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Förord
Efter  att  ha  skrivit  min  B-uppsats  i  kulturgeografi  på  ämnet  regionförstoring  kändes 

utmaningen att ta detta vidare till ett större sammanhang lockande. Valet föll efter förslag från 
Reinhold Castensson på att  studera tätorter  och tillgänglighet  i  Östra  Götalands  regionen, 
Jönköping,  Östergötland  och  Kalmar  län,  och  dessutom  flytta  fokus  mot  framtiden.  Då 
infrastruktur  är  ett  av  mina  största  intressen  fokuserar  undersökningen  också  på  hur 
tillgängligheten kan påverkas med hjälp av denna.

Jag vill  rikta  ett  stort  tack  till  min  handledare  Reinhold Castensson,  för  all  hjälp  med 
uppsatsen  och  alla  utvecklande  diskussioner.  Jag  vill  även  tacka  Ing-Britt  Rosander, 
Regionförbundet  Kalmar  län,  Ola  Olsson,  Regionförbundet  Jönköpings  län  och  Fredrik 
Sunnergren, Regionförbundet Östsam, som hjälp mig med statistik till uppsatsen, samt alla 
andra som på olika sätt bidragit till arbetet.

Karlskrona den 28 december 2009
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1 INLEDNING
”Hela mitt liv har jag ett par gånger per år passerat den ort som bildar underlag för 
boken och sett hur den sakta förtvinat. Det har väckt många frågor och funderingar hos  
mig. Vad är det som avgör var man väljer att leva sitt liv? Vad får vissa att ge sig av  
och andra att stanna kvar?” (Carin Hjulström, 2009)
Den ort som portreteras i citatet ovan är Bruzaholm. Denna orts utveckling är inte på något 

sätt unik, utan delas av många små tätorter i Sverige. Därför står denna som symbol för små 
orter i denna uppsats.

I den pågående processen för att finna nya regionala indelningar har fokus legat på hur de 
nuvarande länen kan gå samman och bilda nya större enheter. I vissa fall har även delningar 
av länen diskuterats men hela processen tycks avhandla ett län i taget. Frågan är om detta är 
det bästa sättet att bygga nya regioner som överensstämmer med människors rörelsemönster, 
eller om det krävs större ingrepp än så. Genom att förflytta fokus från kommunnivå inom ett 
län  till  tätortsnivå  i  flera  län,  erhålls  ett  bredare  underlag  för  att  bättre  förstå  hur  dessa 
rörelsemönster skapas och förändras. Detta ger ett spännande mikroperspektiv där varje liten 
tätort bygger upp det nät som skapar en större region.

För att ytterligare förstå dessa rörelsemönster är det också viktigt att studera hur människor 
kan  röra  sig  mellan  tätorterna  och  vilka  hinder  som kan  finnas  på  vägen.  De  inledande 
frågeställningarna leder in på attraktivitet och hur den skapas. Vad har en attraktiv ort som en 
oattraktiv saknar? Svaret på denna fråga är långt ifrån entydigt och högst individuellt, men det 
finns vissa faktorer som påverkar. En sådan faktor är möjligheterna till arbete, på orten eller 
genom pendling, en annan kan vara tillgången på offentlig service. Möjligheterna till pendling 
är bland annat beroende av god infrastruktur och framförallt den kollektiva pendlingen har en 
relativt begränsad spridning, vilket påverkar hur tätorterna kan interagera med varandra.

De tre länen, Östergötland,  Kalmar och Jönköping, utgör idag en gemensam sjukvårds-
region.  I  framtiden  skulle  de  kunna komma  utgöra  regionkommunen  Östra  Götaland.  De 
skiljer sig dock åt både i storlek och befolkningsstorlek, och flera av tätorterna präglas av 
vikande befolknings underlag, medan andra har lyckats locka till sig nya invånare. Inom länen 
finns  också  en  relativt  ojämnt  fördelad  infrastruktur  med  varierande  standard,  något  som 
framförallt  märks på interaktionen mellan länen. Därmed varierar också förutsättningar för 
tätorterna att lyckas skapa attraktivitet.  Frågan är vilka av orterna som i framtiden kan anses 
vara vinnare i den inom-regionala dragkampen och vilka tätortsnät som skulle kunna bygga de 
nya storregionerna?
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2 SYFTE OCH AVGRÄNSNINGAR
Syftet  med  uppsatsen  är  att  studera  möjlig  utveckling  av  kommunerna  i  Jönköpings, 

Kalmar  och  Östergötlands  län  fram  till  2020,  med  utblickar  mot  framtiden.  Följande 
frågeställningar kommer jag att försöka besvara:

- Vilka kommuner kan anses vara vinnare respektive förlorare i den framtida 
regionutvecklingen och varför?

- Hur kommer tätortsstrukturerna utvecklas fram till 2020 (2030)? 
- Hur påverkas denna utveckling av befintlig och planerad infrastruktur?
- Hur påverkas de storregionala planerna av utvecklingen?

Arbetet kommer att vara avgränsat till i huvudsak Kalmar, Jönköpings och Östergötlands 
län, den nuvarande sjukvårdsregionen Östra Götaland, och i de fall undantag sker kommer 
dessa  begränsas  till  de  orter/kommuner  som  har  ett  betydande  arbetskraftsutbyte  med 
ort/kommun  i  någon av dessa tre län.  Vidare  avgränsningar  som  rör metoder, begrepp och 
teorier,  kommer  att argumenteras  för  i  kapitel  4.  

2.1 Disposition
I  det  inledande  kapitlet  kommer  några  begrepp  i  uppsatsen att belysas  utifrån  vad 

som tidigare  är  skrivet  i  ämnet.  Detta för att  ge en bättre  förståelse  för de olika centrala 
begreppen. Därefter   följer   en  genomgång  av  olika  teorier   inom  området   regional 
utveckling, migration och centralorter, med försök att belysa de konsekvenser dessa kan ha på 
framtidskommunerna. Detta syftar till att ge en teoretisk grund att bygga resten av uppsatsen 
på.  

Efter   teorierna   följer   en   empirisk   del,   som  kommer   att   undersöka   Kalmar, 
Jönköpings och Östergötlands läns specifika  utvecklingsfördelar.  

2.2 Metod
Uppsatsen  bygger  i  huvudsak  på  en  kvantitativ  analys  av  data  främst   hämtad  från 

Statistiska Centralbyrån via allmänt tillgängliga databaser på deras hemsida.  Även tjänsten 
Regionalt  informationssystem (rAps-RIS)  från  SCB har  använts  för  att  få  tillgång  till  ett 
bredare material på kommunal nivå. För analys av statistiken har kartor använts som underlag 
och som presentationsmetod i arbetet.

Ytterligare  ett  hjälpmedel  i  analysen  har  varit  konstruktionen  av  ett  tredimensionellt 
tillgänglighetslandskap. Detta är uppbyggt av två faktorer, valda utifrån den lagda teoretiska 
ramen:

1. Befolkningsstatistik för tätorterna från 2005 hämtad från SCB, samt information om 
sjukvårdsinrättningar från respektive landsting för tätorternas centrallitet. Dessa 
presenteras sedan som staplar i landskapet.

2. Restider för den aktuella tidtabellsperioden för de olika länstrafikbolagen, hämtad från 
tjänsten resrobot.se. Det nuvarande linjenätet har sedan ritats ut i landskapet och på 
dessa har sedan tiderna presenterats.
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3 BEGREPP OCH TEORIER

3.1 Regioner
När olika förutsättningar för framtidens kommuner och ortsstrukturer ska diskuteras är den 

administrativa  kontexten  de  befinner  sig  i  väldigt  viktig  och därmed blir  regionbegreppet 
centralt för den fortsatta diskussionen. Begreppet region är väldigt brett och kan få flera olika 
innebörder. Vanligen delas regioner upp i administrativa regioner och funktionella regioner.

De administrativa regionerna utgörs av bland annat kommun och länsgränser. Dessutom 
har de svenska myndigheterna flera, och ofta olika, indelningar av sina verksamhetsområden 
som då bildar egna administrativa regioner. Problemet med de administrativa regionerna är att 
de är relativt stationära över tid, vilket får konsekvenser då dessa ofta inte kan förändras i 
samma takt som människors rörelsemönster förändras. När de väl förändras sker detta med en 
eftersläpning  i  tid.  Fördelarna  är  att  det  inom de  administrativa  regionerna  kan  konkreta 
återgärder lätt genomföras (Hansson, 2003). 

En funktionell region kan definieras som gränsen för räckvidden på den lokala marknaden. 
En funktionell region begränsas inte nödvändigtvis av de administrativa gränserna utan kan 
till  exempel  bestå  av  flera  kommuner.  Johansson,  Strömqvist  & Åberg  (1998 refererad  i 
Nutek 2001b) menar att en funktionell region utmärks av att (ibid., s. 11): 

- Det är ett geografiskt område med koncentration av ekonomisk aktivitet och en 
infrastruktur som ger en stor rörlighet inom regionens gränser. 

- Den har en självständig ekonomi med förutsättningar för självgenererad tillväxt, 
samtidigt som regionen är en del av ett större regionalt nätverk och därmed 
konkurrerar med andra funktionella regioner. 

- Den har en hemmamarknad som ger villkor för växande avkastning och externa 
effekter.

 I den engelska litteraturen används ofta begreppet nodal region, då regionen består av en 
eller flera centralorter och dess omland. Detta system kan liknas vid ett nätverk med noder 
och länkar, där orterna snarare kompletterar varandra än konkurrerar med varandra.

I Sverige finns ett antal olika typer av funktionella regioner som används för främst olika 
statistiska ändamål. Nedan följer en presentation av några som är av intresse för uppsatsen.

3.1.1 Lokal arbetsmarknadsregion 
Statistiska  Centralbyrån  (SCB)  har  delat  upp  Sverige  i  87  lokala arbetsmarknads-

regioner  (LA-regioner)  2003.  Indelningen  bygger  på  pendlingsmönster  och SCB ställer 
två krav på en kommun för att denna ska bilda ett centrum i en LA-region. Dessa är:  

- Andelen arbetspendlare till andra kommuner får inte överstiga 20 % 
- Andelen utpendlare får inte överstiga 7,5 % till någon enskild kommun 

Övriga  kommuner  förs  sedan  till  det  centrum  dit  störst  utpendling  är  riktad.  För  att  
begränsa storleken på regionerna  tillåts maximalt  två  länkar mellan den enskilda kommunen 
och den kommun  som bildar  centrum  i LA-regionen (Tillväxtverket 2009a). 

3.1.2 Funktionell analys region
Nuteks   har   delat   upp  Sverige   i   funktionella   analysregioner   (FA-regioner),   för 

närvarande 72 stycken, som  till viss del bygger på samma kriterier som SCB:s LA-regioner, 
men  är  tänkt  att vara  av  normativ  karaktär  och  därför  kunna  vara hållbara  under  en 
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längre  period.  De  kriterier  som  används   för  att  bilda  FA-regioner  är,   i   rangordning 
(Tillväxtverket 2009b);  

- SCB:s statistik för 2003 om arbetspendling över kommungräns 
- Pendlingstrend - arbetspendlingens utveckling över tid 
- Samverkande pendlingsströmmar till flera kommuner inom en FA-region 
- Pendlingens absoluta storlek 
- Påbörjade "investeringar" eller politiska beslut som kan anses förändra utvecklingen 

inom cirka tio år 
- Annan  information  om  ändrade  strukturella  förutsättningar  eller  beteendemönster 

som skäligen talar för en förändrad indelning 
Dessa funktionella regioner delas även upp i regionfamiljer,  där regioner med likartade 

förutsättningar  grupperas  i  fem  olika  kategorier,  så  kallade  regionfamiljer.  Dessa  kan 
dels användas  för  att  studera utvecklingen  i  två  regioner  i  samma  regionfamilj och hur 
dessa på olika  sätt  använder  sina  förutsättningar  för att nå utveckling  (Tillväxtverket 
2009b).  De kan också  användas   för  att   studera  vilka   regioner   som kan  tänkas  vara 
lämpliga att  försöka  föra samman.

3.1.3 SKL kommungrupper
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gjort en indelning av Sveriges kommuner i nio 
olika  typer.   Dessa  används  i   viss  statistik  och  indelningen  är  uppbyggd  utifrån 
kommunernas storlek (Sveriges kommuner och landsting 2009).   

- Storstäder – Kommun med en folkmängd som överstiger 200 000 invånare
- Förortskommuner  –  Kommun  där  mer  än  50  procent  av  nattbefolkningen pendlar 

till arbetet  i  någon  annan  kommun.  Det  vanligaste  utpendlingsmålet skall vara 
någon  av storstäderna.    

- Större städer – Kommun med 50 000– 200 000 invånare samt en tätortsgrad 
överstigande 70 procent 

- Pendlingskommuner – Kommun där mer  än 40 procent av nattbefolkningen pendlar 
till arbetet i någon annan kommun 

- Glesbygdskommuner  -  Kommun  med  mindre  än  7  invånare  per kvadratkilometer 
och mindre än 20 000 invånare 

- Varuproducerande  kommuner  – Kommun med mer  än  40  procent  av 
nattbefolkningen mellan 16 och 64 år, anställda inom varutillverkning och industriell 
verksamhet 

- Övriga  kommuner,  över  25  000  inv.  –  Kommun  som  inte  hör  till  någon  av 
tidigare grupper och har mer än 25 000 invånare.   

- Övriga  kommuner,  12  500-25  000  inv.  – Kommun  som  inte  hör  till  någon av 
tidigare grupper och har 12 500-25 000 invånare.  

- Övriga kommuner, mindre än 12 500 inv. – Kommun som  inte hör till någon av 
tidigare grupper och har mindre än 12 500 invånare.   
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3.2 Regionala förändringar – utveckling och förstoring?
En framtidskommun kan antagligen inte sägas vara vinnare utan att omgivande orter och 
kommuner utvecklas, den gemensamma regionala utvecklingen kan spela en stor roll. Inom 
området regional utveckling finns flera olika utgångspunkter och teorier.

3.2.1 Teoretiska utgångspunkter
Nedan följer ett antal olika teorier som alla försöker förklara hur regional utveckling uppstår. 
Detta är inte en heltäckande bild, utan urvalet har gjorts efter vad som kan anses vara relevant 
för uppsatsen.

Polariseringsteori  fokuserar  i  huvudsak på studiet  av en ökning  eller  minskning  av 
skillnader  i  regional  tillväxt.  Här kan två olika teorier  nämnas,  Perroux tillväxtcentra  och 
Myrdals kumulativa orsaksteorier. Perroux menade att utvecklingen är koncentrerad till  ett 
fåtal  tillväxtpoler,  dominerade  av  en  ledande industri  eller  sektor  och  utifrån  dessa  poler 
skulle  en  spridning  av  utvecklingen  ske  (Morris  2003).  Teorin  utgår  alltså  från  att 
investeringar,  även de i  infrastruktur,  ger störst  avkastning om de koncentreras  i  rummet. 
Myrdal  gör  en  skillnad  mellan  de  positiva  spridningseffekterna  och  de  negativa 
bakflödeseffekterna  (Forslund & Karlsson 1991). Investeringar i infrastrukturen kan alltså 
bidra till att åstadkomma kumulativa effekter, då de kan bidra till nya industrietableringar som 
i sin tur har effekter på andra saker, teorin fungerar också omvänt – nedläggningar för med sig 
en negativ spiral där fler nedläggningar blir en följd.  

Ojämnviktsteori har sin utgångspunkt i att det existerar begränsningar eller restriktioner 
för den ekonomiska tillväxtprocessen. Genom att påverka dessa finns det vissa möjligheter att 
styra  denna process.  En av dess företrädare,  Hirschman,  betonade vikten av de offentliga 
infrastrukturinvesteringarna, då dessa är grundläggande för andra aktiviteter. Infrastrukturen 
blir  i  denna teori  ett  komplement  och en förutsättning  för det direkt  produktiva kapitalet. 
Anpassningarna  mellan  infrastrukturen  och  det  produktiva  kapitalet  försvåras  dock  av 
förekomsten av restriktioner,  flaskhalsar etc. Forslund & Karlsson (1991) menar att  denna 
teori bidrar med en syn på infrastrukturen som både som ett villkor, men också en flaskhals, 
för regional utveckling (ibid.). 

Kreativa  regioner är  regioner  där  kunskap  och  humankapital  är  dominerande.  Teorin 
menar  att  den nya  utvecklingen  grundar  sig  på tillgången till  materiella  och immateriella 
nätverk som grundar sig på ny infrastruktur. Grundförutsättningen är alltså att det finns en 
god  infrastruktur  i  regionen,  så  att  det  blir  enkelt  att  ta  del  av  nya  idéer  och  tankar  i 
omgivningen. Detta kan i sin tur leda till nyetableringar som skapar jobb (Hansson, 2003).

Den infrastruktur baserade regionen kompletterar den kreativa regionen. Hushållens val 
av  bostad  påverkas  av  dagliga  resors  tidsåtgång  och  kostnad.  Enligt  teorin  bestäms  den 
regionala utvecklingen av hur bra regionen lyckas med att attrahera efterfrågad kvalificerad 
arbetskraft (ibid).

Teorier om regional utvecklingspotential utgår ifrån att regionala skillnader är resultatet av 
långsiktiga förändringar i ett  system av regioner.  Teorin menar att  regionen är för liten,  i 
jämförelse med den totala världsekonomin, och därmed kan den inte utöva något signifikant 
inflytande.  Den totala  efterfrågan i  världen anses given,  och följaktligen blir  de regionala 
skillnaderna en fråga om vilken del av den totala världsmarknaden som regionerna attraherar. 

Den regionala utvecklingspotentialen antas bero på dels regionala  potentialfaktorer (t.ex. 
tillgången  på  naturresurser,  lokaliseringsvillkor,  internationella  länkar  och  existerande 
kapitalstock)  och  dels  på  de  rörliga  produktionsfaktorerna  (t.ex.  arbetskraft  och 
nyinvesteringar). I denna teori har infrastrukturen en viktig roll, då den bestämmer en regions 
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tillväxtmöjligheter  och  därmed  påverkar  de  regionala  skillnaderna  (Forslund  & Karlsson, 
1991).  

Interregional dynamik innebär att en regions förmåga att ”utnyttja sina naturliga och sina 
tillskapade komparativa fördelar beror /.../ på förekomsten av barriärer och graden av friktion 
i transport- och kommunikationsnätverken” (Karlsson 1994, s 20 refererad i Hansson, 2003, s 
27). En region blir enligt denna teori mindre specialiserad om det råder förhållanden som ger 
stora transportfriktioner. Denna friktion kan handla om transporttider, transportkostnader eller 
dylikt.

3.2.2 Regionförstoring kontra regionförminskning
Regionförstoring sker när personer utför vardagliga göromål över en växande geografisk 

yta. Detta kan till exempel vara att en individ är beredd att åka en längre sträcka för att nå ett 
visst utbud. Ytterligare ett exempel är arbetspendling som kan bidra till att öka denna sträcka. 
Gällande  pendling  begränsas  möjligheterna  dels  av  avståndet,  men  även  kostnaderna  och 
tidsåtgången för pendlingen. Det finns också  mentala barriärer, att börja arbeta i en okänd 
stad t.ex., som begränsar pendlingen. När människors beteendemönster förändras, förändras 
även den funktionella regionen. Detta kan leda till regionförstoring.

Enligt Nutek (2001a) finns ett antal kriterier för att regionförstoring ska komma till stånd:
- Kritiska restidsintervall, diskuteras närmare i avsnitt 3.2.3
- Kritiska befolkningsintervall (större effekter om en mindre LA-region kopplas till en 

större)
- Regioner som är nära att förstoras har större möjligheter att verkligen förstoras
- Arbetsmarknads- och näringslivsfaktorer, forsknings- och arbetskraftsintensiva 

områden är att föredra
- Samordning med andra återgärder

Mot regionförstoringen kan regionförminskning ställas. Hansson (2003) menar att det finns 
en risk att om en FA-region expanderar, gör den det på någon grannregions bekostnad. Detta 
skulle  innebära  att  regionförstoringen  blir  en  skenbild  och  att  ”den  är  giltlig  i  ett  
makroperspektiv, men saknas i ett individsammanhang” (Hansson, 2003, s 44). Detta menar 
han kan leda till färre företagsetableringar och en utflyttning till orter med ett bättre läge i 
kommunikationsnätet (ibid.). 

En annan syn på regionförminskning återfinns  i  en skrift  från Region Skåne.  Där lyfts 
regionförminskning  som något  som ska  arbetas  med  parallellt.  I  de  fall  där  det  går  ska 
tillgängligheten öka och därmed minska resandet lokalt (på kortare sträckor) med minskad 
miljöpåverkan som följd (Region Skåne, 2001)

3.2.3 Restider
En viktig del i möjligheterna till  regionförstoring, och därmed kommunal utveckling, är 

restiderna  till  och  från  jobb,  skola  eller  annan  samhällsservice.  Längre  fram i  uppsatsen 
kommer  tiden  att  diskuteras  mer  ur  olika  perspektiv,  men  pendling  är  en  viktig  del  i  en 
kommuns möjligheter att attrahera nya invånare och behålla dem. Forskningen är dock inte 
överens om vad som är en acceptabel tidsåtgång för pendling. Klart är dock att den varierar 
mellan individer och olika regioner.

Även om forskarna inte  är  överens  har flera  försök gjorts  att  hitta  det  kritiska restids- 
intervallet och de flesta forskare är överens om att den ligger mellan 20 och 60 minuter. Detta 
är  en väldigt  bred definition,  Nutek konstaterar  att  det  troligen är mer  rimligt  med 20-40 
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minuter enkel resa, även om det högre tidsspannet kan ha viss effekt på pendlingen. Detta 
styrks av att 1995-1998 var 90 % av resorna kortare än 40 minuter (Nutek 2001a). 

3.3 Tre exempel  på samband mellan infrastruktur  och regional  
utveckling

För att illustrera hur infrastruktur kan påverka den regionala utvecklingen och då främst i 
frågan om regionförstoring kan det vara bra att belysa detta med verkliga exempel. I detta 
kapitel  kommer  jag  därför  att  lyfta  tre  olika  exempel;  Kustpilen  på  Blekinge  kustbana, 
Kinnekulle banan och Pågatågstrafiken i Skåne.

3.3.1 Kustpilen på Blekinge kustbana
Lanseringen av Kustpilen på Blekinge kustbana (BKB) är aktuell för uppsatsen även idag, 

20  år  senare  då  den  visar  att  en  offensiv  satsning  kan  ha  förmågan  att  lyfta  en  region. 
Dessutom trafikerar detta koncept fortfarande delvis järnvägen mellan Linköping och Kalmar 
respektive Västervik. 

I  grunden är Kustpilen  ett  namn på ett  tågkoncept  som lanserades  för  sträckan mellan 
Karlskrona och Malmö/Köpenhamn, som lanserades 1992. Detta då Blekinge kustbana blev 
en länsjärnväg och hotades av nedläggning, då banan var i dåligt skick och resandet hade 
minskat. Trafiken ombesörjdes av motorvagnar av typen Y1 (som än idag rullar på svenska 
spår, t.ex. i de aktuella banorna i Kalmar och Östergötlands län), kompletterat med lokdragna 
tågset med T44 lok som dragkraft. Trafiken var inte något alternativ för pendling då den var 
gles och dåligt anpassad för detta ändamål.

När  trafiken  övergick  i  länsregi  (Blekinge  och Kristianstads  länstrafikbolag)  beviljades 
statsbidrag och kraftiga investeringar för att höja banstandarden gjordes. Nya motorvagnar 
införskaffades, dieselmotorvagnståg littera Y2, och hög service blev ledord för den nya banan. 
Just satsningen på service visade sig bli ett lyckokast för trafiken, ett tänkbart resonemang för 
denna satsning är att banan inte kunde konkurrera med höga hastigheter och behövde därmed 
något annat.

Satsningen på banan gav också resultat;  sista  året  med Y1 motorvagnar  reste  207 000 
personer på BKB, 1993 var resandet uppe i 670 000. Knappt 10 år senare, 2002, var antalet 
resenärer uppe i över 1,2 miljoner (Hansson, 2000). Förklaringen till detta kan dels sökas i 
bekvämligheten,  men  även  i  att  de  två  tidigare  bytena  mellan  Karlskrona  och  Malmö 
avskaffades och att antalet turer ökat. 

Sedan 2005 trafikerar inte länge Kustpilen BKB, banan har elektrifierats och är nu än del 
av Öresundstågskonceptet.  Resandet har dock fortsatt  att  öka och idag är görs mer än 1,5 
miljoner resor (Bekingetrafiken, 2009). 

För den regionala utvecklingen har banan fått stora konsekvenser. I början, mellan 1992 
och 1998, ökade inpendlingen till Karlskrona, Ronneby och Sölvesborg med 20-35%, medan 
den  var  i  princip  oförändrad  för  Karlshamn  och  Kristianstad.  Under  samma  period  har 
utpendlingen  från  Karlshamn,  Karlskrona  och  Kristianstad  ökat  med  25-40%  (Hansson, 
2003). Direktförbindelsen med Malmö och senare även Köpenhamn har även den inneburit 
nya  möjligheter  för  kommunerna  längs  banan.  Den  viktigaste  slutsatsen  är  dock  att  en 
satsning  på  en  tillsynes  hopplös  trafik  kan  innebära  möjligheter  till  utveckling  för 
kommunerna  längs  banan,  något  som  är  aktuellt  för  Stångådals-  och  Tjustbanan,  som 
fortfarande trafikeras av motorvagnar av typen Y1, samt motorvagnståg av typen Y2.
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3.3.2 Pågatågen och Öresundståg i Skåne
Pågatågen  är  ett  trafiksystem  som  introducerades  1983,  då  SJ  släppte  monopolet  på 

regionaltrafiken. De första linjerna trafikerade tolv stationer mellan Malmö, Lund, Kävlinge, 
Eslöv, Landskrona och Helsingborg (Region Skåne 2009). Idag trafikeras fem linjer och 52 
stationer, främst i sydvästra Skåne. Planer finns dock på att göra Hässleholm till en ny knut 
för Pågatåg, och då utöka trafiken till bland annat Växjö och Sölvesborg. 

Antalet resor på banan har varit stadigt ökande, 2000 gjordes ungefär 13 miljoner resor 
med tåg i Skåne, 2008 var samma siffra över 36 miljoner. Konsekvenserna för de kommuner 
som ligger längs med banan är stora, trafiken med Pågatåg och Öresundståg innebär en stor 
möjlighet till pendling. Detta är också något som märks i FA-regionerna, Malmös FA-region 
upptar stora delar av Skåne och utmärks av att det är inom detta område som Pågatågstrafiken 
är  koncentrerad.  Den  andra  FA-regionen  är  Kristianstad,  som  består  av  Kristianstad, 
Hässleholm, Östra Göinge, Bromölla och Sölvesborg. 

Det Pågatågstrafiken visar är att många stopp inte behöver vara negativt, utan snarare kan 
sprida den regionala utvecklingen.

3.3.3 Kinnekullebanan
Kinnekullebanan är en oelektrifierad bana som sträcker sig från Håkantorp via Lidköping 

och Mariestad till Gårdsjö där den ansluter till Västra stambanan. Banan är 121 kilometer lång 
och är i bitvis mycket dåligt skick. Trafiksystemet sträcker sig något utanför banans egentliga 
sträckning, förbindelser finns till Örebro och Göteborg. Västtrafik som kör trafiken har valt 
att satsa på nya motorvagnståg av samma typ som ska trafikera Linköping-Västervik och som 
redan idag rullar på spårnätet som omfattas av Krösatågen i Småland. Under början av 1990-
talet gjordes en satsning på banan, med fler tåg och tätare turer, vilket fått en positiv inverkan 
på resandet, mellan 1999 och 2008 ökade antalet resenärer med 41% (Västtrafik 2009). Banan 
har precis som Pågatågen relativt korta avstånd mellan hållplatserna, totalt finns 22 hållplatser 
längs banan. Det speciella med Kinnekullebanans trafiksystem, som delas med bland annat 
Krösatågen, är att de inte stannar vid mellanliggande stationer om det inte finns ett behov av 
det. Önskar någon kliva av gäller alltså samma system som på bussen, vilket gör systemet 
väldigt flexibelt och minimerar tiden för uppehåll genom att endast stanna där det verkligen 
finns passagerarutbyte.

3.4 Tidsgeografiska utgångspunkter 
Individtid  är som tidigare konstaterats  en viktig faktor och för att studera detta kan ett 

tidsgeografiskt angreppsätt användas. En viktig utgångspunkt i tidsgeografin är att det mesta 
som kan beskrivas och analyseras med samhällsvetenskapliga teorier också kan beskrivas ur 
ett tidsgeografiskt perspektiv. Tidsgeografin tar sin utgångspunkt i tid och rum, där rummet är 
den yta eller volym som upptas av ett objekt (Hansson, 2003). Detta rum är tätt knutet till 
tiden, då objektet både befinner sig på en plats, men även rör sig i tid. Rummet begränsas av 
den företeelse som ska studeras, ett sådant rum i denna uppsats skulle kunna vara en orts 
pendlingsregion  eller  en  lokal  arbetsmarknadsregion.  Just  när  det  gäller  den  geografiska 
närheten  mellan  olika  faktorer  kan  tidsgeografin  erbjuda  ett  annat  mått  än  den  fasta 
meteravståndet.  Tidgeografin  kan  erbjuda  en  helhetssyn  på  processer,  förändringar  och 
förlopp och underlättar därmed i en studie av problem från flera håll.

Inom tidsgeografin finns flera restriktioner för hur stort individrummet kan bli, dessa är 
ofta olika hinder som påverkar tidsåtgången för att röra sig mellan olika platser. Hägerstrand 
definierar det område som en individ kan nå med hjälp av fysiska förflyttningar  som den 
fysiska räckvidden. Människans rörlighet är avhängd de begränsningar restriktionerna utövar. 
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Ny  teknik  kan  minska  dessa  effekter  och  därmed  öka  den  fysiska  räckvidden.  Inom 
tidsgeografin  delas  restriktionerna  upp  i  tre  grupper;  kapacitetsrestriktioner, 
kopplingsrestriktioner och styrningsrestriktioner. Dessa restriktioner kommer användas för att 
identifiera  eventuella  problem  som  hindrar  rörligheten  i  regionen  och  därmed  begränsar 
möjligheterna  till  större  regionbildningar.  Nedan  följer  en  kort  orientering  över  de  olika 
restriktionerna. 

3.4.1 Kapacitetsrestriktioner 
Denna kategori består till största dels av begränsningar av biologisk karaktär, det vill säga 

att  människor  behöver  äta  och  sova,  men  även  individens  olika  resurser,  så  som 
körkortsinnehav  och  prestationen  hos  de  redskap  som  utnyttjas.  Olika  tekniska 
kommunikationshjälpmedel  bidrar  till  att  öka  den fysiska  rörligheten,  till  exempel  har  en 
bilburen individ en 15 gånger så stor räckvidd,  jämfört  med en gående individ (Hansson, 
2003). 

Denna restriktion är starkt knuten till rummet då en individ är knuten till sin boendeplats 
ett visst antal timmar per dygn.  Ett av huvudsyften för att lämna bostaden är att arbeta och 
räckvidden för hur långt en individ kan ta sig från boendeorten till arbetsorten är centralt för 
hur stor en region kan bli.  Hansson (2003) diskuterar begreppet  tidssmärtgräns  för daglig 
arbetspendling, som den maximala räckvidden för arbetspendling. Denna kan inte överskridas 
utan att det för oönskade konsekvenser för individen, vilket för att det inte endast är hastighet 
som är intressant för hur lång räckvidden blir, utan även eventuella anslutningsresor måste 
räknas in. För anslutningsresor uppstår ofta en väntetid, vilket påverkar räckvidden. 

3.4.2 Kopplingsrestriktioner
Kopplingsrestriktioner  uppstår  när  en individs  aktiviteter  ska samordnas  med en annan 

individs. Hägerstrand beskriver dessa som:

”Produktion,  konsumtion  och  social  samvaro  nödvändiggör  att  individer,  redskap,  
material och signaler kopplas ihop till samverkande grupper. Koordineringen sker med 
hjälp av almanackans och klockans hjälp”(Hägerstrand 1970, s. 21)
Följaktligen uppstår dessa restriktioner när en individ måste befinna sig på en plats under 

en bestämd tid, tillsammans med andra individer, men även redskap och annat som krävs för 
att  utföra  aktiviteten.  Denna  restriktion  innefattar  även  tillgängligheten  i  öppettider  och 
tidtabellers utformning.

Förändringar i till exempel en tidtabell kan få stora konsekvenser för vilka begränsningar 
denna restriktion utövar. Detta då en sådan förändring får stora konsekvenser för ett hushålls 
planering. Av denna anledning har tidtabellslösa förflyttningssystem den fördelen att dessa är 
mer flexibla och kräver mindre planering.

3.4.3 Styrningsrestriktioner 
Hansson (2003) menar att dessa typer av restriktioner är av social natur då de omfattar 

maktens  geografiska och tidsmässiga utbredning.  Detta kan vara olika serviceinrättningars 
öppettider eller olika kollektivtrafikbolags möjlighet att utfärda biljetter för resor mellan län. 
Detta är något som främst drabbar regional tågtrafik som berör flera län. 

3.5 Migrationsteorier
Frågan  om varför  och  vart  människor  flyttar  är  centralt  för  att  kunna  förutsäga  vilka 

orter/kommuner som kan bli framtidens vinnare. Denna fråga är starkt knuten till begreppet 
attraktivitet,  det vill säga hur en plats uppfattas. Attraktivitet behöver inte ha med faktorer 

9



som möjlighet till jobb eller utbildning att göra utan kan handla om önskemål på bostadens 
läge och omgivning. Även andra faktorer kan spela in, men gemensamt för alla dessa faktorer 
är  att  de  är  väldigt  individuella.  I  detta  avsnitt  kommer  fokus  läggas  på  de  delar  av 
attraktiviteten som kan sägas delas av en större grupp människor, och här i kommer olika 
teorier om varför människor flyttar att undersökas. 

3.5.1 Teoretisk utgångspunkt
Arbetsmarknadens påverkan på flyttningar har varit ett huvudtema inom migrationsteorin. 

En av de vanligaste teorierna inom migrationsteori är den neoklassiska skolan, vilken menar 
att migration uppkommer som ett resultat av obalans mellan arbetskraft och arbete. Det skulle 
alltså vara en process för att uppnå regional jämlikhet, som inte bara omfattar arbete utan även 
kapital (Massey et al., 1993). Migration betraktas som en individuell strategi  som på något 
sätt gynnar individen, i form av bättre jobb eller högre lön. 

Mot detta kan sättas det strukturella perspektivet, som inte ser migration som ett frivilligt 
val, utan snarare som ett resultat strukturella förhållanden och begränsningar. Fokus ligger 
helt på de strukturer som påverkar besluten, inte beslutsfattaren själv. Arbetskraftsmigration 
sägs  till  exempel  vara  ett  resultat  av  strukturella  förhållanden,  som  antingen  tvingar 
människor att flytta eller att stanna (Shrestha, 1988).

Ytterligare en vanlig förklaringsmodell inom området är att använda sig av push respektive 
pull  faktorer,  som två  viktiga  komponenter  i  flyttningsprocessen.  Push faktorer  är  sådana 
faktorer som får människor att vilja flytta från en viss plats, pull faktorer är sådana faktorer 
som får människor att vilja flytta till en viss ort. Om det finns fler fördelar med att flytta så 
kommer individen göra så.

3.5.2 Vart flyttar människor?
Mobilitet  och  rörlighet  kan  sägas  diskuteras  i  två  dimensioner,  den  sociala  och  den 

geografiska. Med social mobilitet avses rörligheten i den sociala sfären, klassresor både uppåt 
och nedåt är en del av denna mobilitet. För uppsatsen är dock den geografiska mobiliteten i 
fokus, även om dessa ofta kan hänga ihop, då man till exempel flyttar för studier eller jobb. 
Den geografiska mobiliteten kan även den delas upp, mellan tillfällig och permanent,  kort 
(lokal) och lång (utom-lokal) rörlighet, vilket illustreras i figur 1 (Andersson, 2000). 
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Figur 1: Förhållandet mellan avstånd och permanens för flyttningar (fritt efter Andersson 
2000, sidan 52)
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Andersson menar vidare att migrationsteorier ibland också kan beröra den tillfälliga, inte 
minst för att detta kan vara ett sätt att undvika den permanenta flyttningen av en hel familj, 
eller i alla fall skjuta beslutet framför sig ett tag. Dock har forskningen i huvudsak fokuserat 
mer  på  de  permanenta  flyttningarna.  Vid  en  studie  av  de  inom-nationella  flyttningarna  i 
Sverige sker de flesta inom kommunen, 1998 var 70 % av flyttningarna av sådan karaktär 
(Andersson 2000).

Studier  av  flyttningar  har  också  betonat  informationsprocessen  som  en  viktig  del  av 
beslutet. En del i detta är den mentala karta som individer förvärvar genom att leva och röra 
sig i en fysisk miljö. Denna karta stämmer bättre överens med verkligheten för platser som är 
nära,  eller  som individen ofta rör sig i.  Andersson (2000) menar  att  informationsfälten är 
rumsligt  begränsade  och  det  kräver  större  rörlighet,  vidare  sociala  nätverk   och  längre 
vistelsetid för att ha en bra mental karta av en plats längre hemifrån, därmed blir kostnaden 
(risken)  för  att  flytta  en  längre  sträcka  högre än  för  en kort  välkänd sträcka  (ibid.).  När 
räckvidden för vad individen själv kan upptäcka och själv skapa sin mentala bild är nådd, blir 
media  och  andra  personers  berättelser  viktiga  för  att  bygga  på kartan.  Detta  gör  att  t.ex. 
medielandskapet  kan vara  av  intresse  för  att  förstå  individers  rörlighet,  men också ur  ett 
regionalt perspektiv som ett redskap för att skapa enhetlighet.

3.5.3 Varför flyttar man?
Varför människor flyttar har varit ett ämne för flera studier. I detta kapitel kommer jag att 

presentera  resultaten  från  tre  sådana  undersökningar,  alla  gjorda  under  2000  talet.  Alla 
undersökningarna skiljer sig något från varandra i fråga om urval, omfattning och vad som 
studerats. Valet av undersökningar gjordes utifrån vad som fanns tillgängligt digitalt och att 
de  skulle  vara  gjorda  under  2000-talet,  detta  innebär  att  det  inte  ska  ses  som  någon 
heltäckande bild av forskningen inom området, men de ger ändå en tillräcklig bredd för att 
kunna ligga till grund för den fortsatta analysen.

3.5.3.1 Nordiska ministerrådet 2002
Denna undersökning gjordes 2002 på uppdrag av Nordiska Ministerrådet och fokuserar på 

flyttningar inom de nordiska länderna. I korta drag kan denna undersökning sammanfattas 
med följande punkter (Nordiska ministerrådet 2002):

- Ålder är den enskilda faktorn som 
har störst påverkan på flyttnings-
benägenheten.

- Högutbildade (med 13 års skolgång 
eller mer) flyttar oftare än 
människor med lägre utbildning.

- Ensamstående  eller  ogifta  flyttar 
oftare

- Studerande  är  överrepresenterade 
bland  flyttare  i  Sverige,  Danmark 
och Finland.

Intressant att notera i undersökningen är 
också att  de som bott på en ort under en 
längre  tid  tenderar  att  vara  mindre 
flyttbenägna än de som endast bott en kort 
tid  på  en  viss  plats.  Detta  kan  förklaras 
med att värdet av att stanna är högre än av 
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att flytta. Detta speglas även i att tre fjärdedelar av de förvärvsarbetande i de olika länderna i 
studien skulle välja att bo kvar även om de blev av med jobbet. 

När motivet för den senaste flytten kartlades blev resultaten som diagrammet till  höger 
visar. Enligt denna studie var den vanligaste anledningen till flytt socialt relaterad (41,7%), 
följd av miljörelaterade motiv (28,4%).

För den första kategorin,  socialt  relaterade motiv,  var att flytta  ihop/isär den vanligaste 
orsaken (20,1%), där efter kommer medföljande, det vill säga att man följt med en partner 
eller  liknande  vid  flytt,  med  13,3%.  För  den  miljörelaterade  kategorin  var  byte  av  miljö 
vanligast (19,2%) och där efter kommer annat boende med 9,2%.

3.5.3.2 Garvill et al 2004
Garvill  et  al  fokuserar  på  motiven, 

frivilligheten och möjligheterna till val vid 
flyttning  och  studien  omfattar  hela 
Norden.  Resultatet  av  undersökningen 
visar att de flesta flyttar frivilligt  och att 
det dessutom är ett  ganska lätt  beslut att 
fatta (Garvill et al.,  2004). Dock kan det 
alltid  ifrågasättas  huruvida  denna 
frivillighet  är  upplevd  eller  faktiskt,  det 
vill säga den kanske endast är frivillig på 
så  sätt  att  individen  vill  flytta  till  t.ex. 
studier,  men  tvingas  på samma gång till 
beslutet  för  att  komma  till  just  den 
önskade utbildningen.

Även  i  denna  undersökning  har  det 
undersökts hur många som kan tänka sig 
att  bo kvar  på  nuvarande  ort  trots  att  de blivit  av med jobbet.  Resultaten  är  ungefär  det 
samma, 21 % var beredda att flytta till annan ort, men intressant att notera är att 23 % kunde 
tänka sig att börja pendla.

När de senaste  motiven till  flyttning  undersöktes dominerar  samma grupper som i  den 
tidigare presenterade undersökningen, men här har de miljörelaterade faktorerna fått större 
betydelse, 36 % angav sociala motiv medan 33 % angav miljörelaterade motiv.

3.5.3.3 Niedomysl 2006
Niedomysls undersökning har en något annorlunda utgångspunkt, då denna på sätt och vis 

tar  avstamp  i  tidigare  undersökningar,  bland  annat  de  två  tidigare  nämnda.  Syftet  med 
undersökningen är uttryckligen att undersöka frågan igen, detta för att se om det verkligen är 
så att de icke-ekonomiska faktorerna inte längre är drivande för flyttningar (så som tidigare 
nämnda  undersökningar  visat).  Ett  problem  som  författaren  pekar  på  med  att  ha  denna 
utgångspunkt är att även om intresset för frågan är stort finns ingen enighet om hur frågan ska 
undersökas.  Ytterligare  ett  problem  med  undersökningarna  är  skillnaderna  i  hur 
undersökningarna är gjorda, faktorer som vilken tidsperiod som väljs och hur många som 
svarar spelar stor roll.

Resultatet  av  Neidomysls  undersökning  är  inte  helt  enkelt  att  jämföra  med  tidigare 
undersökningar  då  han  inte  använder  sig  av  samma  gruppering  på  frågorna.  Utifrån 
författarens egna förslag har ett försök att gruppera ihop kategorierna till jämförbara grupper. 
Den yttre cirkeln i diagrammet visar de ursprungliga kategorierna och den inre cirkeln visar 
de jämförbara grupperingarna.
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Resultatet av denna undersökning visar 
på  ett  helt  annorlunda  resultat  än  de 
tidigare  undersökningarna.  I  denna 
undersökning svarar 35,5% att  arbete  var 
orsaken till senaste flytten, 21,5% säger att 
studier  var  viktiga  (Niedomysls  2006a). 
Även  om  socialt  relaterade  faktorer 
fortfarande  har  betydelse  får  de  inte  alls 
samma  betydelse  som  i  tidigare 
undersökningar. 

Varför resultaten skiljer sig åt kan inte 
författaren förklara, men han menar att de 
troligen  har  med  utformningen  av 
underlaget att göra (ibid.). Det intressanta 
med  detta  avvikande  resultat  är  att  det 
visar på avsaknaden av tydliga förklaringar 
till varför människor flyttar.

3.5.4 Avslutande diskussion om flyttningar
För det  fortsatta  undersökandet  av vilka  kommuner  som kan tänkas  vara  vinnare  eller 

förlorare i den framtida utvecklingen är det av stort intresse att se vart och varför människor 
flyttar. I den första frågan, vart, kan det konstateras att de flesta föredrar att bo kvar på orten 
och pendla och först därefter flytta. Vidare tycks det oftare vara så att människor flyttar till 
kända platser snarare än okända dito. I detta har troligen familj och vänner en stor betydelse, 
men något  som inte  diskuterats  i  detta  kapitel  är  hur media  påverkar  vilka områden som 
räknas som kända. Denna fråga är dock så omfattande att den inte ryms i uppsatsen. I den 
andra  delen,  varför,  verkar  det  inte  finnas  någon  enhetlighet.  Undersökningarna  som 
undersökts visar inte på någon enhetlighet i orsakerna och skiljer sig åt i hur de är gjorda. 
Dock kan det  i  detta  sammanhang vara viktigt  att  påpeka att  valet  att  flytta  tillslut  är  en 
kombination av flera faktorer. Även om det kanske är arbete som är huvudorsaken till själva 
beslutet  att  flytta,  kan  det  vara  det  sociala  kontaktnätet  som  avgör  vart  man  flyttar.  I 
nästkommande kapitel kommer attraktivitet tas upp för att ytterligare försöka förstå varför 
människor väljer att flytta till en viss plats. 

Om flyttningsundersökningarna  försöker  ta  reda  på  de  viktigaste  faktorerna  för  varför 
människor har flyttat, kan attraktiviteten sägas handla om de viktigaste faktorerna till varför 
människor skulle välja en viss plats.

3.6 Attraktivitet
Att försöka definiera vad attraktivitet  är  för något är  väldigt  svårt.  Innebörden varierar 

beroende  mellan  olika  människor,  med  olika  utbildning,  intressen  och  som  antagligen 
värdesätter olika saker gällande boende, arbete etc. På många platser har dock attraktiviteten 
blivit väldigt viktig och många svenska kommuner försöker attrahera ny invånare genom att 
lyfta  fram olika  värden.  Nedan följer  en  kort  genomgång  av  några  undersökningar  inom 
området attraktivitet, därefter kommer jag att gå djupare in på en undersökning av Niedomysl, 
detta då hans undersökning är relativt ny (2005) och dels för att den fokuserar på ett svenskt 
undersökningsunderlag. Därefter kommer en kort genomgång av bostadsidealen under 1900-
talet gås igenom, detta då de kan ses som ett försök att hitta det goda, attraktiva, boendet. 
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3.6.1 Undersökningar om attraktivitet under 2000-talet
Lindberg et al (1992) undersökte hur demografiska faktorer påverkar valet av boende. De 

menar att det finns olika preferenser beroende på var i livet individer befinner sig. De menar 
till exempel att familjer med barn som bor hemma vill bo längre bort från stadskärnan, medan 
yngre och äldre är de som föredrar att bo centralt. De demografiska faktorerna är något som 
även  kunde  noteras  i  de  tidigare  nämnda  flyttningsundersökningarna,  där  arbete  och 
utbildning var viktigare  för yngre,  medan äldre  prioriterar  sociala  frågor  och boendemiljö 
(Niedomysl 2006 och Lundholm et al 2004). 

Fransson  et  al  (2002)  undersökte  hur  hushållen  värderade  egenskaper  i  bostäder  och 
bostadsområden. Deras undersökning gjordes i städer, vilket givetvis påverkar slutresultatet. 
Bland de tillfrågade var god kollektivtrafik den viktigaste frågan för att ett område ska anses 
vara attraktivt att bo i. För kategorin ”läge” hamnade arbete först på fjärdeplats, efter närhet 
till  kulturellt  utbud och närheten  till  friluftsliv.  Detta  pekar  på att  det  finns  relativt  goda 
möjligheter  för  orter,  som  kan  erbjuda  goda  kommunikationer,  att  erbjuda  ett  attraktivt 
boende, trots att de saknar en stor arbetsmarknad på orten. 

Niedomysls undersökning (2006b) undersökte attraktiviteten ur ett bredare perspektiv.  I 
undersökningen  ingår  demografiska,  socioekonomiska  och  geografiska  faktorer.  För  de 
demografiska faktorerna menar författaren att det finns relativt stora skillnader mellan könen. 
Kvinnor tenderar att lägga större vikt vid sociala faktorer än män. Kvinnor tenderar också att 
värdera en god kollektivtrafik högre, vilket kan förklaras med att det oftast är männen som 
använder  bilen  (SIKA  2007).  Gällande  olika  åldersgrupper  styrker  denna  undersökning 
tidigare  nämnda  resultat,  där  yngre  värderar  jobb  högre  än  vad  äldre  gör.  För  de 
socioekonomiska  faktorerna  fanns  inte  lika  många  signifikanta  skillnader  som  för 
demografiska. Intressant att notera är att arbetslösa personer inte betonar arbetsmöjligheter i 
samma  utsträckning  som  de  som  redan  har  jobb.  Egenföretagare  ligger  dock  lägre  än 
arbetslösa när det gäller hur man värderar arbetsmöjligheter. Detta kan ligga i att de inte på 
samma sätt är beroende av andra när det gäller att skaffa jobb. Resultatet av undersökningen 
sammanställs i tabellen nedan (Niedomysl, 2006b) . 

Tabell 1: Deskriptiv statistik  över vikten av platsattribut (Niedomysl, 2006b s 10)

Grupp Attribut Medelvärde Rank

Region Arbetstillfällen 8,0 1

Vänner 6,8 2

Familj och släkt 6,7 3

Plats Sjukvård 7,9 1

Vackert landskap 7,8 2

Kommunikationer 7,7 3

Kustnära 7,1 5

Högre utbildning 6 6

Grannskap Lugnt läge 8,1 1

Bostadspriser 7,4 2

Rykte 7,2 3

Centralt läge 6,2 5
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Lantligt läge 6,1 6

Vattenutsikt 4,9 7

Kommentarer: Deltagarna fick värdera vikten på varje attribut på en tiogradig skala, fjärdeplatsen i sista 
kategorin har medvetet utelämnats av platsskäl.

3.7 Ortsstrukturer
En orts geografiska läge är en annan intressant faktor, då detta berör många av de tidigare 

nämnda faktorerna. Var en ort ligger och hur den samspelar med andra orter runt omkring, ger 
en yttre  ram för vad som är möjligt  att  skapa på den orten.  En ort  som ligger på eller  i 
närheten av ett större infrastrukturstråk har möjligheter att utvecklas till  boendeort eller en 
arbetsort, men vad det blir bestäms i stor grad av omgivande orters utbud och storlek. I detta 
kapitel  kommer  Christallers  centralortsteori  och  dessa  anpassningar,  samt 
gravitationsmodellen tas upp till diskussion. 

3.7.1 Christallers centralortsteori

3.7.1.1 Grundläggande teori
Christallers  teori  om centralorter  kan sägas vara en teori  för att  förklara hur samspelet 

mellan  efterfrågan  på  varor/tjänster  och  olika  utbudspunkter  för  dessa,  påverkar  den 
geografiska fördelningen av tätorter. Tätorternas inbördes förhållande i fråga om storlek och 
avstånd menade Christaller kunde förklaras genom människors vilja att minska de kostnader 
som är förknippade med transporter för att nå de varor och den service som individen vill 
nyttja (Korpi & Malmberg, 2000). 

Grundläggande  för  teorin  är  centraliteten,  både  i  de  centrala  varor  och  tjänster  och  i 
centrala  platser,  orter  som fungerar  som utbudspunkter  för  de  centrala  varorna/tjänsterna. 
Centraliteten för en tätort definierades av Christaller som förhållandet mellan den service som 
erbjuds (både för sina egna invånare och besökare) och hur mycket av denna service som 
behövs till tätortens egna invånare. En ort med en hög centrallitet erbjuder ett stort utbud av 
service per invånare (Hagget, 2001). 

Senare har det till detta också lagts två andra begrepp, tröskelvärde för marknadens storlek 
och räckvidden för de centrala varor. Det första handlar om hur många potentiella kunder det 
måste finnas för att försäljning av en vara ska bära sig och det andra innebär att det finns en 
maximal räckvidd för hur långt från centralorten marknaden kan sträcka sig. Detta kallas även 
för den inre respektive yttre räckvidden (Korpi & Malmberg, 2000)

För centralorterna finns också en inbördes hierarki och Christaller  arbetade fram tre olika 
principer, vilka alla har haft skiftande inflytande på utvecklingen, del för olika nationer och 
regioner, dels under olika tidsperioder. Dessa är marknads-, trafik- och förvaltningsprincipen, 
av vilka den första gavs störst förklaringsvärde (Korpi & Malmberg, 2000 och Hagget, 2001). 

Marknadsprincipen innebär att det är orternas inre och yttre räckvidd som samverkar till 
att  skapa en ortstruktur.  De mest  perifera  orterna kommer endast erbjuda varor med liten 
räckvidd,  medan  de  mest  centrala  orterna  kommer  erbjuda  även  de  varor  som  har  stor 
räckvidd. På detta sätt skapas en rangordning av orterna i ett hexagon mönster där räckvidden 
för varorna optimerats (ibid.).

Trafikprincipen innebär  en optimering  ur transportsyfte.  Då transportsystem ofta  byggs 
rakaste vägen mellan två större orter, så bör istället de mindre orterna fördela sig så att så 
många  som möjligt  ligger  längs  någon av de  stora  transportlederna.  Enligt  denna princip 
skulle  orterna  rada  upp  sig  i  strålar  från  centralorten,  vilket  innebär  att  fler  orter  än  i 
marknadsprincipen krävs för att täcka ett område (ibid.).
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Förvaltningsprincipen är till skillnad från de båda tidigare principerna inte av ekonomisk 
natur,  utan  snarare  sociopolitisk.  Detta  då  den  beskriver  en  tätortsstruktur  som  speglar 
aspekter  som har med administration  och försvar  att  göra,  det  vill  säga myndigheter  som 
försöker  ta  hänsyn  till  sammanhållning  inom  ett  visst  landområde.  Dessa  administrativa 
gränser  kan  ge  upphov  till  att  det  kan  finnas  två  centralorter  på  ett  område  som enligt 
marknadsprincipen bara har plats för en (ibid.)

3.7.1.2 Förändringar i tätorterna
Denna beskrivning  av  orterna  är  dock  statisk,  medan  verkligheten  aldrig  står  still.  De 

variabler  som  bygger  upp  cenralortssystemen  förändras  hela  tiden  och  därmed  sker  en 
förändring i själva systemet. Christaller identifierade ett antal olika faktorer som han ansåg 
var  viktigast  för  förändringar.  Dessa  är  befolkning,  transportkostnader,  förändringar  i 
varuutbudet,  samt  faktorer  som  påverkar  varors  räckvidd  och  tröskelvärde  (Korpi  & 
Malmberg,  2000). För denna uppsats är de två första av störst intresse och dessa kommer 
presenteras närmare nedan.

En förändring av befolkningen leder till olika konsekvenser beroende på om den slår mot 
en enskild ort eller om den är jämt fördelad över en region. En jämn ökning av befolkningen 
leder till  ett större underlag för centrala varor och tjänster. Detta kan antingen leda till  ett 
bättre  utnyttjande  av befintlig  service eller  nyetablering  av verksamhet.  En minskning  av 
befolkningen  jämt  över  en  region  innebär  att  underlaget  minskar  och  därmed  ökar 
kostnaderna för att tillhandahålla utbudet av centrala varor och tjänster. Detta slår hårdast mot 
de mindre orterna, då de större orterna i viss mån kan ta över inköpen från mellanliggande 
orter där funktionerna lagts ned. 

En ökning av befolkningen på en viss ort kan leda till att denna orts centrallitet ökar, vilket 
kan leda till  att  andra orter  tappar  i  centrallitet  och därmed i  utbud. Motsvarande kan en 
minskning av befolkningen på en ort skapa möjligheter för omkringliggande orter att öka sitt 
utbud av centrala varor.

En central faktor i teorin är avståndet mellan orter, ofta i det fasta kilometeravståndet. Det 
relativa avståndet mellan orter torde även det påverka vilket utbud av centrala varor en ort kan 
bära.  Ytterligare  en  effekt  av  effektiva  transporter  är  att  de  kan  bidra  till  att  minska 
kostnaderna för själva transporten. Detta kan enligt Korpi & Malmberg (2000) leda till att 
individen  får  en  större  del  av  sin  inkomst  till  konsumtion,  något  som stärker  de  centrala 
orterna av högre rang. En utveckling av transportnätet gynnar i huvudsak de redan existerande 
centrala orterna och ökar dess omland på bekostnad av de kringliggande orterna .

3.7.1.3 Ortsstrukturer och regional utveckling
Christallers  teori  har  fått  ett  stort  genomslag  i  statens  syn  på  hur  det  offentliga  ska 

organiseras, något som speglas i de kommunreformer som gjorts under andra halvan av 1900-
talet. Nedan följer en kort genomgång av hur den har tillämpats, men även en kort diskussion 
om teorin fortfarande är giltig.

1962 gjordes en utredning för hur den nya  kommunindelningen skulle se ut.  Detta  var 
endast  10  år  efter  den  senaste  förändringen  i  kommunindelningen,  men  i  denna  fick 
Christallers  teorier  stort  utrymme.  Det  konstateras  tidigt  att  ”centralorts-  och 
omlandsaspekterna  tilläggs  stor  roll  i  diskussionen  rörande  riktlinjerna  för  en  ny 
kommunindelning /.../” (SOU 1961:9, s. 137). 

Utredningen grundade  sig  mycket  på marknadsprincipen  och letade  därmed efter  olika 
tröskelvärden för att hitta den optimala storleken för de nya kommunerna. Utredarna kommer 
dock  fram  till  att  en  sådan  siffra  är  svår,  om  inte  omöjlig,  att  definiera.  Däremot  kan 
miniminivåer identifieras. För kommunerna resulterar resonemanget i att en storlek på 6 500 
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till 10 000 invånare är att rekommendera och en vidare analys visade att        8 000 invånare 
1975 är en rimlig miniminivå (SOU 1961:9). 

Inom dessa  kommunblock  skulle  sedan  centralorterna  identifieras,  dessa  skulle  senare 
utgöra egna kommuner.  Avgränsningen av kommunblock och valet av centralorter  gjordes 
stegvis,  där  den  nuvarande  och  framtida  befolkningsutvecklingen spelade  stor  roll  (ibid.). 
Korpi & Malmberg (2000) menar att syftet med ortssystempolitiken var att skapa stabila orter 
högre  upp  i  hierarki.  Genom  att  gynna  dessa  orter  hoppades  man  att  kunna  attrahera 
verksamheter och arbetstillfällen som annars främst lokaliseras till storstadsområdena (ibid.). 
Även den senare kommunförändringen 1972 hade starka kopplingar till denna tanke.

 En  annan  del  i  kommunreformen  var  att  skapa  administrativa  regioner  där 
regionalpolitiska  återgärder  kunde genomföras.  Under  1970-talet  utvecklades  dessa tankar 
och behovet av en riksomfattande regional handlingsplan lyftes. I denna ingick bland annat att 
göra en ortsklassificering som skulle ligga till grund för den fortsatta regionala planeringen 
(Korpi & Malmberg 2000). Resultaten av denna kategorisering blev fem kategorier, med egna 
problem och målsättningar (Prop 1972:111 och Korpi & Malmberg, 2000).

- Storstadsområden omfattas av regionerna kring Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Den höga tillväxten i dessa områden gör att det ansågs vara önskvärt att dämpa denna 
så att tillväxten kan balanseras med övriga delar av landet. 

- Primära centra utgör i regel centralorter för hela län och har ofta högt utbud av service 
och stor bredd på varuutbudet. En önskan om att kunna flytta en del av nyetableringar 
till dessa orter istället för storstadsområden uttrycks.

- Regionala centra är orter vars omland utgörs av flera intilliggande kommuner. 
Arbetsmarknaden ses som relativt liten och med en låg grad av differentiering. 
Utbyggd kommunal service ses som en huvudsaklig återgärd för att förbättra 
levnadsstandarden på dessa orter.

- Kommuncentra utgörs av orter vars funktioner är riktade mot kommunens egen 
befolkning. I vissa fall kan service behöva knytas till större orter i olika delar av en 
kommun och då bildas kommundelscentra.

Ortssystemsklassificeringen togs bort 1982, även om tanken på satsningar på medelstora 
orter levde kvar i 1987 års regionalpolitiska utredning (Korpi & Malmberg 2000).

3.7.1.4 Är teorin aktuell idag?
Under  1960-  och  70-talet  fungerade  teorin  som en  viktig  del  i  förståelsen  av  och  för 

försöken att påverka den svenska regionala utvecklingen. Under 1980- och 90-talet minskade 
dess  betydelse  för  att  i  princip  försvinna.  Korpi  &  Malmberg  (2000)  har  gjort  en 
undersökning byggd på data för sysselsättning inom olika näringsgrenar för att se om teorin är 
tillämpbar även idag. Som figur 5 visar finns ett samband mellan storlek på tätorten och det 
serviceutbud som erbjuds, därmed kan teorin sägas vara giltlig än idag.
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3.7.2 Gravitationsmodellen
Gravitationsmodellen är en annan teori som handlar om rumslig interaktion, det vill säga 

att  beskriva  vilken  omfattning  och  fördelning  olika  flöden  har  mellan  olika  rum.  Något 
förenklat innebär en sådan modell att pendlingen mellan orterna A och B beror på orternas 
respektive befolkningsstorlek och inbördes avstånd. Formeln för detta är som nedan (Gren & 
Hallin, 2003 och Hagget, 2001). 

Massan är ofta lika med antalet invånare i orterna, men kan även vara t.ex. invånarantalet 
multiplicerat med den genomsnittliga inkomsten per capita i området. Distansen kan mätas på 
flera olika sätt,  vanligen i  kilometer/mil  eller  tid.  Den kan även mätas i kostnaden för att 
transportera gods eller personer mellan orterna (Hagget, 2001).  
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Figur 6:  Formel för gravitationsmodellen

Figur 5: Antalet näringsgrenar för vilka det lokala befolkningsunderlaget har en signifikant  
effekt, efter ortskategori (Korpi & Malmberg, 2000 s 76)
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4 TILLGÄNGLIGHETSLANDSKAP
Om ett  försök att  utifrån denna genomgång svara på vad en framtidskommun är torde 

arbete, boendemiljö och pendling stå i fokus. Framtidskommer tycks vara de kommuner som 
kan erbjuda ett bra boende, med goda möjligheter till att nå arbete eller studier på ett rimligt 
avstånd. Orten i fråga behöver alltså inte ha ett stort utbud av arbeten på orten, då det tycks 
finnas en relativt hög tolerans för pendling. För att förstå förutsättningarna för pendling kan 
tillgänglighetslandskap vara till hjälp för att identifiera hinder som kan omöjligöra pendling.

4.1 Tillgänglighetslandskap i Östra Götaland
För människor som rör sig i det geografiska rummet finns olika begränsningar för vilken 

typ av service som kan nås inom det tidsspann som är tillgängligt (se avsnitt 3.2.3). I detta 
skapas då ett tillgänglighetslandskap, det vill säga hur tillgängligt det geografiska landskapet 
är  ur  ett  tids  perspektiv.  Hansson (2003)  föreslår  en definition  av tillgänglighet  som den 
lätthet med vilken utbud och aktiviteter i samhället kan nås, där både invånarnas, näringslivets 
och de offentliga organisationers behov avses.

För uppsatsen  har jag gjort en kartläggning av det nuvarande kommunikationsnätet, både 
buss och järnväg, och ritat in dessa i ett 3D program. I detta har även tätorternas hierarki ritats 
in genom att ge dem en höjd beroende på vilken tätortsgrupp de tillhör. Dessutom har de olika 
sjukvårdsinrättningarna  lagts  in,  detta  då  de  är  bundna  servicefunktioner  i  rummet  och 
sjukvård hamnade högt upp i Neidomysls undersökning.

Figur 7 visar ett utdrag ur tillgänglighetslandskapet för Östra Götaland och här syns de 
olika nivåerna relativt tydligt. Varje stapel representerar en tätort, varje färgat block motsvarar 
en  nivå  i  tätortshierakin.  För  enkelhetensskull  har  varje  nivå  givits  en  egen  färg,  dessa 
beskrivs i tabell 2.  De gråa klossarna representerar sjukvårdsinrättningarna; vit är vårdcentral, 
ljusgrå är sjukhus, mörkgrå är länssjukhus och svart är universitetssjukhus. Den sistnämnda 
skymtar i bakgrunden på Linköping som är det enda av sitt slag i regionen.

Till  höger  är  ett  annat  utdrag  ur  samma  tillgänglighetslandskap  som  ovan,  här  syns 
restiderna. Varje trappsteg motsvarar upp till  5 minuters restid. Detta innebär att de gröna 
tonerna täcker intervallet 5-25 minuter, det gulgröna 30-40 minuter, gul/orange 40-60 minuter 
och röd över 60 minuter.  Dessa intervall  har sina motsvarigheter i de tidigare diskuterade 
restidsintervallen, där den gröna och gulgröna är det intervall där den mesta arbetspendling 
sker, orangea är på gränsen och rött är över tidssmärtgränsen.

Tabell 2: Färger för de olika  tätortsgrupperna i uppsatsen

Tätortsgrupp Färg

Regionala Orange

Primära Lila

Områdes Blå

Mindre Grön

Lokala Gul

Annan Röd
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Figur 7: Utsnitt ur tillgänglighetslandskapet beskrivande hur tätortshierakin byggts upp

Figur 8: Utsnitt ur tillgänglighetslandskapet beskrivande tidsavstånden i steg om 5 minuter



5 UTGÅNGSPUNKTER FÖR ANALYSEN

5.1 Befintlig infrastruktur
Genom  länet  finns  en  relativt  väl  utbyggd  infrastruktur,  två  Europavägar  och  ett 

järnvägsnät som når flertalet av de större orterna. Tabell tre är en kort genomgång av de olika 
infrastrukturstråken.

Tabell 3: Översikt av Riks- och Europavägar i de berörda länen, plus Kronobergs län

Vägnr Nationell sträckning Lokal sträckning Hastighet

E4 Helsingborg-Stockholm-
Haparanda

Förbinder Jönköpings och Östergötlands  län via bl.a. 
Värnamo, Jönköping, Linköping och Norrköping

90-120

E22 Trelleborg-Kalmar-
Norrköping

Förbinder Kalmar och Östergötlands län via 
kuststäderna i Kalmar län.

50-110

R23 Malmö-Linköping Knyter ihop Kronoberg och mellersta Kalmar län 50-90

R25 Halmstad-Kalmar Förbinder Kronoberg och södra Kalmar län 50-100

R27, 
R30

Karlskrona-Göteborg, Växjö-
Jönköping

Förbinder Kronberg och orterna i sydvästra Jönköpings 
län, bildar tillsammans en nord-sydlig länk mellan tre 
residensstäder; Karlskrona, Växjö och Jönköping

50-90

R28, 
R32

Karlskrona-Vetlanda, 
Vetlanda-Motala

Bildar en nord-sydlig länk genom de mellersta delarna 
av regionen

50-100

R34 Ålem-Motala Förbinder Kalmar län med västra Östergötland 50-90

R40, 
R47

Göteborg-Västervik, 
Trollhättan-Oskarshamn

Förbinder Västervik och Oskarshamn med Jönköping 50-100

R51, 
R55

Norrköping-Kumla, 
Norrköping-Uppsala

Förbinder Norrköping med Mälardals-regionen, 
sistnämnda även kallad Mälar-diagonalen

Kommentarer: R = Riksväg, E = Europaväg, sammanställningen bygger på egen bearbetning av data från 
Vägverket och hitta.se

De flesta kommuncentra i regionen ligger på eller strax intill  en Riks- eller Europaväg, 
detta gäller även flertalet av övriga orter. Vissa undantag bland kommuncentran finns dock; 
Österbymo,  Gnosjö,  Borgholm och  Mörbylånga.  Detta  kan  innebära,  beroende  på  övriga 
vägnätets standard, att dessa orter får sämre möjligheter att knyta sig till  omkringliggande 
orter genom pendling, till denna fråga återkommer jag när pendlingen diskuteras.

Ytterligare  en  notering  som  kan  göras  utifrån  denna  tabell  är  den  dåliga  standard 
Europaväg  22  håller,  med  hastigheter  ner  till  50  km/h.  Detta  påverkar  troligen  dess 
möjligheter  att  fungera  som  en  effektiv  långväga  pendligsled,  ett  problem  som  även 
Riksvägarna har.

Vidare finns ett relativt väl utbyggt järnvägsnät i regionen, främst i Jönköpings län där 
flera både små och stora orter har järnvägsanslutning. Nedan följer en genomgång av de olika 
banstråken/trafiksystemen i regionen.
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Tabell 4: Översikt av befintligt järnvägsnät i länen 

Stråk/trafiksystem Sträckning Beskrivning Sth

Södra stambanan Malmö-Nässjö-
Katrineholm

Ett av huvudstråken genom södra Sverige, 
förbinder regionen med Stockholm, Malmö och 
Göteborg

200

Jönköpingsbanan Nässjö-Falköping Förbinder främst Jönköpings län med Västra 
Götalands län

160

Kust till kust Kalmar-Göteborg Förbinder Kalmar med Göteborg, via Växjö, 
Alvesta (vid stambanan) och Borås. Ingår även i 
Öresundstågs-trafiken, med förbindelser till 
Malmö/Köpenhamn

160

Krösatågen Jönköping-Växjö/ 
Värnamo/Tranås, 
Nässjö-Halmstad/ 
Hultsfred/Vetlanda/ 
Alvesta, Gnosjö-
Värnamo

Lokaltågstrafik i främst Jönköpings län, med 
relativt många uppehåll vid mindre hållplatser. 
Ansluter till Södra stambanan på flera punkter, 
Västkustbanan (Malmö-Göteborg) i Halmstad och 
Stångådalsbanan (Linköping-Kalmar) i Hultsfred.

100-120

Stångådalsbanan Linköping-Kalmar Trafikerar de större orterna mellan Linköping och 
Kalmar.

120

Tjustbanan Linköping-Västervik Trafikerar de större orterna mellan Linköping och 
Västervik.

110

Kommentarer:  Sth = största tillåtna hastighet, sammanställningen bygger på egen bearbetning av data från 
Banverket, järnväg.net och krosatagen.se.

I området finns utöver vad tabellen ovan anger två regionaltågsystem till; Östgötapendeln 
mellan Norrköping och Tranås, samt Vättertåg som trafikerar Nässjö-Jönköping-Falköping-
Skövde/Göteborg.  Det ska dock noteras att Krösatågen utmärker sig genom att ha betydligt 
fler hållplatser än vad övriga system har, dessutom går denna till stor del på egna banor utan 
annan  persontrafik.  Av  denna  anledning  kan  det  vara  intressant  att  när  tillgängligheten 
undersöks senare undersöka eventuella skillnader mellan områdena som betjänas av de olika 
trafiksystemen.

I  studien  har  samtliga  orter  förutom Virserum,  Hultsfreds  kommun,  Österbymo,  Ydre 
kommun,  och  Landsbro,  Vetlanda  kommun,  tillgång  till  någon  av  de  ovannämnda 
transportlederna.  Detta  innebär  att  de  borde  ha  relativt  goda  möjligheter  att  nå 
omkringliggande orter och därmed ha en relativt stor interaktion med dessa.

5.2 Ortsstruktur
Då denna studie fokuserar på tätorternas,  och i viss mån kommunernas, möjligheter att 

attrahera nya invånare är ortsstrukturerna avgörande. Som tidigare visats finns vissa kriterier 
som anses attraktiva,  men det finns också en ökad tolerans för pendling.  Nedan följer en 
översikt över kommuner i regionen. Det kan noteras att det finns stora spänningar mellan de 
minsta och de största kommunerna gällande storleken, vilket troligen kommer spegla sig i 
tillgänglighetslandskapet ska göras.
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Tabell 5: Fördelning av befolkning och kommuner i länen. 

Län Antal kom. Befolkning Största kommun Minsta kommun

Östergötland 13 423 169 Linköping, 141 863 Ydre, 3 726

Jönköping 13 335 246 Jönköping, 125 154 Aneby, 6 523 

Kalmar 12 233 397 Kalmar, 61 693 Högsby, 5 930

Summa 38 991 812

Kommentar: Data från SCB. Befolkningen gäller för 2008.

För uppsatsen har jag valt ta med alla tätorter större än 1 000 invånare, då ett försök att ta 
med alla tätorterna skulle krävt betydligt mer tid. Totalt omfattar detta 97 tätorter och trots att 
det endast motsvarar cirka 30 % av alla tätorterna i området,  infattas cirka 73 % av den totala 
befolkningen (siffrorna avser 2005). För en komplett lista på tätorterna i studien, se bilaga 1. 

Om den tidigare beskrivna ortsindelningen tillämpas på regionen fås tabell 5.3. En snabb 
titt på siffrorna pekar på den hierarki som Christallers teori beskriver, antalet lokala centra är 
flest och antalet avtar sedan med storleken. Den enda orten under kategorin ”Annan ort” är 
Österbymo kommuncentra i Ydre kommun, denna kategori ingår annars inte i uppsatsen. 

Tabell 6: Tätorternas fördelning på de olika tätortsgrupperna. 

Grupp Antal Befolkning Andel av tätorter, % Andel av befolkning, %

Storstäder 0 0 0 0

Regionala 3 265 412 3,1 36,6

Primära 2 64 968 2,1 9,0

Områdes 9 136 417 9,3 18,8

Mindre 26 148 127 26,8 20,4

Lokala 56 109 541 57,7 15,1

Annan 1 873 1,0 0,1

Summa 97 725 338 100 100

Kommentarer: Data från SCB. Befolkningen avser 2008

Orterna ligger som tidigare pekats på längs de större infrastrukturstråken, en koncentration 
av tätorter kan noters i centrala Östergötlands län, stråket längs stambanan mellan Mjölby och 
Norrköping (och vidare mot Krokek), södra Kalmar län, lokaliserat i stråk ut från Kalmar, och 
västra  Jönköpings  län,  där  tätorterna  är  relativt  jämnt  utspridda  med  viss  övervikt  mot 
Jönköping.  I detta fall  är  troligen Christallers  trafikprincip gällande då orterna i  hög grad 
ligger i strålar utifrån ett fåtal större centra.

5.3 Pendlingsmönster
Föregående  avsnitt  kan  sägas  vara  en  genomgång  av  det  statiska,  var  orterna  ligger, 

kommer detta avsnitt handla om det dynamiska, hur människor rör sig mellan orterna. Mellan 
dessa två finns visserligen stora likheter, som kan förklaras ur ett tidsgeografiskt perspektiv. 
Om avståndet mellan två orter är stort geografiskt tenderar även tidsåtgången för att ta sig 
mellan orterna bli hög och därmed uppstår en begränsning i rörligheten. I området finns dock 
ett antal exempel på där höga hastigheter överbringar ett relativt långt avstånd. 
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För  pendlingen  kan  det  konstateras  att  den  inte  begränsas  av  länsgränserna,  både 
Östergötlands och Jönköpings län har ett relativt stort utbyte av arbetskraft, något som främst 
gäller  gränskommunerna.  För Kalmar  läns del framträder  interaktionen i  södra länet  ännu 
tydligare,  samtidigt  som det  kan konstateras  att  interaktionen med övriga län i  studien är 
relativt begränsad. Detta kan troligen förklaras med de geografiskt större avstånden, men även 
standarden på den infrastruktur som knyter ihop länen. Däremot finns en stor interaktion med 
Kronobergs och Blekinge län, vilket kan vara intressant att studera vidare med tanke på de 
tilltänkta storregionerna. Hela pendlingskartan återfinns som bilaga 3.

5.4 Befolkningsutveckling
Befolknings  utvecklingen  i  länet  är  även  den  koncentrerad  till  de  tre  tidigare  nämnda 

områdena. Figur 9 visar den genomsnittliga förändringen mellan 1988 och 1998 respektive 
1998 och  2008. 

Kartan ger uttryck för den procentuella förändringen, inte de faktiska talen. Detta innebär 
två  saker;  dels  blir  förändringen  i  antal  invånare  beroende  av  ortens  storlek,  samma 
procentuella förändring kan innebära väldigt olika förändringar i befolkning, dels att de orter 
som är gulmarkerade faktiskt kan ha en ökande befolkning som procentuellt sett är låg, men i 
faktiska tal relativt stor. Detta märks i den nedanstående tabellen. 

För den första perioden kan det dels noteras att utvecklingen är mer utspridd än under den 
andra perioden, vilket pekar på att utvecklingen går mot en ökad koncentration i rummet. 
Detta mönster syns i samtliga län, dock uppvisar Jönköpings län fortfarande den mest spridda 
tillväxten. Nedanstående tabell visar de 7 kommunerna som ökat respektive minskat mest i 
procent räknat. Talen gäller för ett genomsnitt under perioden 1998-2008, inom parentes syns 
placeringen för perioden 1988-2008.
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Figur 9: Befolkningsförändring i genomsnitt för länen. 



Tabell 7: Kommunerna med störst förändring procentuellt

Kommun Förändring % Förändring 
1 Habo (6) + 0,93 95
2 Jönköping (8) + 0,77 926
3 Linköping (1) + 0,72 992
4 Kalmar (4) + 0,48 289
5 Norrköping (12) + 0,45 565
6 Vaggeryd (11) + 0,35 46
7 Värnamo (10) + 0,26 84
32 Gnosjö (2) - 0,70 -70
33 Torsås (29) - 0,73 -54
34 Ödeshög (26) - 0,75 -42
35 Valdemarsvik (23) - 0,84 -69
36 Hultsfred (36) - 1,09 -161
37 Ydre (22) - 1,15 -45
38 Högsby (37) - 1,26 -79

Kommentarer: Data från SCB. Siffrorna avser 2008.

5.5 Näringslivets sammansättning
Ytterligare  en  faktor  som  kan  vara 

intressant  att  studera  är  näringslivets 
sammansättning i kommunen, då det skett en 
förskjutning  från  det  industriella  samhället 
mot  ett  tjänstesamhälle.  Ett  samhälle  med 
stor  del  tillverkningsindustri  och  liten 
tjänstesektor  riskerar  att  drabbas  av  en 
nedåtgående befolkningstrend när dessa jobb 
försvinner. Störst risk kan detta få om orten 
dessutom  saknar  goda  förbindelser  med 
andra  orter.  Nedanstående  karta  visar  hur 
dominerande tillverkningssektorn är de olika 
kommunerna (efter SNI 20021).

Av kartan  kan två intressanta  noteringar 
göras; lägst andel tillverkningsindustri hittas 
i  Kalmar  och  Borgholms  kommun.  Den 
sistnämnda kan troligen förklaras genom en 

1 SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och bygger på EU:s standard, NACE. Ett företag, arbetsställe kan 
ha flera aktiviteter (SNI koder).  För kartan har SNI grupp C och D använts, i dessa ingår utvinning av mineral 
och tillverkningsindustri. Sammanslagningen kommer sig av att den tillgängliga statistiken är utformad så.
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Figur 10: Andel i % tillverkningsindustrin i  
kommunerna 2007.



relativt  hög sysselsättning  inom jord-  och  skogsbruk (12  %)  och  inom handel,  transport, 
personliga och kulturella tjänster (30 %), där det sistnämnda troligen är knuten till turismen. 
Högst  andel  tillverkningsindustri  har  Gnosjö  (58  %),  vilket  kan  förklaras  med  att  denna 
kommun, tillsammans med grannkommunerna, ingår i det som brukar kallas Gnosjö-anda2 där 
just tillverkningsindustrin varit dominerande.

5.6 Vilka är då dagens vinnare och förlorare?
Om det nu rådande läget analyseras kan det vara intressant att diskutera vad det är som gör 

att  just  de  kommuner  som  framträder  som  vinnare  respektive  förlorare  intar  just  dessa 
positioner.  De  kommuner  som  vuxit  mest  är;  Värnamo,  Vaggeryd,  Jönköping,  Tranås  i 
Jönköpings  län,  Linköping,  Norrköping  och  i  viss  mån  Mjölby  och  Söderköping  i 
Östergötlands län, samt Kalmar och Mörbylånga i Kalmar län. De kommuner som minskat 
mest är Ydre, Hultsfred och Högsby. Även Gnosjö/Gislaved utmärker sig som två kommuner 
som  gått  från  tillväxt  till  en  minskad  befolkning.  Nedan  följer  en  kort  diskussion  på 
kommunbasis för vad som utmärker just dessa kommuner.

5.6.1 Vinnare i nuläget

5.6.1.1 Värnamo
Värnamo har flera mindre tätorter som ligger med järnvägsanslutning till  centralorten. I 

studien ingår Bredaryd och Forsheda på järnvägen mot Halmstad, samt Bor och Rydaholm  på 
järnvägen mot Alvesta. Under perioden 2000-2005 har dock samtliga dessa minskat något och 
tillväxten har dock koncentrerats till Värnamo. Det ska dock noteras att Bor fick tåguppehåll 
2008 (Värnamo kommun, 2009), vilket kan ha påverkat befolkningsutvecklingen. Kommunen 
ligger  med  bra  pendlingsavstånd  till  Växjö (kortaste  44 minuter  med  lokaltåg)  och  inom 
relativt bra avstånd till Jönköping (kortaste 63 minuter med lokaltåg). Dessutom ligger den så 
långt ifrån dessa två orterna att den kan ha ett eget relativt högt serviceutbud (se Christallers 
centralortsteori) och därmed fungera som centra för omkringliggande orter.

5.6.1.2 Vaggeryd
Består av två större orter; Vaggeryd och Skillingaryd. Båda orterna minskade något under 

perioden 2000-2005, men kommunstatistiken tyder  på att  denna utveckling vänts fram till 
2008.  Kommunen  har  goda  förutsättningar  för  pendling,  både  Jönköping,  Nässjö  och 
Värnamo  är  nåbara  inom  40  minuter  med  direkttåg.  Utsnittet  i  figur  11  visar 
tillgänglighetslandskapet för området mellan Jönköping och Vaggeryd. 

2 Gnosjöanda är enligt Nationalencyklopedin ”benämning på företagaranda som råder i den småländska 
kommunen Gnosjö och dess grannkommuner. Egenföretagandet är där en livsform som dominerar samhället /.../. 
Bygden har en för Sverige unik industrisysselsättning och låg arbetslöshet.” http://www.ne.se/lang/gnosjöanda 
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5.6.1.3 Jönköping
Centra för länet och hamnar därmed högt upp i Christallers hierarki. I kommunen finns ett 

antal  större tätorter,  förutom Jönköping; Bankeryd,  Gränna,  Kaxholmen,  Odensjö,  Taberg, 
Tenhult och Trånghalla, se figur 12. Det som utmärker dessa tätorter är att endast Odensjö har 
en minskad befolkning. Taberg, Tenhult, Bankeryd har järnvägsanslutning till Jönköping och 
ligger inom 20 minuter från denna. Även Trånghalla uppfyller denna tidsgräns, vilket också 
troligen är en stor del i förklaringen till dessa orters tillväxt. Trånghalla och Bankeryd ligger 
dessutom vid Vättern vilket skulle kunna ge dessa ett mer attraktivt läge. 

Kaxholmen och Gränna kan nås inom 30 respektive 40 minuter med buss (det sistnämnda 
med expressbuss, annars inom 60 minuter). Detta tillsammans med sitt läge, Kaxholmen vid 
Landsjön och Gränna vid Vättern gör troligen dessa orter attraktiva att bosätta sig i. Gränna 
har dessutom förbindelser till Tranås (inom 50 minuter) och Ödeshög (inom 30 minuter). 
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Figur 12: Utsnitt ur tillgänglighetslandskap för Jönköpings kommun, med omkringliggande 
orter
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Figur 11: Utsnitt ur tillgänglighetslandskapet för Jönköpings län
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5.6.1.4 Linköping
Även för Linköping finns ett antal större tätorter, förutom Linköping, som ingår i studien. 

Dessa är; Bergs slussar, Ekängen, Linghem, Ljungsbro, Malmslätt, Sturefors och Vikingstad, 
se figur 13. Av dessa minskar Malmslätt, Sturefors och Vikingstad. För de två första torde 
delvis förklaringen gå att finna i förbindelserna dels till Linköping, men främst till andra orter. 
För de orter som ökar kan antagligen förklaringen sökas dels i läge (Bergs slussar, Ljungsbro 
och Ekängen ligger  alla  vid Roxen)  och dels  i  kommunikationerna  in  till  Linköping.  För 
Linghem är även Norrköping inom pendelavstånd.

5.6.1.5 Mjölby
Mjölby uppvisar också tillväxt, även om den i sammanhanget är relativt svag, som troligen 

kan  förklaras  genom sitt  läge  i  kommunikationsnätet.  Med  direktförbindelser  till  Tranås, 
Linköping/Norrköping och Motala med tåg finns goda pendlingsmöjligheter, Dessutom har 
orten en relativt stor inpendling från bland annat Ödeshög och Boxholm. Mjölby kommuns 
två  övriga  större  tätorter  Mantorp  och  Skänninge  ökar  även  dessa.  Båda  två  har  goda 
pendlingsmöjligheter även om Skänninge saknar järnvägsanslutning.

5.6.1.6 Norrköping/Söderköping
Norrköping har flera tätorter kring sig; Jursla, Åby och Lindö ligger i direkt anslutning till 

Norrköping och fungerar därmed i praktiken som mer eller mindre integrerade delar av staden 
(jämför med till exempel Jägarvallen och Hjulsbro i Linköping, som båda har vuxit samman 
med Linköping och övergått till att räknas som stadsdelar). Kimstad, Skärblacka, Svärtinge 
och Krokek har goda pendlingsmöjligheter in till Norrköping, för Skärblacka och Svärtinge 
finns också goda möjligheter till pendling till Finspång. Söderköping fungerar i praktiken som 
något av en förort till Norrköping, cirka 78% av utpendlingen från orten går till Norrköping.

Intressant  för  Norrköping  är  dock  att  orten  inte  svarar  för  mer  än  33%  av 
befolkningsökningen i kommunen, detta kan jämföras med Linköping på 71%, Jönköping på 
79% och Kalmar på 86%. Detta pekar dels på en väldigt utspridd befolkningsökning, men kan 
också peka på att Norrköping saknar något i attraktiviteten jämfört med övriga större centra.
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5.6.1.7 Kalmar/Mörbylånga 
Kalmar växer troligen som centra för länet, orten har en hög inpendling från övriga länet. I 

studien  ingår  förutom  Kalmar  även  Lindsdal,  Ljungbyholm,  Rinkabyholm,  Smedby  och 
Trekanten, se figur 14. Kalmar kommun utmärker sig dels genom sin höga koncentration till 
kommuncentrat,  men också i det faktum att  den sammanlagda förändringen i befolkning i 
övriga  tätorter  är  negativ.  Framförallt  är  det  Lindsdal  som tappar  befolkning,  men  även 
Smedby minskar. För Ljungbyholm och Trekanten är befolkningen i princip oförändrad (+5). 
Gemensamt för samtliga dessa orter är att de har ett relativt långt avstånd in till Kalmar (20-
30 minuter). För Mörbylånga är det Färjestaden som står för tillväxten, detta då orten fungerar 
som förort till Kalmar.

5.6.2 Förlorare i nuläget

5.6.2.1 Hultsfred/Högsby
Hultsfred tillhör en av de orter som minskar mest i regionen. Förklaringen till detta kan 

troligen delvis sökas i en relativt stor basindustri (31%), även om detta inte är exceptionellt 
stort. Dock saknar Hultsfred bra kommunikationer med större centra, vilket gör att det blir 
svårt att pendla, något som märks i statistiken; utbytet är störst med Vimmerby och relativt 
litet  med  Västervik,  Oskarshamn  och  Vetlanda,  vilka  är  närmsta  orter  med  en  högre 
centrallitet.

Situationen är likvärdig i Högsby, även om andelen som arbetar i basindustrin är mindre. 
Även här är pendlingen främst riktad mot en ort, Oskarshamn. Även om denna har en högre 
centralitet  saknas  andra  alternativ,  vilket  begränsar  arbetsmarknaden.  Avståndet  ner  till 
Kalmar är relativt långt, 50 minuter. 
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Figur 13: Utsnitt ur tillgänglighetslandskapet för Östergötland
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5.6.2.2 Österbymo
För Österbymo är problemen till största del att det saknas effektiva förbindelser till andra 

större orter, restiderna med kollektivtrafik är relativt långa till både Tranås och Eksjö, se figur 
12. Dessutom är orten väldigt liten, vilket gör att den inte kan bära något större serviceutbud 
och därmed kan den inte fungera som lokalt centra för något större omland.

5.6.2.3 Gnosjö
För  Gnosjö  grundar  sig  problemet  inte  så  mycket  i  tillgänglighet,  orten  har  goda 

förbindelser med andra större orter, främst då Värnamo. Ortens största problem kan snarare 
finnas  i  näringslivets  sammansättning;  58%  av  dagbefolkningen  är  verksamma  inom 
tillverkningsindustrin  och  förklaringen  är  troligen  en  pågående  omställning  mot  mer 
serviceorienterad verksamhet, vilket gör att tillgången på jobb troligen minskar och därmed 
sjunker attraktiviteten.  Detta understöds av statistiken; 1992 svarade basindustrin för 62%, 
medan  mer  serviceinriktad  verksamhet3 stod  för  20%,  2007 var  motsvarande  siffror  59% 
respektive 28%.

5.6.3 Vad utmärker då dagens vinnare/förlorare?
Den ovan gjorda genomgången pekar på i huvudsak tre typer av orter som lyckats attrahera 

nya invånare; pendelorter, med goda kommunikationer till flertalet orter, förorter, orter som 
har ett kort avstånd till ett regionalt centra, och residensstäder (undantaget Östergötland där 
Linköping/Norrköping båda fungerar som regionala  centra).  För de orter  som inte  lyckats 
attrahera nya invånare utmärks dessa av att de saknar effektiva kommunikationer med större 
orter (orter högre upp i hierarkin) och/eller att de befinner sig i en näringslivsomvandling, från 
en dominerande basindustri till ett mer tjänstebaserad näringsliv.

3 I detta har jag inkluderat följande från SNI 2002 G+I, H+Oexl90+P, J+Kexkl73, L+Q och M+73, se bilaga 2 
om SNI för mer utförlig förklaring om vad som ingår.
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Figur 14: Utsnitt ur tillgänglighetslandskapet för Kalmar län
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6 FRAMTIDEN

6.1 Planerad infrastruktur
Nedan kommer olika planerade infrastrukturprojekt presenteras. Fokus kommer ligga på 

olika järnvägsprojekt av i huvudsak två anledningar; järnvägen har störst räckvidd inom det 
tidigare diskuterade tidsspannet och kan därmed knyta ihop längre sträckor inom regionen och 
dessutom  kräver  järnvägen  att  särskild  infrastruktur  byggs,  till  skillnad  från  buss  som 
betydligt  enklare  kan  läggas  på  befintliga  vägar,  vilket  gör  att  olika  förbättringar  och 
nyinvesteringar kan få relativt stora effekter beroende på var de byggs.

För de berörda länen finns inte särskilt många större infrastrukturprojekt planerade fram till 
2020. Framtidsplanen för perioden 2010-2021 är inte fastställd ännu, men i förslaget ligger 
främst  satsningar på Riks- och Europavägarna.  Några satsningar på järnvägen finns också 
med; satsningar på kombiterminalen i Händelö, Norrköping, och dubbelspåret mellan Mjölby 
och Motala. Utöver denna plan finns ett initiativ från Kalmar länsförbund om investeringar på 
järnvägen  mellan  Linköping  och  Kalmar,  respektive  Västervik.  Även  järnvägen  mellan 
Karlskrona och Emmaboda berörs av framtidsplanen.

På längre   sikt  planeras  också Europabanan (höghastighetsbana  mellan  Stockholm och 
Öresundsregionen,  med  förlängning  till  Hamburg)  och  investeringar  på  Jönköpingsbanan 
mellan  Nässjö  och  Sandhem.  Ytterligare  en  sträckning  som  framförts  önskemål  om 
investeringar  till  är  på sträckan Nässjö – Oskarshamn,  som består  av två delar;  Nässjö – 
Hultsfred (kallad Bockabanan) och Berga – Oskarshamn, som nedan kommer benämnas som 
NOJ. 

6.1.1 Dubbelspåret Mjölby – Motala
Utbyggnaden av dubbelspåret mellan Mjölby och Motala pågår och beräknas vara klart i 

slutet av 2012 (Banverket 2009). I och med färdigställandet kommer Skänninge få tågstop och 
pendeltåg kommer börja trafikera sträckan Norrköping – Motala. Detta får konsekvenser för 
pendeltiderna, som blir lägre då bytet i Mjölby slopas. Med nuvarande hastigheter fås följande 
restider:

Tabell 8: Förändringar i restiderna till Motala och Skänninge 

Från Till Restid min

Skillnad mot idag

Minuter %

Motala Skänninge 11 -14 -56

Skänninge Mjölby 5 -15 -75

Motala Linköping 36 -19 -35

Motala Norrköping 66 -19 -33

Kommentarer: Tabellen bygger på egna beräkningar av medelhastighet och restider med hjälp av data från 
resrobot.se och jarnvag.net

En sådan kraftig förändring av restiderna innebär troligen att attraktiviteten för Skänninge 
och Motala ökar, då dessa knyts närmare Linköping. För att undersöka en sådan förändring 
kan gravitationsmodellen användas. Vid tillämpning fås följande tabell:
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Tabell 9: Förändring av gravitation vid utbyggnad av järnvägen Norrköping-Motala

Från Befolkning Till Befolkning Förändring

Motala 29798 Skänninge 3242 127,27%

Skänninge 3242 Mjölby 11927 300,00%

Motala 29798 Linköping 97428 52,78%

Motala 29798 Norrköping 83561 28,79%

Skänninge 3242 Linköping 97428 60,00%

Skänninge 3424 Norrköping 83561 27,27

Kommentarer: Data från 2005

Enligt tabellen kommer banan få störst effekt för den lokala pendlingen, då Skänninge får 
klart  bättre  kommunikationer  med  Motala,  Mjölby,  Linköping  och  Norrköping.  Denna 
utveckling skulle kunna innebära att Motala kan vända sin nedåtgående befolkningstrend och 
börja fungera som en pendelort knuten till Linköping.

I  samband med detta  kommer  nya  tåg sättas  in  och genomgående trafik  Norrköping – 
Jönköping  lanseras.  Detta  kommer  gynna  samtliga  kommuner  som  ingår  i  den  nya 
sträckningen för Östgötapendel då en kopplingsrestriktion tas bort, bytet i Tranås.

6.1.2 Upprustning av järnvägen Linköping – Kalmar/Västervik
För planperioden föreslås investeringar på 200 miljoner kronor på de båda järnvägarna. För 

dessa pengar är Regionförbundet Kalmar läns målsättning att sänka restiderna och bättra på 
möjligheterna  till  arbetspendling.  I  avtalet  fokuseras  på  en  ökad  trafik,  från  dagens  8 
dubbelturer till 12, dessutom ska hastigheterna höjas till 140-160 km/h för att på ett längre 
perspektiv utvecklas till 200-250 km/h. För att nå en restid på 2 h timmar mellan Kalmar och 
Linköping krävs dock investeringar på cirka 1,5 miljarder kronor (Regionförbundet Kalmar 
län 2009). Då de restidsförbättringar som kommer uppnås med den föreslagna investeringen 
inte kommer få några större konsekvenser,  även om den ökade driftsäkerheten gör att  det 
tilliten  till  tåg  som  pendelalternativ  ökar,  kommer  ett  fullt  utbyggt  system  beaktas  i 
tillgänglighetslandskapet. 

Den nuvarande satsningen kommer troligen inte få några större effekter på restiderna och 
därmed finns inget som pekar på en förändring av tillväxten i regionen. För att uppnå detta 
krävs en satsning enligt det alternativ som beskrivs ovan. Om en sådan upprustning kommer 
till stånd skulle detta innebära kraftiga restidsförbättringar, främst för resenärer på järnvägen 
mellan Linköping och Kalmar.

6.1.3 NOJ
Upprustningen  av  framför  allt  den  del  som idag  saknar  reguljär  trafik,  Oskarshamn  – 

Berga,  skulle  innebära  att  förbindelserna  förbättras  avsevärt.  Även  vissa  förbättringar  på 
sträckan  Hultsfred  –  Nässjö  finns  med  i  planerna,  men  här  blir  tidsskillnaderna  inte  så 
markanta. I detta fall är även de så kallade kopplingsrestriktionerna väldigt viktiga, då en resa 
mellan orterna i systemet troligen kommer kräva flera byten, vilka måste effektiviseras för att 
full effekt ska uppnås på sträckorna. Denna plan ligger dock inte inom den föreslagna planen 
för investeringar i infrastruktur 2010-2021, och därmed sker inga förändringar som på verkar 
den period som är i fokus för uppsatsen. 
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6.1.4 Höghastighetsjärnväg
 Inte  heller  Europabanan finns med i  planen.  Det närmaste  är  Ostlänken – delsträckan 

mellan Järna och Linköping, som endast nämns som ett projekt som det saknas medel till. En 
investering i Europakorridoren, och i ett längre perspektiv hela den nordiska triangeln med 
bland annat också Götalandsbanan, kommer troligen inte få några större direkt effekter på den 
regionala pendlingen. Detta då trafiken kommer ha få uppehåll och troligen ett högre pris för 
resor än traditionell trafik. 

De indirekta konsekvenserna av byggnationen är dock betydligt större. Genom att bygga 
ett  nytt  parallellt  trafiksystem  kommer  troligen  en  stor  del  av  de  nuvarande 
höghastighetstågen (främst littera X2 i konceptet X2000) flytta över till den nya banan, vilket 
lämnar nya lediga spårlägen åt pendeltågstrafiken. Detta innebär att fler tåg kan sättas in, och 
fler hållplatser kan skapas när trängseln minskar.

Ytterligare en effekt av i höghastighetsbanorna är på ett storregionalt plan, där restiderna 
mellan  den  studerade  regionen  och  storstäderna  Stockholm,  Göteborg  och 
Malmö/Köpenhamn drastiskt minskar. Detta i sin tur får effekter dels på pendling, men även 
genom att  det  skapar  lokaliseringsfördelar  i  regionen  för  företagsetableringar/expansioner. 
Mer om långsiktiga konsekvenser av detta diskuteras i kapitel 7.

6.1.5 Emmaboda-Karlskrona
Sträckan  Emmaboda-Karlskrona  är  redan  idag  elektrifierad,  men  håller  relativt  låg 

standard. En upprustning av banan kan få effekter på restiderna, men för att få full effekt är 
det  av  hög  vikt  att  bytena  i  Emmaboda,  för  vidarebefordran  till  Kalmar  eller 
Göteborg/Malmö, kan hållas så korta som möjligt. Om detta sker kan banan fungera som en 
länk mellan Kalmar, Växjö och Karlskrona. 

6.1.6 Vilka är då framtidens vinnare?
Genomgången  av  planerade  infrastrukturprojekt  pekar  på  att  det  saknas  dramatiska 

förändringar av restiderna i länen. Detta innebär att det tillgänglighetslandskap som ritats upp 
inte kommer förändras. Allt pekar också på att den trend av allt högre koncentrerad tillväxt 
kommer fortsätta. Detta skulle i så fall innebära att de kommuner som idag kan anses vara 
vinnare,  även  kommer  vara  framtidens  vinnare.  Enda  undantaget  är  om dubbelspåret  till 
Motala  kan  vända  befolkningstrenden  där.  Frågan  bör  kanske  snarare  fokuseras  på  den 
inbördes konkurrensen mellan vinnarna, vem kommer vinna mest?

Denna fråga  är  svår  att  svara på,  men vissa trender  i  tillväxttakten  för  de fyra  största 
kommunerna,  Linköping, Norrköping, Jönköpings och Kalmar, finns. För de två jämnstora 
kommunerna Norrköping och Jönköping kan det noteras att den förstnämnda växt med 7304 
invånare mellan 1992 och 2008, att jämföras med 12877 för den sistnämnda. Trenden pekar 
mot  att  Jönköping  kommer  gå  om Norrköping  inom perioden  2010-2020,  vilket  troligen 
skulle resultera i en viss förskjutning av service enligt Christallers centralortsteori.

Ytterligare en intressant fråga i detta sammanhang gäller förhållandet mellan Linköping 
och  Norrköping.  Två  möjliga  scenarier  kan  uppstå;  antingen  kommer  det  skapas  en 
polycentrisk  region  med  tre  kärnor  eller  så  kommer  förskjutningen  i  tätortshierkin  mot 
Jönköping bryta den polycentrism Östergötland uppvisar, något som troligen främst kommer 
påverka Norrköping mest. Detta är en fråga som det inte finns plats för att utreda i denna 
uppsats, utan är ämne för en egen avhandling.
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7 FRAMTIDENS VINNARE?
Om de  två  föregående  kapitlen  var  ett  försöka  att  utifrån  teorier  och  statistik  försöka 

beskriva dels hur läget ser ut idag och dels hur det skulle kunna se ut i ett framtidsperspektiv 
in i 2020-talet, så är detta kapitel ett försök att besvara de inledande frågeställningarna på ett 
längre perspektiv.

7.1 Vad skulle kunna hända på lite längre sikt?
I det nu liggande förslaget till nationell transportplan för perioden 2010 till 2021 finns inga 

större  infrastrukturprojekt  planerade,  men  som  tidigare  nämnts  ligger  Europabanan  och 
Götalandsbanan på ett planeringsstadium som pekar på att det skulle kunna genomföras inom 
en inte allt för lång framtid.  Dessutom finns det trafiksystem som ovan beskrivits separat, 
Tjust-  och  Stångådalsbanan  samt  NOJ,  som  tillsammans  utretts  under  projektnamnet 
Östersjöbanesystemet. I detta kapitel ska konsekvenserna av dessa projekt studeras närmare ur 
ett  lokalt  perspektiv.  I  avsnitt  6.1.4  diskuterades  höghastighetsbanor  något  i  ett  större 
nationellt perspektiv, men här kommer en viss fördjupning lokalt ske.

7.1.1 Östersjöbanesystemet 
Systemet sträcker sig mellan Kalmar, Linköping och Nässjö och berör främst banorna i 

Kalmar län. Syftet med detta är att försöka få ner restiden mellan Kalmar och Linköping till 
två timmar, samt skapa möjlighet till fler turer och eventuellt också fler stopp längs vägen. En 
sådan  satsning  kan  innebära  flera  olika  saker;  dels  kan  de  orter  som  idag  inte  har 
tågförbindelse  få  det  och  därmed  nå  en  större  arbetsmarknad  vilket  kan  förbättra 
attraktiviteten, dels får storregionen en större sammanhållning. För Tjustbanan, som även den 
ingår, är bilden något annorlunda på grund av att det krävs större investeringar för att nå bra 
pendlingstider. Bilaga 4 visar restiderna enligt det etapputbyggnadsförslag som på grund av 
ekonomiska skäl är mest realistiskt, samt förändringen i gravitation mellan orterna. 

En intressant notering som kan göras på kartan är den uppdelning av länet som kunde 
noteras  på  pendlingskartan  inte  är  lika  tydlig  på  gravitationsberäkningarna  för  de  nya 
restiderna. Genom att restiderna förbättras, främst i mellersta länet kan de olika orterna knytas 
närmare varandra och därmed ökar interaktionen. Förbättringar kan också uppnås genom att 
fler orter får tillgång till järnvägen. Exempel på detta är Lindsdal, som skulle få 5-10 minuter 
in till Kalmar, men det finns även flera mindre orter som inte ingår i studien som kan omfattas 
av detta.

I mellersta länet kan en kraftig ökning till Oskarshamn noteras, något som till stor del kan 
förklaras med att orten idag saknar persontrafik på järnvägen och ett återöppnande av denna 
bana  skulle  kunna  innebära  kraftigt  förbättrade  möjligheter  till  pendling.  Om 
kopplingsrestriktionerna bortses ifrån, då trafikupplägget inte studerats närmare och beroende 
på hur detta löses fås något olika resultat,  fås en restidsminskning enligt nedanstående tabell. 
För de byten som kan vara nödvändiga kan de vid optimal planering troligen minimeras till 5-
10 minuter. 

Tabell 10: Förändring i restider och gravitation för ett urval av förbindelser till Oskarshamn

Sträcka Ny restid (förändring) Förändring i gravitation %
Oskarshamn - Vimmerby 50 (-28) 56
Oskarshamn – Hultsfred 38 (-21) 55
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Oskarshamn – Högsby 20 (-20) 100
Oskarshamn – Kalmar 64 (-21) 32
Oskarshamn – Linköping 106 (-53) 50

Kommentarer: Bygger på egna beräkningar, data från resrobot.se och Regionförbundet i Kalmar län (2009)

Även  här  kan  det  noteras  att  ökningen  till  Kalmar  är  relativt  liten,  medan  en  ökad 
interaktion kan noteras i de mellersta och norra delarna av länet. För de norra delarna av länet 
kan en ökad knytning mot Linköping noteras,  samtidigt  som fler  orter  kan få tillgång till 
järnvägen, så som Södra Vi och Mållilla, och därmed bli mer attraktiva som boendeorter.

För Östergötlands del berör Östersjöbanesystemet de södra kommunerna och även här kan 
en  ökad  knytning  ner  mot  Kisa,  Rimforsa  och  Åtvidaberg  noteras.  För  Sturefors  skapas 
pendlingsmöjligheter åt fler håll om den skulle få tillgång till spårburen trafik. Däremot är det 
troliga  att  den  i  huvudsak  fungerar  som  en  förort  till  Linköping  och  att  ökningen  till 
Åtvidaberg och Vimmerby inte blir så stor som gravitationsmodellen menar då dessa orter har 
en  mindre  arbetsmarknad  och  fortfarande  ligger  relativt  långt  bort.  Detta  gäller  främst 
Vimmerby.

För Västerviks del ger detta förslag inte några större förändringar i pendlingsströmmarna, 
då Tjustbanan kräver betydligt större ingrepp för att effektivisera pendlingen. Till exempel 
föreslås i samma utredning ett höghastighetsalternativ med en helt ny sträckning Åtvidaberg – 
Överum, något som mer än halverar restiden på denna sträcka (från 27 minuter i det ovan 
beskrivna förslaget till 12 minuter). Dock ligger detta troligen ännu längre fram i tiden än vad 
det ovan beskrivna förslaget gör. 

Resultatet  av  den  ovan  beskrivna  satsningen  skulle  sammanfattningsvis  innebära  en 
kraftigt förbättrad möjlighet för främst inlandskommunerna i Kalmar län att om inte vända 
den  nedåtgående  trend  som  uppvisas  för  befolkningen  så  åtminstone  bromsa  den.  Detta 
genom att större arbetsmarknader kan åstadkommas; troligen kan de fyra FA-regionerna som 
idag utgör Kalmar län minskas till  tre, Kalmar, Oskarshamn/Vimmerby och Västervik. För 
Västervik  ges  ingen  lösning,  utan  att  det  satsas  betydligt  mer  pengar  på  Tjustbanan. 
Ytterligare en del av systemet som inte nämnts tidigare är förbindelserna till Jönköpings län. 
Med  den  föreslagna  utbyggnaden  kan  en  restid  på  två  timmar  mellan  Oskarshamn  och 
Jönköping uppnås vilket skulle kunna bidra till  att knyta ihop länen och därmed skapa en 
stabilare regionbildning, mer om detta senare.

7.1.2 Höghastighetsbanor
Effekterna  av  en  satsning  på  höghastighetsbanor  diskuterades  något  i  kapitel  6, 

nedanstående diskussion är därför fokuserad på vilka långsiktiga effekter banorna kan få för 
de tre studerade länen. För att förstå dessa kan det vara av intresse att studera tidigare exempel 
på hur större infrastruktursatsningar  har påverkat  hur landskapet  ser ut  idag.  På grund av 
projektets storlek saknas egentligen en bra jämförelse, närmast tillgängligt är byggnationen av 
stambanorna under 1800-talets andra hälft. Problemet i denna jämförelse är att samhället i 
stort  såg  mycket  annorlunda  ut;  med  en  påbörjad  industrialisering  fanns  många  privata 
intressenter som byggde privatbanor som anslöt till stambanorna, på samma sätt gjorde många 
offentliga aktörer på lokalnivå. De effekter som stambanorna fick kommer alltså troligen inte 
kunna mäta sig med de effekter som den nordiska triangeln skulle få, då de är mindre. Trots 
detta  kan  det  vara  intressant  att  se  hur  resonemanget  gick  inför  beslutet  och  vilka 
konsekvenser  byggandet  fick.  För  uppsatsen  kan  södra  stambanan  anses  vara  det  bästa 
exemplet då den går genom regionen och har i stor utsträckning påverkat dess utseende idag.
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En  kort  historisk  resumé  kan  vara  på 
plats  innan  specifika  platser  diskuteras. 
Stambanorna  kom till  1853/54  genom ett 
riksdagsbeslut, där huvudargumentet var att 
försörja den framväxande industrin med en 
god infrastruktur. Stambanor skulle byggas 
av  staten  och  fungera  som  huvudlinjer 
mellan i  huvudsak de större städerna,  alla 
skulle  ha  sin  utgångspunkt  i  Stockholm. 
Byggandet av de mindre järnvägarna, eller 
bibanor  som de  kallades,  skulle  ske  med 
privata medel (Alvfors, K.G. 1977). 

Södra  stambanan  började  byggas  1855 
och  hela  sträckan,  som  då  var  Malmö  – 
Falköping, invigdes 1864. Restiden mellan 
Malmö och Stockholm uppgick  till  19-20 
timmar (järnväg.net, 2009). 1872 öppnades 
östra stambanan över Tranås – Linköping – 
Norrköping  –  Katrineholm  och  därmed 
hade  banan  fått  sin  nuvarande  dragning. 
Längs  denna  bana  finns  flera  exempel  på 
hur  infrastruktur  kan  skapa  nya  orter, 
främst  då järnvägen som kräver  bestämda 
hållplatser.  Det  klassiska  exemplet  är 
Nässjö,  centralorter  i  kommunen  med 
samma namn. Nässjö, som än idag behåller 
sin  status  som  järnvägsknut  med  fyra 
anslutande banor till stambanan, bestod av 
tre  gårdar  vid  sjön  Runnaryd  innan 
järnvägen kom. Banan drogs av ekonomiska skäl inte över den redan befintliga staden Eksjö, 
vilket  har  påverkat   utvecklingen.  Grafen  till  höger  pekar  på  en  mycket  snabb 
befolkningsökning för Nässjö, som för de första 10-20 åren kan knytas direkt till järnvägens 
tillkomst. Där efter är den troligen mer ett resultat av ekonomiska konjunkturer och företag, 
som i viss mån indirekt kan vara skapad av de lokaliseringsfördelar järnvägen skapat. För 
Eksjö är befolkningsutvecklingen inte lika snabb och den stagnerar också relativt tidigt, något 
som troligen kan förklaras med hjälp av järnvägen och Christallers centralortsteori; Nässjö 
blev det nya centrat och därmed tog den över Eksjös roll.

Frågan är då hur detta kan överföras på de stora satsningarna på höghastighetsbanor som är 
planerade.  En sak kan konstateras direkt;  inga nya orter  lär uppstå som en direkt följd av 
järnvägen. Däremot kan den positiva befolkningsutvecklingen som påvisats ovan ses som ett 
bevis för de lokaliseringsfördelar som i viss mån gäller än idag. Två orter kommer få kraftigt 
förändrade  lokaliseringsfördelar;  Jönköping  och  Värnamo,  den  förstnämnda  saknar 
direktförbindelse till Malmö och den sistnämnda saknar direktförbindelser till Stockholm och 
Malmö. Nedanstående karta visar förändringar i restiden för ett antal orter i regionen.

Som synes  förändras  restiderna  drastiskt  och därmed kan en högre grad av interaktion 
förväntas. Som synes får Jönköping ett väldigt fördelaktigt läge och hamnar inom 40 minuter 
till  Göteborg.  Samtidigt  får  Nässjö  ett  försämrat  läge,  vilket  troligen  kommer  speglas  i 
utvecklingen. 
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7.2 Hur kan detta påverka bilden av framtidens vinnare?
De ovan beskrivna projekten har relativt stora möjligheter att påverka framtidens vinnare, 

men det kommer främst att handla om att de orter som idag är vinnare kommer få ännu bättre 
förutsättningar. Höghastighetsbanorna går endast genom kommuner som redan idag har en 
positiv  tillväxt,  vilket  troligen  kommer  att  innebära  att  inga  nya  vinnare  kommer  skapas 
genom detta.  Eventuellt  kan satsningen få  effekter  på omkringliggande tätorter  genom en 
större arbetsmarknad. Som tidigare diskuterades gällande förhållandet mellan Jönköping och 
Norrköping riskerar höghastighetsbanorna förstärka även denna trend. Jönköping kommer få 
förbättrade  lägeseffekter,  något  som  flera  teorier  om  regional  tillväxt  pekar  på  som 
betydelsefulla, Norrköping kommer troligen utvecklas med ännu högre grad av pendling mot 
Stockholm, och anta formen av boendeort. 

Den  enda  nya  vinnare  som  kan  identifieras  skulle  kunna  bli  de  båda  LA-regionerna 
Oskarshamn  och  Vimmerby  som  genom  satsningen  på  Östersjöbanesystemet  får  stora 
möjligheter att knytas samman. Därmed kan en större arbetsmarknad skapas med relativt goda 
avstånd till regionens samtliga större centra (Kalmar, Jönköping och Linköping) skapas. Detta 
skulle kunna innebära att regionens befolkningsutveckling eventuellt kan vändas eller i alla 
fall bromsas. 

7.3 Hur kan detta påverka den framtida regionbildningen?
Om regionen studeras ur ett storregionalt perspektiv kan det vara intressant att studera hur 

stor del av den länsöverskridande pendlingen som stannar inom den tilltänkta regionen Det 
ska dock tilläggas att den största delen av pendlingen sker inom länen och ofta också inom 
kommunen. Figur  16 visar hur stor del av denna pendling som går till olika län.

För  Kalmar  läns  del  kan  det  noteras  att  största  enskilda  destination  utanför  länet  är 
Kronberg, som inte ingår i den tilltänkta regionen. 24% av den länsöverskridande pendlingen 
går till  Jönköpings och Östergötlands län, medan 18% går till  vardera Blekinge/Skåne och 
Stockholm. 

För Jönköpings läns del är Västra Götaland störst med 25%, därefter kommer Stockholm 
och sedan Kronoberg, ingen av dessa ingår i den framtida regionen. Östergötland och Kalmar 
står endast för 18%.

För Östergötlands läns är  Stockholm störst  och  här  uppvisas  också  den  enskilt  största 
procentuella skillnaden mellan ettan och tvåan i statistiken, hela 30% går till Stockholm följt 
av Jönköpings län på 16%. Här står Jönköpings och Kalmar län för 23%.

Kartan visar att det finns relativt stora krafter som drar i regionbildningen och att för att 
regionen ska bli ”hel” skulle det finnas en poäng i att se över om de nuvarande regionala 
indelningarna  är  den  bästa  grunden  för  ett  framtida  regionbygge.  Att  slå  samman 
Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län kommer troligen inte fungera utan att Kronobergs 
län  ingår  i  regionbildningen,  då  interaktionen  mellan  främst  de  två  sistnämnda  och 
Kronobergs län är stora. Problemet är att delar av Kronobergs län har mer gemensamt med 
Region Skåne, Hallands eller Blekinge län än med något annat län. Samma problem uppvisas 
i  alla  ytterkommunerna  och  därmed  måste  frågan  utredas  noggrannare,  utan  hänsyn  till 
länsgränser, för att uppnå en fungerande dynamisk arbetsmarknadsregion.

Om de ovan beskrivna infrastrukturprojekten genomförs, främst höghastighetsbanorna, kan 
detta  innebära  att  regionen  utsätts  för  ännu  större  yttre  dragningar  och  därmed  kan 
regionbildningen bli  inaktuell  relativt  snabbt.  Mot detta  kan ställas två saker;  dels  är  den 
dagliga  arbetspendlingen  ofta  riktad  in  mot  det  egna  länet,  vilket  innebär  att  majoriteten 
arbetar i länet eller ännu oftare i kommunen, dels kan en satsning på infrastruktur inom länen 
göra att dessa knyts samman till en stabilare regionbildning.
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Ytterligare en intressant fråga för den nya regionbildningen blir hur de olika centrarna i 
länen kommer utvecklas, främst då med tanke på de största. Kalmar kommer troligen inte 
påverkas så mycket, då det har ett relativt isolerat läge i södra delen av regionen. Möjligen 
skulle  en  kraftig  tillväxt  av  Växjö  (något  som  redan  idag  kan  noteras)  innebära  en 
tillbakagång  för  Kalmar.  Intressantare  är  de  tre  städerna  Linköping,  Norrköping  och 
Jönköping, som ligger på ett relativt kort avstånd från varandra. Dessa ligger dessutom på en 
gemensam pendeltågssträcka i och med utökningen av Östgötapendeln. En möjlig utveckling 
är att Jönköping fortsätter  öka, Linköping och Norrköping bromsar in något,  vilket  skulle 
kunna innebära att Linköping blir regioncentra i hela den nya regionen, sett till befolkningen 
lär orten vara störst för en överskådlig framtid, och därefter kommer Jönköping. En sådan 
utveckling skulle innebära att den polycentrism som Östergötland till viss del uppvisar inte 
kommer överleva den framtida regionbildningen.
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Figur  16: Fördelningen av pendling till annat län än boendelänet. 



8 SAMMANFATTNING
Syftet  med uppsatsen är att  studera möjlig  utveckling  av kommunerna  och tätorterna  i 

Jönköpings,  Kalmar och Östergötlands  län fram till  2020, med utblickar  mot  framtiden.  I 
denna utveckling kommer också infrastrukturens roll att undersökas.

För att förstå de processer som påverkar tätorters utveckling är individtid en viktig faktor 
och för att studera detta kan ett tidsgeografiskt angreppsätt användas. En viktig utgångspunkt i 
tidsgeografin är att det mesta som kan beskrivas och analyseras med samhällsvetenskapliga 
teorier  också  kan  beskrivas  ur  ett  tidsgeografiskt  perspektiv.  Tidsgeografin  tar  sin 
utgångspunkt i  tid och rum, där rummet är  den yta  eller  volym som upptas av ett  objekt 
(Hansson, 2003). 

I tidgeografin finns flera restriktioner som påverkar hur stort individens geografiska rum 
kan bli, restriktionerna består ofta av olika hinder som tidsåtgången för att ta sig mellan olika 
platser. Ny teknik kan minska dessa effekter och kan därmed bidra till att öka den individuella 
räckvidden.  Restriktionerna  delas  upp  i  tre  grupper;  kapacitetsrestriktioner,  kopplings-
restriktioner och styrningsrestriktioner. Den förstnämnda är i huvudsak av biologisk karaktär, 
det  vill  säga  att  människor  behöver  äta  och  sova,  men  även  individens  olika  resurser. 
Kopplingsrestriktioner uppstår när en individs aktivitet ska samordnas med andra individer. 
Den sistnämnda  kan  sägas  vara  av  social  natur  då  de  omfattar  maktens  geografiska  och 
tidsmässiga utbredning (Hansson 2003), t.ex. öppettider eller olika trafikbolags möjligheter att 
utfärda biljetter.

Frågan om varför människor flyttar är ytterligare en central faktor. Denna fråga är starkt 
knuten  till  attraktivitet,  det  vill  säga  hur  en  plats  uppfattas.  En  av  de  vanligaste 
migrationsteorierna är den neoklassiska skolan, vilken menar att migration uppkommer som 
ett resultat av obalans mellan arbetskraft och arbete. Migration skulle då bli en individuell 
strategi som på något sätt gynnar individen. Mot detta kan sättas det strukturella perspektivet 
som inte ser det som ett frivilligt val utan som ett resultat av strukturella förhållanden och 
begränsningar, där människor kan tvingas flytta eller stanna. Det kan konstateras att av de 
som faktiskt flyttar, flyttar majoriteten inom den aktuella kommunen.

För att få ett vidare perspektiv har ett urval av undersökningar studeras. Även om dessa 
skiljer sig något från varandra kan det konstateras att ålder är en av de faktorer som har störst 
påverkan  på  flyttningsbenägenheten.  Studerande  är  överrepresenterade  bland  flyttare  i 
Sverige.  Det  är  dock  svårt  att  peka  på  vilken  typ  av  faktorer  som  är  viktigast  för 
flyttningsbeslutet,  både  de  socialt/miljörelaterade  och  arbetsrelaterade  ges  höga  siffror  i 
undersökningarna.  Detta är något som återkommer när attraktiviteten undersöks. Noteras bör 
också att relativt många kan tänka sig att börja pendla istället för att flytta.

Detta leder in på det geografiska läget, som på många sätt är knutna till tidigare faktorer. 
Var en ort ligger och hur den samspelar med andra orter runt omkring, ger en yttre ram för 
vad  som är  möjligt  att  skapa  på  den  orten.  En  viktig  teori  som fokuserar  på  tätorternas 
samspel med varandra är Christallers centralortsteori. Denna teori kan sägas vara en teori för 
att  förklara hur samspelet  mellan efterfrågan på varor/tjänster  och olika utbudspunkter för 
dessa påverkar den geografiska fördelningen av tätorterna. Enligt teorin kommer det skapas 
en hierarki av tätorter, där tätorter högt upp i hierarkin kommer ligga långt i från varandra, 
omgivna  av  tätorter  lägre  ner.  Alla  dessa  faktorer  kan  läggas  samman  i  ett 
tillgänglighetslandskap,  som beskriver  hur  människor  kan  röra  sig  mellan  olika  tätorter  i 
hierarkin.

I den analyserade regionen finns en relativt väl utbyggd infrastruktur, med två Europavägar 
och ett järnvägsnät som når i princip alla kommuncentra. Dock ligger Österbymo, Gnosjö, 
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Borgholm och Mörbylånga utan direkt anslutning till dessa. För den ena Europavägen, E22 
längs Kalmar kusten, kan det noteras att hastigheterna är relativt låga, vilket troligen påverkar 
möjligheterna till långväga pendling. Även järnvägsnätet har som tidigare nämnts relativt god 
utbredning, främst i Jönköpings län. 

Då ortsstrukturen granskas kan det konstateras att Christallers modell stämmer relativt väl, 
orterna grupperar sig i en hierarki med ett fåtal större orter och sedan ett ökat antal ju längre 
ner i hierarkin man kommer. I materialet utmärker sig Österbymo genom att vara det minsta 
kommuncentrat  med  under  1  000  invånare.  Det  kan  även  här  noterats  att  Christallers 
trafikprincip är relativt väl gällande då de större orterna ligger längs transportstråk i strålar ut 
från ett fåtal större centra.

För pendlingen kan det noteras att  interaktionen mellan länen är relativt  stor, dock har 
Kalmar län relativt litet utbyte med övriga län i studien, huvuddelen av denna pendlingstyp är 
riktad mot Kronobergs och Blekinge län. 

Befolkningsutvecklingen  i  regionen  har  uppvisat  en  ökad  koncentration  kring  ett  fåtal 
större orter, främst kring de tre länscentrana Jönköping, Linköping/Norrköping och Kalmar. 
Även Värnamo i Jönköpings län uppvisar relativt  hög tillväxt.  För orterna i länen kan det 
konstateras  att  de som lyckats  locka till  sig nya  invånare  kan delas  upp i  huvudsak i  tre 
grupper; 

1. Pendelorter med goda kommunikationer till andra orter 
2. Förorter med kort avstånd till regioncentra
3. Residensstäder  (undantaget  Östergötland  där  både  Linköping  och  Norrköping  är 

tillväxtorter). 
För de orter som inte lyckats utmärks dessa av att de ofta saknar goda kommunikationer 

och/eller  befinner  sig  i  en  näringsomvandling,  från  dominerande  basindustri  till  ett  mer 
tjänstebaserat näringsliv. 

Om fokus i stället läggs på framtida utveckling kan det konstateras att det finns få större 
infrastrukturprojekt  inom den  ram som lagts,  fram till  2020.  Dock  byggs  dubbelspår  till 
Motala från Mjölby, vilket skulle kunna ge goda möjligheter för Motala att komma närmare 
Linköping och därmed eventuellt vända den negativa befolkningstrenden. Även Skänninge får 
stora vinster av detta då de får tåguppehåll, något som saknas idag. För järnvägen Linköping-
Kalmar/Västervik finns en mindre upprustning planerad,  men denna kan inte förväntas ge 
några  större  effekter,  mer  än  att  driftsäkerheten  på  banan  ökar.  Planerna  på 
höghastighetsbanorna ligger utanför tidsramen, så också återupptagande av persontrafik på 
järnvägen mellan Oskarshamn och Berga (station på banan mellan Linköping och Kalmar). 
Framtidens vinnare skulle i och med detta troligen bli samma som de som tidigare utpekats 
som vinnare, dock skapas det möjligheter för Motala som då skulle kunna bli något av en ny 
vinnare. Intressant att notera är då kanske istället vilka som kommer vinna mest? Svaret på 
denna fråga är troligen att  det kommer ske en förskjutning mot Jönköping, vilket troligen 
kommer påverka Norrköping negativt.

Om fokus flyttas ännu längre fram kan det konstateras att om en upprustning av järnvägen 
till Kalmar från Linköping kommer till stånd, tillsammans med återupptagande av trafiken till 
Oskarshamn,  skulle  detta  främst  gynna  mellersta  Kalmar  län.  Kommunerna  Oskarshamn, 
Högsby, Hultsfred och Vimmerby skulle då kunna bilda en större gemensam arbetsmarknad, 
vilket troligen framförallt skulle gynna Oskarshamn. För höghastighetsbanorna kommer dessa 
troligen  inte  påverka  den  dagliga  pendlingen,  däremot  skapar  de  kraftigt  förbättrade 
lägesfördelar  för  Jönköping,  vilket  troligen  skulle  bidra  till  att  öka  den  tidigare  nämnda 
förskjutningen från Linköping/Norrköping mot Jönköping. Risken finns dock att dessa banor 
också  kan  bidra  till  att  en  regionbildning  med  de  tre  länen  utsätts  för  ännu  större 
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dragningskrafter utifrån och därmed blir regionbildningen inaktuell relativt snabbt. Mot detta 
ska det ställas att en satsning på ökad rörlighet inom länen kan knyta dem samma, vilket då 
skulle kunna motverka detta. En möjlig utveckling för den framtida regionen skulle kunna 
vara att  Linköping blir  huvudort  i  regionen, främst  då orten är störst,  därefter  Jönköping, 
Norrköping och sedan Kalmar, som möjligen kan påverkas negativt av en kraftig tillväxt i 
Växjö. 

8.1 Frågor för fortsatta studier
Under arbetets gång har analysen inneburit att vissa frågor lämnats utan  djupare analys av 

tids- och platsskäl. Detta är frågor som inte direkt har med uppsatsens slutresultat att göra, 
men som troligen kan bidra till att utveckla detta. Främst tre frågeställningar anser jag vara av 
stort intresse, nedan följer en kort redogörelse av dessa:

Medias inverkan på vilka områden som anses som kända.  I flyttningsprocessen har det 
konstaterats att den mentala bilden av omvärlden är av stor betydelse. Frågan är hur media 
kan påverka vilka områden som anses vara kända och därmed intressanta för att flytta till?

Förhållandet  mellan Linköping,  Norrköping och Jönköping.  Idag har Östergötlands  två 
största städer ett något unikt förhållande, då båda på sätt och vis är regioncentra. I en framtida 
utveckling där Jönköping troligen kommer växa och eventuellt bli större än Norrköping är det 
av intresse att studera hur en sådan utveckling kan påverka de framtida regionala centrarna. 
Kommer  en  polycentrisk  region  med  tre  kärnor  bildas  eller  kommer  den  nuvarande 
polycentrismen ersättas av en annan?

Förhållandet mellan Växjö, Kalmar och Karlskrona.  I den studerade regionens södra del 
ligger tre andra orter som redan idag har ett visst utbyte mellan varandra. När Kalmar och 
Växjö dessutom utökat sitt samarbete till  ett gemensamt universitet kan det av intresse att 
studera hur dessa tre orter kommer utvecklas i ett gemensamt perspektiv. Kommer Kalmar 
utvecklas oberoende av de andra, eller kommer Växjö ta ledningen som centrum i sydöstra 
Sverige? Ytterligare ett scenario skulle kunna vara att det även här uppstår en polycentrisk 
region, med två eller tre kärnor.
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Bilaga 1: Ortsförteckning
Län Kkod Kommun Tätort 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 Kom.
05 0560 Boxholm Boxholm
05 0562 Finspång Finspång
05 0513 Kinda Kisa
05 0513 Kinda Rimforsa 573 670
05 0580 Linköping Bergs Slussar 906
05 0580 Linköping Ekängen 388 587 1
05 0580 Linköping Linghem 596 2
05 0580 Linköping Linköping 3
05 0580 Linköping Ljungsbro
05 0580 Linköping Malmslätt
05 0580 Linköping Sturefors 291 419 640 865
05 0580 Linköping Vikingstad
05 0586 Mjölby Mantorp 760
05 0586 Mjölby Mjölby
05 0586 Mjölby Skänninge
05 0583 Motala Borensberg
05 0583 Motala Motala
05 0581 Norrköping Jursla 662 724
05 0581 Norrköping Kimstad 630 925
05 0581 Norrköping Krokek
05 0581 Norrköping Lindö
05 0581 Norrköping Norrköping 4
05 0581 Norrköping Skärblacka
05 0581 Norrköping Svärtinge 768 764 781 815 847
05 0581 Norrköping Åby
05 0582 Söderköping Söderköping
05 0584 Vadstena Vadstena
05 0563 Valdemarsvik Gusum
05 0563 Valdemarsvik Valdemarsvik
05 0512 Ydre Österbymo 621 680 793 901 930 988 873
05 0561 Åtvidaberg Åtvidaberg
05 0509 Ödeshög Ödeshög

3 261 3 999 4 223 3 964 3 836 3 543 3 459 3 190 3 182
11 378 14 420 16 181 16 346 15 891 14 394 14 181 12 796 12 415
2 658 3 224 3 951 4 323 4 468 4 014 3 964 3 723 3 697

1 017 1 559 1 611 1 812 2 161 2 202 2 181
1 065 1 102 1 277 1 184 1 117 1 162 1 202 1 229

1 100
1 655 2 173 2 493 2 618 2 472 2 484

64 304 68 659 77 063 80 274 79 742 82 451 92 584 94 248 97 428
2 547 2 976 3 753 4 308 4 677 6 581 6 612 6 459 6 510
1 721 2 247 2 518 2 577 3 731 5 662 5 509 5 507 5 358

1 502 2 381 2 291 2 241 2 228
1 013 1 272 1 648 1 758 2 079 2 196 2 141 2 087 2 072

1 227 1 763 2 722 2 963 3 285 3 368 3 243 3 326
9 159 11 505 12 245 12 488 12 473 12 443 12 184 11 828 11 927
2 678 3 269 3 559 3 627 3 779 3 745 3 535 3 191 3 242
1 227 1 543 1 901 2 221 2 639 2 793 2 769 2 667 2 712
25 786 26 598 28 942 29 454 29 729 29 629 30 704 30 136 29 798

1 452 1 616 1 588 1 507 1 492 1 546 1 647
1 189 1 712 1 662 1 474 1 534 1 472 1 492

1 093 1 277 1 949 2 719 3 186 4 051 4 110 4 082 4 154
1 057 1 342 2 479 4 481 4 634 4 672 4 682 4 711 4 842
84 325 87 311 91 034 85 244 84 016 82 639 84 403 82 744 83 561
2 943 3 630 4 383 4 424 4 606 4 247 4 301 4 032 4 048

1 552 1 936 2 132 2 410
2 794 3 326 4 175 4 898 5 218 5 116 5 017 4 632 4 805
3 648 4 255 4 688 5 310 5 851 6 796 6 968 6 933 6 951
4 031 4 522 4 926 5 294 5 305 5 527 5 744 5 651 5 612
1 262 1 326 1 562 1 551 1 612 1 392 1 383 1 338 1 211
3 038 3 437 3 545 3 558 3 615 3 250 3 180 2 954 2 885

1 004 1 028
6 398 7 374 8 385 8 436 8 240 7 845 7 620 7 066 6 947
2 076 2 392 2 572 2 709 2 990 2 815 2 866 2 768 2 651



06 0604 Aneby Aneby
06 0686 Eksjö Eksjö
06 0686 Eksjö Mariannelund
06 0662 Gislaved Anderstorp 5
06 0662 Gislaved Gislaved
06 0662 Gislaved Hestra 626 780 912
06 0662 Gislaved Reftele
06 0662 Gislaved Smålandsstenar
06 0617 Gnosjö Gnosjö
06 0617 Gnosjö Hillerstorp 666 823
06 0643 Habo Habo
06 0680 Jönköping Bankeryd
06 0680 Jönköping Gränna
06 0680 Jönköping Jönköping 6
06 0680 Jönköping Kaxholmen 372 614 858
06 0680 Jönköping Odensjö 369 659 702 658 7
06 0680 Jönköping Taberg 8
06 0680 Jönköping Tenhult
06 0680 Jönköping Trånghalla 543 733 761 787 828
06 0642 Mullsjö Mullsjö
06 0682 Nässjö Bodafors
06 0682 Nässjö Forserum
06 0682 Nässjö Malmbäck
06 0682 Nässjö Nässjö
06 0684 Sävsjö Stockaryd 973
06 0684 Sävsjö Sävsjö
06 0684 Sävsjö Vrigstad 814 973
06 0687 Tranås Tranås
06 0665 Vaggeryd Skillingaryd
06 0665 Vaggeryd Vaggeryd
06 0685 Vetlanda Ekenässjön 801
06 0685 Vetlanda Landsbro
06 0685 Vetlanda Vetlanda 9
06 0683 Värnamo Bor 576 699 872
06 0683 Värnamo Bredaryd 746
06 0683 Värnamo Forsheda 474 770
06 0683 Värnamo Rydaholm
06 0683 Värnamo Värnamo

1 974 2 327 2 540 2 931 3 362 3 720 3 755 3 412 3 374
8 973 8 934 9 214 9 686 9 779 10 411 10 111 9 725 9 676
1 901 1 947 2 091 2 057 2 049 1 914 1 767 1 608 1 554
2 426 3 095 4 099 4 386 4 594 4 955 5 003 5 116 4 987
5 636 6 473 8 032 8 564 9 056 9 575 10 000 10 373 10 091

1 171 1 296 1 437 1 446 1 437 1 326
1 027 1 071 1 193 1 301 1 369 1 309 1 263 1 329 1 304
2 340 2 818 3 352 4 116 4 386 4 457 4 619 4 733 4 553
1 963 2 322 2 728 3 420 3 709 4 125 4 379 4 504 4 364

1 074 1 219 1 497 1 798 1 845 1 973 1 806
1 770 2 213 2 624 3 740 5 081 6 214 6 289 6 057 6 244
2 607 3 282 4 456 5 874 6 210 6 815 6 494 6 240 6 498
1 702 1 874 2 052 2 144 2 301 2 538 2 558 2 574 2 578
66 875 71 033 80 693 78 650 76 027 76 275 79 914 81 372 84 423

1 020 1 262 1 462 1 388 1 363 1 402
1 725 1 775 1 736 1 714

2 076 2 421 2 630 3 624 3 756 3 916 4 120 4 089 4 223
1 496 1 784 1 995 2 304 2 459 2 766 2 870 2 878 2 916

1 027 1 140 1 194 1 251
1 655 1 999 2 241 3 454 4 711 5 614 5 640 5 477 5 508
2 408 2 465 2 421 2 362 2 414 2 266 2 127 2 008 1 982
1 617 1 676 1 985 2 008 2 195 2 160 2 131 2 041 1 982
1 146 1 152 1 207 1 243 1 197 1 170 1 138 1 068 1 016
17 306 18 732 19 434 18 634 17 435 16 945 16 901 16 428 16 463

1 020 1 138 1 177 1 213 1 179 1 167 1 082 1 003
4 230 4 707 4 846 4 913 5 064 5 434 5 378 4 908 5 068

1 071 1 170 1 432 1 580 1 553 1 481 1 432
12 513 13 883 15 150 14 854 14 629 14 134 14 336 14 037 14 017
2 656 3 160 3 268 3 420 3 619 3 641 3 609 3 827 3 808
3 313 3 644 3 820 3 974 4 238 4 276 4 500 4 694 4 688

1 106 1 421 1 667 1 713 1 726 1 673 1 564 1 551
1 609 1 665 1 740 1 740 1 693 1 620 1 523 1 459 1 454
9 250 10 091 12 024 12 358 12 416 12 619 12 949 12 559 12 691

1 059 1 200 1 473 1 399 1 380 1 333
1 134 1 299 1 359 1 414 1 516 1 461 1 462 1 440

1 180 1 331 1 475 1 497 1 495 1 528 1 486
1 364 1 487 1 544 1 483 1 539 1 669 1 610 1 576 1 554
10 916 13 173 14 962 15 726 15 838 16 535 16 969 17 627 18 469



08 0885 Borgholm Borgholm
08 0862 Emmaboda Emmaboda 10
08 0860 Hultsfred Hultsfred
08 0860 Hultsfred Målilla 11
08 0860 Hultsfred Virserum
08 0821 Högsby Högsby
08 0880 Kalmar Kalmar 12
08 0880 Kalmar Lindsdal 271 867 13
08 0880 Kalmar Ljungbyholm 738 783
08 0880 Kalmar Rinkabyholm
08 0880 Kalmar Smedby 868
08 0880 Kalmar Trekanten 680 836 954
08 0861 Mönsterås Blomstermåla
08 0861 Mönsterås Mönsterås
08 0861 Mönsterås Timmernabben 636 754 877
08 0840 Mörbylånga Färjestaden 963
08 0840 Mörbylånga Mörbylånga 952 967 14
08 0881 Nybro Nybro 15
08 0882 Oskarshamn Oskarshamn 16
08 0882 Oskarshamn Påskallavik 801 878 877 955
08 0834 Torsås Torsås
08 0884 Vimmerby Södra Vi
08 0884 Vimmerby Vimmerby
08 0883 Västervik Ankarsrum
08 0883 Västervik Gamleby
08 0883 Västervik Västervik 17
08 0883 Västervik Överum

Kommentarer
1 Ny tätort 1995 11 Samanvuxen med Målilla Kyrkby 1970, nytt namn Målilla
2 Ny tätort 1970 12 Sammanvuxen med Krafslösa 1970
3 Sammanvuxit med Hackefors och Hjulsbro 1970, med Jägarvallen och Tallboda 199513 Sammanvuxen med Förlösa 1965
4 Sammanvuxit med Smedby 1970 14 Sammanvuxen med Mörbylånga By 1970
5 Sammanvuxen med Tokarp 1970 15 Sammanvuxen med Madesjö 1965
6 Sammanvuxen med Lockebo och Norrahammar 1970 16 sammanvuxen med Döderhult 1965
7 Ny tätort 1965 17 Sammanvuxen med Jenny 1990
8 Sammanvuxen ned Månsarp 1975
9 Sammsnvuxen med Bäckseda 1970

10 Sammanvuxen med Lindås 1975

2 487 2 453 2 424 2 789 3 000 3 169 3 279 3 192 3 093
2 521 3 267 3 860 5 652 5 497 5 287 5 251 5 071 4 968
4 378 4 768 5 417 5 763 5 776 5 783 5 848 5 386 5 305
1 163 1 235 1 863 1 802 1 755 1 781 1 746 1 641 1 605
2 414 2 556 2 591 2 495 2 446 2 342 2 310 2 066 1 847
1 544 1 670 1 728 1 797 2 027 2 031 2 170 1 940 1 965
30 516 32 536 34 918 32 049 29 819 30 817 32 671 33 788 35 170

1 594 4 219 5 901 5 881 5 836 5 669 5 520
1 044 1 363 1 358 1 430 1 467 1 456 1 461

1 015 1 238 1 489 1 500 1 411 1 398 1 414 1 523 1 555
1 066 1 372 1 290 2 013 3 723 3 749 3 545 3 530

1 118 1 273 1 297 1 299 1 263 1 268
1 323 1 713 1 923 1 882 1 925 1 786 1 704 1 601 1 562
3 811 5 028 5 430 5 005 4 924 4 906 5 041 4 924 4 744

1 007 1 254 1 282 1 369 1 341 1 341
1 188 1 621 2 995 3 759 4 189 4 570 4 475 4 636

1 352 1 592 1 874 1 952 1 954 1 787 1 784
8 669 11 311 12 875 13 010 13 064 12 808 12 910 12 322 12 598
10 731 15 469 17 143 19 021 18 913 17 791 17 634 17 059 17 143

1 012 1 085 1 151 1 144 1 077
1 047 1 175 1 289 1 495 1 781 1 896 1 975 1 900 1 829
1 053 1 045 1 191 1 199 1 356 1 333 1 325 1 219 1 197
6 016 6 762 7 201 7 405 7 319 7 394 7 779 7 808 7 827
1 904 1 912 1 957 1 810 1 785 1 755 1 561 1 461 1 337
2 418 3 083 3 521 3 666 3 515 3 210 3 167 2 976 2 805
17 754 18 877 20 168 21 239 21 462 21 504 22 041 20 888 20 694
1 971 2 142 2 483 2 267 2 052 1 637 1 432 1 319 1 270



Bilaga 2: SNI
SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och bygger på EU:s standard, NACE Rev.1.1. SNI är 
primärt en aktivitetsindelning. Produktionsenheter, som företag och arbetsställen klassificeras efter 
den aktivitet som bedrivs. Ett företag, arbetsställe kan ha flera aktiviteter (SNI-koder). 

A+B jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske
C+D utvinning av mineral, tillverkningsindustri
E+90 energi- o vattenförsörjning, avfallshantering
F byggindustri
G+I handel; transport, magasinering; kommunikation
H+Oexkl90+P personliga och kulturella tjänster
J+Kexkl73 kreditinstitut, fastighetsförvaltning, företagstjänster
L+Q civila myndigheter, försvar; internat. organisationer
M+73 forskning o utveckling; utbildning
N enh för hälso- och sjukvård, socialtjänst; veterinärer
00 näringsgren okänd

För mer information hänvisas till SCB.



Bilaga 3: Pendlingskarta

På grund av skalproblem kan vissa 
differenser mellan skala och bild 
förekomma, principen är dock den 
samma.

Pendling i %

1-4,99

5-9,99

10-19,99

20-39,99

40-59,99

60-79,99

80-100

Stockholm

Malmö

Göteborg



Bilaga 4: Restidsförändringar i Kalmar län

Förändring i gravitation, 
mätt i %

-19,99

20-29,99

30-30,99

40-59,99

60-79,99

80-99,99

100-139,99

140-199,99

200-259,99

260-



Bilaga 5: Tillgänglighetslandskap
För att kunna se tillgänglighetslandskapet i sin helhet krävs att en särskild läsare används. För att få 
tillgång till den gör på följande sätt:

1. Ladda hem Google Sketchup Viewer från: 
http://sketchup.google.com/download/gsuviewer.html (6,4 MB)

2. Installera programmet på lämplig plats
3. För att ladda hem filen:

joakimuppsats.4shared.com 
4. Öppna filen med Google Sketchup Viewer
5. Använd sedan knapparna till vänster för att navigera.

http://joakimuppsats.4shared.com/
http://sketchup.google.com/download/gsuviewer.html

