). Eftersom delsträckorna inte omfattas av stationer finns det inga direkta 

funktionsmål. Funktionsmål som exempelvis tillgänglighet till stationer genom stationens läge 

i stationsorten behöver på så sätt inte analyseras på stycken mellan stationerna. Där tåget inte 

stannar kommer järnvägen inte skapa någon direkt samhällsutveckling. Däremot bedöms 

landskap, hälsa och säkerhet, resurser tillgängliga för människan och klimat för just 

delsträckorna. (Trafikverket 2017).  
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Figur 11: Delområde central i utredningsområdet för delsträckan Hässleholm – Lund. Källa: Trafikverket (2017).  
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Figur 12: Måluppfyllelse för delområde central i utredningsområdet för delsträckan Hässleholm – Lund. Källa: Trafikverket 
(2017).  

 

Utredningsområden är geografiska områden som är praktiska för att bedöma miljö och 

landskap i en helhet. De är dock inte färdigställda järnvägskorridorer. Dessa 

utredningsområden är skapade utifrån kravet att tågen på höghastighetsjärnvägen ska kunna 

trafikeras på så sätt att restiden mellan Malmö och Stockholm blir 2,5 timmar och Malmö till 

Jönköping 1,5 timmar. För att skapa en marginal lade man till 3 minuter restid. Det är alltså 

inom dessa utredningsområden som kan användas för att uppnå hastighetsmålet och ansluta 

de stationsorterna som Sverigeförhandlingen har bestämt, i denna delsträcka Hässleholm och 

Lund (se figur 6, där området inom restidsgränsen är utmarkerat). I dessa utredningsområden 

beskriver man miljön och landskapskaraktären enligt den ovan beskrivna metodiken. På 

frågan om hur man inkluderar samhällsutvecklingar som följd av landskaps- och 

miljöförändringar i dessa utredningar svarade Informant 3: ”Det är vi egentligen ganska 
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dåliga på (Informant 3, 21/4-2017).” Trafikverket ser det som ett problem när kunskap 

är ”inofficiell”, men ser potential i insamling av sådan genom att man inkluderar kommuner i 

en uttalandeprocess (Informant 3, 21/4-2017). 

I det diskuterade utredningsområdet som täcker Höörs kommun, alltså på delsträckan 

Hässleholm – Lund, finns det känsliga och mycket känsliga landskap, men även i 

mellanrummen där inga komplexa landskap är markerade kan det befinna sig mark som till 

exempel kommunen vill skydda (Informant 3, 21/4-2017). Dock har Trafikverket inte 

kunskap om detta fram tills kommuner yttrar sig fram till den 20 juni 2017. Det finns dock 

inga områden som är så kallade ”No-go-zones” eller ”förbjudna områden” i dagsläget 

(Informant 3, 21/4-2017).  

 

Figur 10: Landskapskaraktärsområden i utredningsområdet för delsträckan Hässleholm – Lund. Källa: Trafikverket (2017).  
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Sverigeförhandlingen och stationsorterna har tagit handslag om stationslägen. Både 

Hässleholm kommun och Lund kommun önskar ett centralt läge för sina stationer (jämför 

med figurer 13 och 14), vilket gör dragningen genom landskapet icke-flexibel. Anläggningen 

i sig är styv och drar man linjen exempelvis 100 meter sidledes påverkar detta linjedragningen 

i 10 mil längd (Informant 3, 21/4-2017). Detta för att tågen ska kunna trafikera banan i 

320km/h hastighet och restidsmålet ska kunna uppfyllas. Utredningsområdet ”central” i 

sträckan mellan Hässleholm och Lund kan då påvisa olika negativa effekter på hänsynsmålen, 

exempelvis en utradering av mindre gårdar och negativ påverkan på kulturmiljöer 

(Trafikverket 2017).  

Däremot kräver miljöbalken och lag om bygge av järnväg att inte bara ett alternativ utreds 

utan att man applicera ett annat alternativ. Dock har man sett över alternativet ”väster”, och 

intervjupersonen anser att detta inte kommer vara en aktuell lösning då ett stationsläge i 

Hässleholm inte uppfyller ett av ändamålen med bygget av järnvägen, vilket är att få en 

ökning i passagerare (Informant 3 21/4-2017). Detta för att det anses vara komplicerat att 

ansluta en i kommunen västlig belägen järnvägsstation eftersom man exempelvis skulle 

behöva byta från den redan befintliga centralbelägna järnvägsstationen som trafikeras på 

Södra stambanan. Däremot bygger man i fortsättning på en östlig eller central lösning. 

 

 

Figur 11: Principiella stationslägen för station i Lund med differentiering mellan Väst, Central och Öst. Källa: Trafikverket 
(2017). 
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Figur 12: Principiella stationslägen i Hässleholm med differentiering mellan Väst, Central och Öst. Källa: Trafikverket (2017). 

 

Utredningsområdet i sig anses vara stor vilket är ett problem för både kommunen och 

Trafikverket (Informant 3 21/4-2017). Att Trafikverket förutsäger att järnvägen kan byggas 

någonstans genom utredningsområdet innebär inte att man ska hindra kommunen från all 

utveckling som ska ske. Meningen är en fortsatt utveckling av detaljplaner (Informant 3 21/4-

2017). 

Trafikverket arbetar aktivt med att anpassa landskapet till järnvägen eftersom järnvägen är 

svårt anpassbar till landskapet. Det finns dock tekniska lösningar som kan dämpa negativa 

effekter på landskapet. Exempelvis kan en stor del av järnvägen läggas på bropelare, vilket 

gynnar den högproduktiva jordbruksmarken i sydvästra Skåne eller riksintresseområden 

utpekade för friluftsliv (Informant 3 21/4-2017). Det finns även andra byggtekniska åtgärder 

vilket ofta innebär höga kostnader. För att undvika sådana har man ytterligare avgränsningar 

för hur linjen ska dras (Informant 3 21/4-2017). 

Det finns inte några ”förbjudna områden”, dock finns det områden som kan omfattas av 

långvarig tillståndsprocess, exempelvis nationalparken Stora Mosse eller Natura 2000-

områden. Utredningar sker oftast kring stora kommunprojekt, exempelvis en vindkraftpark. 

Enstaka bostadshus i randbebyggelse anses inte vara kraftfulla argument för att undvika en 

järnväg (Informant 3 21/4-2017). 
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5.3.2 Höghastighetsjärnvägens intrång i landskapet/besöksnäringens beroende på landskapet 

Många företag som arbetar med paketering av outdoorupplevelser har få anställda, ofta mellan 

noll och två. Samtidigt ska ett fåtal medarbetare kunna hantera ett byråkratiskt system, då 

besöksnäringen kännetecknas av många tillstånd som måste ansökas om. Exempel på sådana 

kan vara bygglov, alkoholtillstånd, livsmedelstillstånd med mera (Jönsson 13/4-2017). 

Dessutom tillkommer ett stort beroende på landskapet som ska marknadsföras. Exploatering 

från andra industrier förändrar landskapet som tjänar som resurs för besöksnäringsföretagaren. 

Skogsbruk leder exempelvis till kalhygge och skogen kan inte längre tjäna som en kuliss för 

en vandring “genom böljande bokskog”, men exempelvis för en kulturvandring med tema 

“skogsindustri i Sverige” (Jönsson 13/4-2017). Även kan landskapet undergå drastiska 

förändringar genom bebyggelse och infrastrukturprojekt, där en höghastighetsbana är ett av de 

extrema scenarierna (Jönsson 13/4-2017). Detta skapar osäkerhet för företagare som 

vanligtvis behöver ett tidsspann på mellan tre och fem år för att etablera en upplevelseprodukt 

på marknaden och minst 10 år därefter för att marknadsföra den (Jönsson 13/4-2017). 

Företagaren är beroende på att landskapet som produkten är byggt på inte förändras i detta 

tidsspann för att hen ska kunna våga att investera i det (Jönsson 13/4-2017).  

Önskemål om att utveckla besöksnäringen konfronteras med andra utvecklingsintressen i 

kommunens geografiska utrymme. Kommuner har planmonopol när det gäller privata 

investeringar, men riksintressen kan väga tyngre. Kommunen har erfarenhet av stora 

infrastrukturprojekt som påverkar bebyggelse och orörd vildmark genom utbyggande av 

Riksväg 23 (Informant 2 20/4-2017). Resonemanget enligt Informant 2 är att sådana projekt 

bär med sig effekter. Det finns inga geografiska områden utan ”värde”, utan att det ”[…] 

kommer ändå göra ont någonstans. Jo vackrare natur man har, desto större blir intrånget” 

(Informant 2 20/4-2017). Det breda utredningsområdet som omfattar hela kommunen och 

ovissheten för alla inblandande instanser var järnvägslinjen kommer dras påverkar kommunen 

i sina åtgärds- och planeringsmöjligheter (Informant 2 20/4-2017). Ett annat diskuterat 

alternativ till separata spår, en utbredning av Södra stambanan, anses också som skadlig i 

kommunens olika områden, exempelvis i Tjörnarp där järnvägen förs längs Tjörnarpssjön 

(Informant 2 20/4-2017).  

Samtidigt är det viktigt att tänka på att en avlastning av Södra stambanan genom 

höghastighetsjärnvägen även främjar kommunens möjligheter att utveckla andra former av 

näringsliv. Förbättrade resmöjligheter kan även främja besöksnäringen (Informant 2 20/4-

2017).  
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Man betonar den negativa påverkan på kommunens, och således regionens friluftsliv samt för 

kommunens utveckling av besöksnäring, om man skulle dra järnvägen genom Frostavallen, 

Detta anses dock som ett olämpligt scenario med hänsyn till att Skånes djurpark är lokaliserad 

där (Informant 2 20/4-2017). I kommunen har man etablerat begreppet tyst område (Informant 

2 20/4-2017). Höör har ett sådant område norr om Frostavallen som även omfattas av det 

centrala utredningsområdet som Trafikverket arbetar med i åtgärdsvalsstudien. Kommunen 

vill värna om det här området, då sådana anses som ”utrotningshotade”, samtidigt som ett 

riksintresse, vilket höghastighetsjärnvägen är, väger tyngre. Det anses som ”svårt att tycka 

till” i kontakt med Region Skåne eller andra inblandade aktörer, särskilt med tanke på att 

anläggningen är styv och svårt att kompromissa med (Informant 2 20/4-2017). Eftersom ett av 

ändamålen med järnvägen är att få en ökning av passagerare och detta uppnås mest effektivt 

genom att bygga på en central linjedragning med centrala stationslägen i både Hässleholm och 

Lund kan detta leda till en bortprioritering av ett sådant tyst område. Det centrala 

utredningsområdet omfattar sammanlagt fem av de nio i översiktsplanen utpekade områden 

med högkvalitativa värden för natur och friluftsliv (Höörs kommun 2012).  

Även Länsstyrelsen Skåne och Vägverket (idag: Trafikverket) pekar ut bullerfria miljöer som 

en del av upplevelsen inom rekreationen och besök av orter. Just i fritiden uppskattas stillhet 

av individer som omges av bullriga miljöer i vardagen. Vissa fåglar påverkas också av 

ljudnivåer (Länsstyrelsen Skåne & Vägverket 2003). Detta kan ytterligare utarma naturliga 

miljöer på sin rikedom av fågelarter. I samma rapport har man tagit fram en karta med buller 

från järnväg, väg och flygtrafik, som presenteras i figur 15.  

Även här framgår hur tysta områden blir till platser som kan anses som bristvara. Sveriges 

Radio rapporterar om en ”konkurrensvara” (2005). Tystnaden framstår som en resurs som kan 

utarmas och göra platser av Ursprung till en bristvara.  
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Figur 13: Karta över buller från väg, järnväg och flygtrafik i Skåne. Egen markering av Höörs kommun. Källa: Länsstyrelsen 
Skåne, Vägverket (2003). 

 

Anderson Cederholms teori kan användas för att förklara platsen betydelse i 

besöksnäringssammanhang. Platsen kan ses som en bristvara, Ursprunget, dit man borde söka 

sig som turist innan resursen, alltså landskapet, är utarmad och inte längre finns tillgängligt. 

Här hittar turister en specifik fysik omgivningsmiljö som inte finns någon annanstans 

(Andersson Cederholm 2007). I alla fall enligt turistföretagarna, som försöker marknadsföra 

sin plats för olika aktiviteter. Huvudargumentet är det ursprungliga landskapet som inte kan 

upplevas någon annanstans. Samtidigt kan platsen även beskrivas som Det Unika. Platsen är 

utbytbar för turisten. Fokusen ligger på aktiviteter, exempelvis vandring och liknande som ger 

turisten en känsla av en unik och genuin upplevelse (Andersson Cederholm 2007). Dessa kan 

även utföras i andra geografiska områden med liknande miljöer, vilket skapar en 
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marknadsfördel för aktörer i andra kommuner. Detta leder till att ett bygge som en 

höghastighetsjärnväg skapar en nackdel för Höörs kommuns lokala besöksnäringsutveckling. 

Turistföretagare bli mindre benägna att utveckla sin verksamhet och starta företag eftersom 

risken är större att deras verksamhet, som använder sig av landskapet som resurs, påverkas 

genom bygget, särskilt med tanke att järnvägen kan dras någonstans genom kommunen.  

Teorin om platsen som massprodukt förklarar hur platsen för att förklara hur det geografiska 

området, där upplevelseprodukter, som då har ett beroende till landskapet kan produceras, bli 

mindre. Det utbytbara landskapet kan då i så fall attrahera turister till andra kommuner i 

Sverige där de kan uppleva det Unika, alltså ”unika” aktiviteter där den vackra 

omgivningsmiljön snarare tjänar som kuliss. Då besöksnäringen aktivt arbetar med en 

marknadsföring av upplevelseprodukter gentemot internationella turister kan det tänkas att 

dessa även kan ta sig till andra områden i Skåne eller norr om Skåne, särskilt sådana resenärer 

som förfogar över eget fordon (Jönsson 13/4-2017). Landskapet blir en resurs som skadas 

genom ett infrastrukturprojekt på nationell nivå.  

 

5.3.3 Andra möjliga konsekvenser genom höghastighetsjärnvägens intrång i landskapet 

För att illustrera andra exempel på höghastighetsjärnvägens bygges konsekvenser i landskapet 

kan olika dokument förklarar om vilka fysiska effekter anläggningen kan leda till.  

I planeringen utgås det ifrån att ett möjliggörande av hastigheter upp till 320 km/h kräver en 

så rak bana som möjligt, se figur 15. Det ska även finnas en fysisk barriär längs hela 

järnvägen på 2,5 meters höjd så att inga obehöriga kan beträda denna och minska 

skadegörelser. Den kan finnas i form av bullerplank eller stängsel. Dock måste även var 2000 



40 

 

meter längs vid sträckan finnas åtgång åt järnvägen med bil. Dessutom ska järnvägen även 

trädsäkras med minst 20 meter från mitten av vartenda spår, se figur 14 (Trafikverket 2017).  

 

 

Figur 14: Trafikverkets principsskiss över järnvägens utformning med fysisk barriär och trädsäkringsområde. Den fysiska 
barriären kan utgöras av exempelvis bullerplank eller stängsel beroende på omgivning. Källa: Trafikverket (2017). 

 

Figur 15: Illustration av olika fysiska krav av järnvägen och dess begränsingar. Källa: Réseau Ferré de France & France 
Nature Environnement (2012). 

 

Erfarenheter i andra länder har visat att det tillkommer även andra effekter till de estetiska i 

deras höghastighetsjärnvägar. SNCF Réseau (dotterbolag till statliga järnvägsbolaget Société 

Nationale des Chemins de fer Francais, ofta förkortat till SNCF) har också tagit fram ett 
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dokument som beskriver deras höghastighetsjärnvägs (Ligne à grande vitesse, i vanligt bruk 

förkortat till LGV) påverkan på biodiversitet i landskapet. Ett exempel är hur 

ogräsbekämpningsmedel används på spåren och banken som spåren sitter på för att säkerställa 

anläggningens och underliggande markens stabilitet. Dessutom behandlas markstycken om 

båda sidor järnvägen med andra kemiska medel för att kontrollera växter och förhindra en 

utspridning på anläggningen. Därtill måste vatten kunna evakueras vid till exempel regnfall så 

att spårens stabilitet kan säkerställas och för att växter inte ska kunna minska 

underhållningspersonalens och räddningspersonalens framkomlighet (SNCF Réseau 2017). 

SNCF Réseau sätter tillsammans med regionala styrningsmyndigheter om den nationella 

policyn för gröna och blå bälten i Frankrike i faktiska regionala identifieringar av sådana. 

Detta bidrar till en större medvetenhet kring sammanhängande natursystem och hjälper att 

genomföra skyddsåtgärder vid infrastrukturplanering (SNCF 2017). Sådana bälten kan verka 

osammanhängande, bygger dock ett nätverk av korridorer för växter och djur för deras rörelse 

genom tid och rum, matförsörjning och deras reproduktion (se figur 16). Man har exempelvis 

skapat en passeringsväg för fiskar i ett vattendrag under en bestående järnväg för att göra det 

möjligt för fiskar att passerar och fortplanta sig (SNCF 2017).  

 

 

Figur 16: Exempel på gröna och blå bälten som står i förhållande varandra, där en faunapassage möjliggör det fortsatta 
samspel trots bilväg som störmoment. Källa: Réseau Ferré de France (2012).  
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Detta vidgar synen på hur järnvägar påverkar landskapet. Det är inte bara den synliga 

järnvägen som syns som förändrar landskapet, men även biodiversitet påverkas av en mängd 

olika faktorer, till exempel den kemiska behandlingen av ogräs, alltså faktorer som inte alltid 

är synligt närvarande. Höghastighetsjärnvägen utarmar resurser utan att direkt producera 

något av dem, medan besöksnäringen är beroende på dessa resurser för att omsätta dessa till 

tjänster som de kan sälja.  

 

5.3.4 Höghastighetsjärnvägen som del av kulturlandskapet 

Landskapets förändring med bygget av höghastighetsjärnvägen kan betraktas som en del av 

den synoptiska bilden av kulturlandskapet och hur den speglar dagens Sverige. Sveriges 

omvandling från en jordbruks- och tillverkningsindustriorienterad stat till en ekonomi mest 

baserat på tjänsteförsäljning kan synas i landskapet genom järnvägen som passerar det. Till de 

vanliga spåren av exempelvis jordbruk och gamla gårdar som föreställer tidigare sätten att 

driva landets ekonomi tillkommer något som speglar det nya Sverige; Ett Sverige där 

kunskapsintensiva verksamheter förlitar sig på högkvalificerad arbetskraft, som ska snabbt 

färdas mellan storstäderna där dessa är koncentrerade. Detta blir möjligt att avläsa i en 

synoptisk bild ur kulturlandskapet även där denna ekonomiska verksamhet inte äger rum, 

nämligen utanför städerna på landsbygden. Dock har landsbygden genom tiden fått en roll i 

samhället som tillflyktsort för stadsbor. De ska kunna uppleva vila och rekreation, som bland 

annat framgår ur turistbroschyren som citeras tidigare i denna studie. Det förväntas finnas en 

avskärmning från vardagligheten som äger rum i storstaden, där infrastrukturbebyggelse utgör 

en del av det urbana kulturlandskapet. Således kan en höghastighetsjärnväg minska 

attraktiviteten av ett område där fysiska anläggningen skadar känslan av avskärmning. Detta 

kan leda till att potentiella turister avstår från resor till Höörs kommun och väljer att åka till 

andra delar av landet med områden där sådan bebyggelse saknas och där det förväntas finnas 

en högre grad av rekreation i mer tilltalande miljöer.  

Landskapet fyller i detta sammanhang olika funktioner som kan återfinnas i Atkins et al 

(1998). Landskapet kan anses som utrymme för natur, den orörda vildmarken som står för sig 

själv, men som ständigt träder i konflikt med mänskliga aktiviteter. Det sker intrång från olika 

håll. Statens sida nyttjar landskapet som en behållare för den fysiska järnvägen som ska 

byggas för att minska restiden mellan stationsorterna. Samtidigt kräver besöksnäringen en 

kommodifiering av landskapet för att leverera sina produkter till kunden, exempelvis genom 

att en infrastruktur för verksamhetsdrift, transporter med mera finns. Landskapet blir också till 
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en resurs eftersom den tillhandahåller förnödenheter till människor i form av geografiska ytor 

till en höghastighetsjärnväg samtidigt som det ställer hinder i form av höjningar etc, som 

måste överkommas genom tekniska lösningar. Den blir även till en resurs för besöksnäringen 

genom sin fysiska utformning som vill bibehållas med exempelvis träd, vattendrag och andra 

objekt som kan upplevas som attraktiva att spendera sin fritid i. I detta sammanhang spelar det 

ingen roll om landskapet speglar verkligheten eller inte, även ett aktivt val att bibehålla 

landskapet för att utstråla en viss känsla kan anses som landskapets kommodifiering. Detta i 

sin tur gör landskapet till en artefakt, laddad med mening och symboler för att förmedla ett 

budskap. I det här fallet använda budskapet för marknadsföringen för att omsätta pengar inom 

besöksnäringen, vilket står i konflikt med järnvägsbyggnationen.  

 

6. Slutsatser 

Besöksnäringen kan tjäna Höörs kommun som en egen bas för utveckling. Kommunen 

främjar möjligheter för småföretagare som kan använda den lokalt tillgängliga resursen, 

landskapet, och omsätta denna i pengar. Den erbjuder goda ingångsmöjligheter för nyanlända 

och unga arbetslösa. Höör och Mittskåne kan skapa en egen tillväxt och bli mindre beroende 

av kunskapscentra som Lund och Malmö. Utöver Höörs kommun kan även andra kommuner i 

hela Sverige utveckla sin besöksnäring för att skapa tillväxt.  

Den största tillgången ser kommunen och MittSkåne Turism i landskapet som innehåller 

naturliga områden med exempelvis sjöar, skog, fält och liknande fenomen. Genom att lägga 

betydelse och ladda dessa med en mening och funktion ser kommunen med mera möjlighet att 

attrahera besökare; rummet blir till en plats med funktioner som gör denna värt att resa för. 

Besökare ska kunna koppla av och vila genom ett miljöbyte till lugna omgivningar vilka inte 

går att uppleva i vardagen. Dessa värden kan tillgängliggöras på ett begripligt sätt genom att 

erbjuda besökarna färdiga paket som underlättar tillgången till naturen och som utlovar 

avkoppling och upplevelse. Besökaren har säkerheten att denne kommer fram och tillbaka, att 

denne får mat, boende och vägleds genom resan. Hen kan uppleva en semester utan att 

behöver bekymra sig om några större förnödenheter. 

Denna resurs hotas genom bygget av höghastighetsjärnvägen. Järnvägens fysiska utformning 

och presens i landskapet kan ses som ett intrång som påminner om städernas moderna 

infrastruktur och således skapa en störfaktor för besökare som söker bort sig från just en sådan 

bebyggelse. Dessutom tillkommer bland annat buller. Själva järnvägens presens leder också 
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till indirekta konsekvenser, såsom fragmentering av mark som kan försvåra för exempelvis 

djurarter att försörja sig eller växter att fortsätta utvecklas. Detta kan leda till en utradering av 

biologisk mångfald och därmed ytterligare försäljningsargument. 

Den lokala besöksnäringens karaktär präglas av företagare med ett fåtal anställda och 

småskaliga verksamheter. Detta leder till större risker för företagarna och mindre ekonomisk 

säkerhet. Dessutom arbetar besöksnäringen med landskapet som resurs, men förändras eller 

utraderas resursen kan verksamheten står på spel. Företagaren måste förfoga över en säkerhet 

på att landskapet finns i samma utformning i längre tid för att verksamheten ska kunna löna 

sig. Osäkerheten kring hur järnvägslinjen exakt kommer gå samtidigt som den förväntas att 

dras genom kommunen och kunskapen om hur järnvägen kan förändra landskapet på ett 

storskaligt sätt när den byggs leder till en mindre benägenhet av företagare att starta 

verksamheter. Detta motverkar kommunens mål att utveckla sig till en attraktiv besöksort och 

utnyttjar detta för ekonomisk tillväxt.  

Det handlar alltså om en konflikt mellan en resurs som kan användas på olika sätt. Den kan 

kommodifieras och försäljas som kuliss till stadsborna som vill byta miljö och som söker 

avskärmning. Det handlar också om att ta mark i anspråk för att bygga infrastruktur för att 

främja den regionala utvecklingen. Vidaregående tankar utifrån den här uppsatsen kan vara 

vem som kan anses som ägare till marken, är det de enstaka kommunerna eller staten som 

skall prioriteras? Är det de lokala markägarna och företagare samt lokalbefolkningen eller 

storstadsborna och högkvalificerad arbetskraft som färdas med tåget som står i centrum? I 

slutändan är det även en konflikt mellan ett bibehållande av ett oberört landskap för att det 

säljer bra och ett landskap där man bortser från bilder och mening för att exploatera detta som 

bebyggelseyta. Det äkta landskapets, primärlandskapet, kan anses att inte finnas, då landskap 

alltid modifierats, modifieras och kommer modifieras för människans eget bruk. 

Höghastighetsjärnvägen kan ses som ett ytterligare skikt på kulturlandskapet som 

representerar Sveriges nutida levnadsform med sina följder, exempelvis bostadsbristen och 

ökande befolkningsmängd.  
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8. Bilagor 

8.1. Intervjuguide - Camilla Jönsson  

Intervju med representant för MittSkåne Turism, Camilla Jönsson. Ormanäs, 13/4-2017.  

- Beskriv lite kort vad din organisation gör och vilka intressen de har med verksamheten 

den bedriver 

- Hur marknadsförs turismen i Höörs kommun eller hur ska turismen i Höör 

marknadsföras? Vad kännetecknar områden inom Höörs komun som attraktiva 

rekreationsområden?  

- Vad kan turister förväntar sig när de kommer till Höörs kommun? Vilka unika 

tillgångar och fördelar hittar ni här?  

- Vilken roll spelar landskapet inom kommunen? Vilken betydelse har det för att kunna 

attrahera turister från andra ställen i Sverige, och även från andra länder, till just 

Höör?  

- Har du några perspektiv om klimatet för företagande inom turistbranschen i Höörs 

kommun?  

- Hur ska utvecklingen inom turistbranschen inom Höörs kommun gå? Finns det några 

långtidsperspektiv? Var ska Höörs kommun som besöksmål för turister stå i 

framtiden?  

- En ny höghastighetsjärnväg ska byggas mellan Stockholm och Malmö med stationer i 

Malmö, Lund, Hässleholm, Värnamo, Jönköping och Stockholm. Det finns möjlighet 

till anslutningar till Danmark och kontinentala Europa. Järnvägen minskar restiderna 

mellan stationerna kraftigt. Ett argument är att man avlastar den nuvarande Södra 

stambanan och frigör kapacitet. Den nya järnvägen kommer inte förfogar över en 

station i Höör utan köra rakt genom, för Höörs kommun kommer alltså de närmaste 

anslutningsstationer befinna sig i Lund eller Hässleholm. Ser du några effekter på 

turismen i just Höörs kommun i samband med bygget av höghastighetsjärnvägen 

generellt?  

- Själva sträckningen av järnvägslinjen är inte utredd än så länge, detta kan komma 

dröja minst fem år till. Hela Höörs kommun är dock representerad i utredningsområdet 

och järnvägen kan potentiellt dras genom Höörs kommun. Hur ser du på en förändrad 

landskapsbild i samband med bygget av sjävla fysiska järnvägslinjen genom Höörs 

kommun?  
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- Ser du andra påverkningsfaktorer i samband med turismen i Höör och dragningen av 

järnvägslinjen? Exempelvis: Hur planerar man för framtiden kring utvecklingen i 

Höörs kommun gällande turism och rekreation med kunskapen om att en järnväg 

eventuellt ska byggas genom kommunen?  

                                               

8.2 Intervjuguide - Informant 2  

Intervju med tjänsteperson på Höörs kommun. Höör, 20/4-2017.   

- Beskriv i en kort sammanfattning vad enheten/avdelningen gör inom organisationen 

Höörs kommun. Beskriv även din position och vilka uppgifter du har inom denna 

organisation.  

- I samrådsförslaget till översiktsplanen från 2012 framgår att Höörs kommun vill aktivt 

arbeta med att utveckla friluftslivet, rekreation och turism. Kan du generellt berätta om 

hur situationen kring detta ser ut idag? Vilken potential ser man inom detta område 

och hur ska utvecklingen sker? Var ska Höörs kommun som besöksort stå i framtiden?  

- Vad kan besökare (dvs. turister/friluftssökande) i kommunen förvänta sig när de 

kommer till Höörs kommun?  

- Vilken roll har företagare inom besöksnäringen? Hur kan deras verksamhet främjas 

och vilka hinder ser du?  

- Vilken roll spelar landskapet i denna utveckling?  

- Vilka unika tillgångar ser du för besöksnäringen i Höörs kommun?  

- Kan du med din arbetsefarenhet se kollisioner mellan utvecklingsmål för 

besöksnäringen och andra utvecklingsprojekt, byggen osv. ? Kanske lokala 

utvecklingsintressen ställt mot nationella intressen?  

- Den nya höghastighetsjärnvägen – hur kan den påverka besöksnäringen?  

- Hur kan det fysiska intrånget i landskapet som en höghastighetsbana innebär påverka 

besöksnäringen?  

- Hur kan man som turistföretagare planera inför ett bygge som denna eller andra 

projekt? Hur kan man försäkra sig som turistföretagare att resurser i form av landskap 

finns tillgängliga?  

  

8.3 Intervjuguide - Informant 3 

Intervju med tjänsteperson på Trafikverket. Kristianstad 21/4-2017.    
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- Beskriv gärna vad enheten/avdelningen inom den organisationen som du representerar 

och din roll och uppgifter i denna i en liten sammanfattning. 

- Vilken roll har Trafikverket inom projektet “höghastighetsbana”? 

- I åtgärdsvalsstudien framgår att linjen kan placeras i alla tre delar i utredningsområdet, 

alltså västra, centrala och östra utredningsdelområden. Hur ser planer i dagsläget ut? 

Har man redan nu föreställningar om hur linjen ska dras? Varför just så? 

- Är detta politiska beslut eller vem har auktoriteten över att fastslå/föreslå detta? 

- Hur mycket väger de lokala intressen, som till exempel utvecklingen av 

besöksnäringen som kommunen driver, mot de nationella intressen att bygga en sådan 

järnväg när ett fysiskt intrång som detta kan rejält påverka denna? 

- Ser du några utmaningar som Höörs landskap ställer? 

- När man tar fram en linjedragning i ett sådant stort infrastrukturprojekt, hur sker 

avvägningen mellan områden som ska skyddas/inte skyddas, särskilt med tanke på att 

tåget ställer specifika geometriska krav? 

- När man tar fram sådana sådana åtgärdsvalsstudier, landsskapsbedömningar och 

miljöbedömningar, arbetar man med de indirekta effekterna som följd av de direkta 

effekterna av bygget? Till exempel näringar som påverkas av utradering av naturliga 

resurser, eller landskapsbilden som påverkar besöksnäringens utveckling av sina 

produkter? 

- Vet man i dagsläge hur järnvägen kommer vara utformad? Alltså om det är till stor del 

bropelare eller mest en markbunden lösning? Vilka räls och vilka elledningar? Vem 

som bygger banan? Hur kommer man bestämma detta? 

- Vet du något om åtgärder som kan dämpa effekter av höghastighetsbanan på 

landskapet? 

- Vilken tyngd har stationslägen jämfört med tyngden av överkörningsorternas villkor? 

- Kommunerna ska lämna synpunkter fram till sommaren om förhandskopian på 

åtgärdsvalsstudien. Hur hanteras efter det och vad händer sedan? 


