
 

 

 

 

Bron och 
Attityderna 
En undersökning av politiska åsikter kring 
Öresundsbron 

Hans Cruse 

Magisteruppsats 15,0 högskolepoäng 

HEKX02 Vårterminen 2008 

Handledare: Thomas Malm 

Humanekologiska avdelningen, Lunds universitet 



 

 2 

Abstract 
Institution/Ämne: Etnologiska institutionen – Humanekologi 
Adress: Finngatan 10, 223 62 Lund 
Tfn: 046-222 04 56 
 
Handledare: Thomas Malm 
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Öresundsbron 
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Ventileringstermin: Höstterm.  Vårterm. 2008 Sommartermin (år) 
 

This thesis deals with past and present political attitudes towards the Öresund bridge. It 

describes the decision making process which preceded the construction of the bridge, and has a 

short historical introduction to it. It then presents the attitudes towards the bridge of five 

different political parties, all represented by regional politicians. This empirical information 

was obtained through interviews with politicians and literature studies. The author then 

analyzes the empirical information with the help of the human ecological triangle developed 

by Steiner, and the center-periphery theories of Wallerstein and Persson.  

 

To conclude, the author describes what the central problem is in the case of the Öresund bridge 

from a human ecological perspective and analyzes the empirical data collected.  

Keywords: Political ecology, infrastructure, Öresund bridge, human ecology, world-system 
theory 
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Introduktion 

Bakgrund 

Sällan har ett infrastrukturprojekt vållat så mycket debatt som Öresundsbron1 gjorde 

både i Danmark och i Sverige. Åren innan bron till slut färdigställdes svämmade 

media formligen över av försök till åsiktsbildningar för eller emot bron. Åtskilliga 

studier gjordes i ämnet och publicerades.  

 

Till slut stod den då där, böjd över Öresund, några protester hade inte hjälpt. Trafiken 

började rulla den 2:a juli 2000, och precis då upplevde jag att det blev tyst. Kritikerna 

tystnade, och likaså gjorde förespråkarna. Bron var ett faktum och människor började 

anpassa sitt liv och sina vanor till den.  

 

Jag tänkte inte så mycket på det då, men nu efter ett par terminers studier i 

humanekologi finner jag detta mycket intressant. I och med att det blev tyst från 

bland annat media, blev det också svårt för gemene man att följa med i de 

diskussioner som ägt rum efter att bron kommit på plats. Jag började fundera på vad 

de folkvalda politikerna ansåg om Öresundsbron efter att den var färdigställd. 

Öresundsbron var inte det enda gigantiska infrastrukturprojekt som lockade mitt 

intresse, men det var ett av de mer lokala. Tanken bakom det hela var att det måste 

finnas viktiga lärdomar att dra om attityder inför framtida infrastruktursatsningar.  

 

Politiska processer är något som är väldigt intressant för mig. Ända sedan min 

gymnasietid har jag varit engagerad i politiskt arbete dock inte partipolitiskt. Jag har 

varit engagerad i miljöråd, kår och även mitt yrkesliv har genomsyrats av ett intresse 

för politik, men även ett stort intresse för miljö och trafik finns hos mig. Därför har 

jag valt att skriva den här uppsatsen.  

Syfte och problemformulering 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga åsikter inom riksdagspartier om 

Öresundsbron och dess konsekvenser. Deras nuvarande åsikter kommer att 

kontrasteras gentemot deras tidigare åsikter. Dessa åsikter kommer även att 

                                                 
1 I uppsatsen kommer Öresundsbron att benämnas som antingen ”Öresundsbron” eller ”bron” om inte annat 
framgår av sammanhanget.  



 

 6 

diskuteras utifrån några humanekologiska perspektiv. Kort sagt är alltså frågan vad 

politikerna anser om Öresundsbron, nu när den står på plats. Uppsatsen kan ge 

exempel på hur attityder förändras över tid och på så sätt bidra med kunskap som är 

viktig inför framtida infrastruktursatsningar. 

Relevans ur ett humanekologiskt perspektiv 

Det är intressant att få ett exempel på hur partiernas inställning till stora 

infrastruktursprojekt förändras över tid när man planerar för framtida insatser. Andra 

områden som vore intressanta att studera, både nu och senare, är citytunneln i 

Malmö, Höga Kusten-bron i norra Sverige och införandet av Metron i Köpenhamn. 

Min förhoppning är att min uppsats skall kunna användas som inspiration till 

liknande studier. 

 

En erfarenhet som jag personligen har fått i mitt eget miljöengagemang är att det 

finns motstånd mot satsningar i Sveriges infrastruktur som tydligt visar 

konsekvenserna av vårt materialistiska levnadssätt på ett väldigt lokalt plan. 

Exempelvis finns det exempel från mitt eget hemområde där jag vuxit upp. Min 

erfarenhet därifrån är att de allra flesta grannar är för vindkraft, och tycker det är en 

väldigt bra idé att bygga fler så att vi slipper den smutsiga kärnkraften och 

kolkraften. Så länge de slipper se själva vindkraftverken.  

 

Vindkraft är ett sätt att producera elektricitet som syns mer lokalt. Att producera mer 

elektricitet lokalt i Sverige minskar beroendet av energikällor från utlandet. Därmed 

flyttas också de miljökonsekvenser som orsakas av vårt beroende av elektricitet från 

utlandet till Sverige, och då tycks det enligt min uppfattning vara mycket mindre 

angeläget med energiproduktion bland de människor som bor i närheten av 

vindkraftverken. Personerna som är emot vindkraftverken vill alltså så att säga 

skörda frukterna av att ha god tillgång till energi, men inte ta konsekvenserna av 

produktionen av densamma. Detta kan enligt mig också tillämpas på Öresundsbron, 

men detta kommer att diskuteras mer i diskussionsdelen.  

 

Som humanekolog kan man se stora infrastruktursatsningar som ett sätt att minska 

vår miljöbelastningsförskjutning genom att den synliggörs mycket tydligare. Tidigare 

har områden i centrum överfört sin miljöbelastning till perifera områden (se 
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definitioner av centrum och periferi nedan), men om miljöbelastningen syns i 

människors närområde, är de enligt mig mer benägna att minska den. 

Humanekologen Alf Hornborg ger i sin artikel ”Footprints in the Cotton Fields” ett 

konkret exempel av hur detta gick till under den industriella revolutionens England, 

men det går även att se liknande händelser idag.  

 

Under den industriella revolutionen exporterades bomull från USA till Storbritannien 

där den vävdes till bomullstyg och således antingen användes inom landet eller 

exporterades vidare. Det enda människor såg av denna industri i England var just 

själva raffineringen av produkten och inte framställandet av råmaterialet. Hornborg 

beräknar i sin artikel hur mycket land och arbete som investerats i bomullen och 

visar tydligt att det är betydligt mycket mer arbete och land investerat i bomullen än 

vad som syns i England (Hornborg 2006:78).  

 

Att miljöbelastningen inte längre förskjuts utan är väldigt tydlig, kan enligt min 

mening påverka människors vilja att minska densamma. Öresundsbron är enligt min 

mening ett exempel på hur miljöbelastningen och resultatet av vår livsstil görs tydlig, 

detta då bron är nödvändig för transporter som behövs för att underhålla våra 

konsumtionsvanor2. Innan bron byggdes skedde transporter antingen med flyg eller 

med båt, förutsättningarna för dessa transporter ändrades när bron stod klar, i den 

bemärkelsen att frakttider och höga kostnader inte längre var något kunder till 

exempelvis speditionsbolag var tvungna att acceptera.  

 

Ett annat sätt att se på Öresundsbron är genom det begreppspar som samhällsvetaren 

Immanuel Wallerstein gjort känt och använt sig mycket av i sin diskussion om den 

kapitalistiska världsekonomin och ojämnt utbyte av resurser, centrum - periferi 

(Wallerstein 2007:54). Det är intressant att diskutera Öresundsbron ur detta 

perspektiv då mycket av argumenten för eller emot bron har handlat om huruvida 

exempelvis Stockholm kommer att hamna i periferin när Malmö och Köpenhamn rör 

sig mer mot att bli ett centrum. Men det är inte bara relationen mellan 

Öresundsregionen och Stockholm som är intressant att granska, utan även relationen 

                                                 
2 Jag inser att en diskussion om ekologiska fotavtryck hade kunnat passa in här, men har valt att 
utelämna det för att resonemanget skall vara enklare att följa. För en redogörelse av vad ett ekologiskt 
fotavtryck är, hur de beräknas o.s.v. hänvisar jag till Wackernagel och Rees bok Our Ecological 
Footprint (1996).  
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mellan exempelvis Köpenhamn-Helsingör eller Malmö-Lund. Fredrik Nilsson som är 

etnolog från Lund, har gjort en studie kring förväntningarna kring Öresundsbron. En 

del av de informanter som Nilsson använt sig av i sin studie nämner just relationen 

mellan centrum och periferi som ett möjligt problem (Nilsson 1999:133-135). Detta 

kan vara viktigt då Öresundsregionen generellt, och Malmöområdet i synnerhet, kan 

gå från att producera varor för centrum (huvudstadsområdet) till att konsumera varor 

från periferin och blir då ett eget centrum. Detta är ett centralt begrepp som jag valt 

att diskutera mycket med mina informanter.    

 

Ett annat viktigt samband som knyter ihop uppsatsens frågeställning med 

humanekologin som ämne, är att när exempelvis det byggs en bro någonstans, bör 

konsekvenserna noga övervägas. Man bör analysera hur bron kommer att påverka 

både miljö, individ och samhälle, och sedan se hur dessa påverkar varandra. Detta 

kan ske genom en analytisk tankemodell såsom den humanekologiska triangeln som 

jag presenterar senare i uppsatsen.  

Disposition 

Uppsatsen inleds med en kort historisk redogörelse för den beslutsprocess och de 

tankar som ledde fram till att Öresundsbron byggdes. Mitt empiriska material 

presenteras i delen ”Partierna förr och nu”. Det empiriska materialet presenteras i 

form av referat från intervjuer, indelat efter varje person som intervjuats. Det 

empiriska materialet analyseras och diskuteras sedan i avsnittet ”Analys och 

diskussion” i slutet av uppsatsen. Här sker analysen utifrån den humanekologiska 

triangeln, vars relevans för uppsatsen beskrivits ovan. I analysen tas även element 

såsom centrum - periferi och miljöbelastningsförskjutning in i diskussionen. I 

konklusionen tas förslag på lösningar fram, och nya frågeställningar för framtida 

forskning tas fram.  
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Metod och teori 
 
Uppsatsen tar avstamp i litteraturstudier kring hur bland annat beslutsprocessen har 

gått till. Här har använts mestadels äldre litteratur för att få insikt i hur debattens 

vågor gick i slutet av 80-talet och början av 90-talet.  

Mitt eget empiriska material är helt och hållet baserat på intervjuer. Efter kontakt 

med de sju riksdagspartierna gavs jag möjlighet att intervjua lokala representanter för 

fem, vilket jag gjorde. Det är värt att notera för läsarens skull att varken miljöpartiet 

eller moderaterna har ställt upp för intervju.  

I avsnittet analys och diskussion ställer jag teorierna mot informationen mina 

informanter lämnat och för en diskussion kring detta, här återfinns därför endast 

enstaka litteraturreferenser. 

Värt att nämnas är också att två av mina intervjuer har utförts på andra sätt än ansikte 

mot ansikte, nämligen via telefon respektive e-post. Vilka detta är framgår i texten.  

Den humanekologiska triangeln 

Den humanekologiska triangeln är ett av de mest fundamentala analytiska 

perspektiven inom humanekologin, och den är relevant att använda i min uppsats. 

Den definierar det som vi humanekologerna granskar, det vill säga sambanden 

mellan miljö, samhälle och individ.  

 

En av dem som först formulerade den modellen var geografen Dieter Steiner som i en 

antologi beskrev hur humanekologi som tvärtvetenskapligt ämne behandlar 

miljöfrågor ur tre olika perspektiv, människa, miljö och samhälle. I den ursprungliga 

modellen är sambanden mellan 

miljö - individ och samhälle - 

individ rekursiva, det vill säga 

att de har ett förhållande som 

direkt kan påverka varandra 

med en återkoppling som kan 

vara både positiv och negativ. 

Steiner menar dock att 

Miljö Samhälle 

Individ 

Fig 1: Den humanekologiska triangeln. Fritt efter Steiner 
(1993:57) 
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sambandet mellan miljö - samhälle inte är rekursivt men att de har en strukturell 

koppling. Detta tolkar jag som att Steiner menar att miljö och samhälle inte aktivt kan 

påverka varandra genom handlingar, utan att aktiva handlingar sker i andra delar av 

triangeln. Detta kan naturligtvis diskuteras, men jag anser att samhället som enhet 

kan påverka miljön, och sedan få återkoppling från miljön även om återkopplingen 

från miljön inte är en aktiv handling av en medveten entitet. Med detta menar jag att 

exempelvis länders regeringar med stöd av befolkningen kan göra något som direkt 

påverkar naturen. Av denna anledning kommer uppsatsen att utgå från att ett det 

finns en rekursiv koppling även mellan miljö och samhälle, se figur 1.  

 

Det finns även enligt Steiner ett rekursivt samband individ – individ vilket i korthet 

innebär att individer kan påverka individer direkt eller indirekt genom sina 

handlingar (Steiner 1993:57). I uppsatsen kommer inte detta resonemang att ges 

något större utrymme, då det är relationen mellan de andra faktorerna i triangeln som 

är intressant för mitt ämne. 

 

I uppsatsen kommer modellen att utgöra grunden för mitt resonemang och genomlysa 

både mitt empiriska material och min analys.  

Centrum - periferi 

En mycket viktig infallsvinkel för att förstå den kritik som kom att riktas mot bron är 

centrum - periferidiskussionen. Jag har använt mig av begreppet i min uppsats på 

samma sätt som Immanuel Wallerstein gjort i sin bok. Kort sagt innebär det att 

periferins största roll är att producera varor för centrum (Wallerstein 2007:54). 

Tidigare har Skåne kunnat ses, med Malmö i sitt centrum, som en del av periferin, 

delvis på grund av dess geografiska läge i förhållande till Stockholm, men också för 

att Skåne har mer gemensamt kulturellt med Köpenhamnsområdet och Själland än 

till Stockholm (Nilsson 1999:131). Nu försöker ansvariga politiker dock flytta 

Malmö med omnejd in i centrum, tillsammans med Köpenhamn för att skapa ett nytt 

centrum där resten av Sverige blir en periferi till Skåne. Man vill på sätt och vis 

skapa en regional by som inte avgränsas av nationsgränser (Nilsson 1999:131-133). 

Att skapa en ny mycket tydlig centrum - periferi kan naturligtvis ha stora 

konsekvenser. Hur de politiker jag varit i kontakt med upplever denna problematik, 

kommer jag att förmedla i min empiridel och även ta upp i min diskussionsdel.  
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En annan viktig centrum - periferi diskussion som jag kommer tillämpa på mitt 

arbete är historikern Werner Perssons (Persson 1991). Han har definierat fyra olika 

sorters periferi, vilka jag kommer att använda för att analysera mitt empiriska 

material i diskussionsdelen. De fyra olika är buffertperiferier, periferier som 

misslyckats med sina centrumambitioner, språkliga isolat och externa periferier. Kort 

sagt är buffertperiferier bitar av land som ligger mellan olika centrum just som 

buffertar. Periferier som misslyckats med sina centrumambitioner är ganska 

självförklarande, men de kan ha egna centrumambitioner eller försöka bli gjorda till 

centrum av någon annan. Språkliga isolat är även det ganska självförklarande, i 

korthet innebär det att det är en plats i periferin där ett annat språk talas än i resten av 

landet. Persson drar som exempel Baskien i Spanien. Den sista sortens periferi är den 

externa periferin. Den innefattar områden som ligger långt från nationens eget 

centrum (Persson 1991:155). 

Hermeneutik 

Hermeneutiken är för mig som iklätt mig forskarrollen viktig att ha i åtanke när mitt 

arbete i detta projekt fortskrider. En av de delar in hermeneutiken jag kommer att 

använda mig av är dess källkritik. Alvesson och Sköldberg gör gällande i sin bok att 

en forskare måste vara uppmärksam på hur informationen denne hämtat in på 

kvalitativt sätt har förvrängts, speciellt när forskaren får in motstridiga uppgifter från 

flera håll. Då gäller det att förstå varför och hur informationen har förvrängts, källans 

trovärdighet måste bestämmas och källans motiv för att lämna informationen måste 

även den tänkas igenom (Alvesson och Sköldberg 1994:123-124). Det är viktigt för 

läsaren att förstå att hermeneutiken handlar om att det inte finns någon sanning, 

någon klar bild av verkligheten, utan allting är tolkat på olika sätt (Bjurström 

2004:75). Detta tänker jag göra genom att tillämpa vissa delar av den historiska 

hermeneutiken. 

 

Till att börja med avgör jag på om min källa är en kvarlevande källa eller en 

berättande källa. En kvarlevande källa kan exempelvis vara ett mötesprotokoll, eller 

en broschyr. Kort sagt en källa som inte manipuleras lika lätt som en kvarlevande 

källa. En kvarlevande källa kan exempelvis vara en person som var med under den 

tid man är intresserad av, i mitt fall någon som var aktiv i ett politiskt parti under 
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1990-talet. Det är dock viktigt att inse att en källa kan både vara kvarlevande och 

berättande samtidigt. (Alvesson och Sköldberg 1994:124). Jag måste även överväga 

om källan är äkta eller inte. Alvesson och Sköldberg menar att detta är ett sätt att se 

om källan verkligen är en källa eller inte (Alvesson och Sköldberg 1994:124). För 

min del innebär det att verifiera det material jag samlat in och de personer jag pratat 

med verkligen var med i debatten kring Öresundsbron. Jag bedömer dock att 

sannolikheten för att jag skulle möta en oäkta källa i mitt fältarbete är liten, därför att 

ämnet är ganska okontroversiellt idag, och att de sakuppgifter som lämnas till mig 

lätt kan kontrolleras mot andra källor. 

 

Vad som blir svårare att bedöma är om mina uppgiftslämnare tenderar att vinkla 

informationen eller inte. Generellt går det att säga att ju mer vinklad informationen 

är, ju mindre värde har den för forskaren (Alvesson och Sköldberg 1994:125). Jag 

kommer att försöka bedöma huruvida mina informanter har vinklat informationen 

gentemot vilken bakgrund de har, men i just den här uppsatsen kommer inte värdet 

på informationen att minska, då vinklingen på information jag kan tänkas få från 

mina informanter gör att uppsatsen blir mycket intressantare. I min analysdel 

kommer jag att ställa mina informanter mot varandra och diskutera vinklingen på 

information jag fått från dem. 

 

Allt detta kommer jag att kombinera i vad som kan kallas den hermeneutiska cirkeln. 

Jag ger mig in i mitt eget resonemang med en viss förförståelse, och tar del av den 

information som presenteras för mig. Detta vidgar sedan min förståelse och den nya 

förståelsen kan användas för att granska material på ett annat sätt än vad som gjordes 

tidigare. Helt i enlighet med den hermeneutiska cirkeln (Alvesson och Sköldberg 

1994:165). 

Deskriptiv-komparativ 

Min uppsats kommer att vara både deskriptiv och komparativ. Partiernas officiella 

ställning kring Öresundsbron kommer att redovisas och uppfyller därmed villkoren 

för att vara deskriptiv, alltså beskrivande. Partiernas nuvarande ställning kommer att 

diskuteras och jämföras med både deras egen tidigare ställning och varandras 

nuvarande ställning. Av utrymmesskäl och tidsskäl så har jag valt att exkludera en 
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jämförelse mellan Öresundsbron och andra infrastrukturprojekt, även om det vore 

intressant att göra en sådan studie i framtiden.  

Intervjumaterial 

Jag har inte åkt särskilt långt för att finna information, men jag har dock varit utanför 

mina egna ”säkra” domäner.  

 

Att lämna mina egna domäner har gjort att det öppnats upp nya områden för mig. Jag 

hade inte så stor kunskap om området innan, vilket gjort att jag varit öppen för de 

intryck mina informanter gav mig under min forskningsperiod.  

 

Min forskning tog avstamp i folklivsarkivet i Lund där ett mycket omfattande 

intervjumaterial lästes igenom av mig. Min undersökning på just folklivsarkivet gav 

mig tillgång till väldigt mycket material, och en del inspiration. 

 

Jag kontaktade samtliga riksdagspartier för att komma i kontakt med deras respektive 

representanter. Det slutade med att jag fick fem representanter som jag intervjuade. 

De flesta intervjuade jag personligen i deras kontor, men en av informanterna 

intervjuades över telefon, en annan över e-post.  

Empirinära metod/grundad teori 

Min studie är i det stora hela idiografisk, då jag valt att koncentrera mig på ett enskilt 

fall istället för på en mängd olika (Alvesson och Sköldberg 1994:66). Detta har jag 

gjort därför att det ger mig att möjlighet att granska min information på ett mer 

djuplodande sätt. Att utföra en nomotetisk hade inte varit möjligt om jag hade haft 

för många fall att titta på, speciellt inte med tanke på den begränsade tid och 

utrymme som definierar en magisteruppsats. Målet med denna uppsats är inte heller 

att hitta någon generell regel eller problematik som gäller för alla 

infrastrukturprojekt. 

 

Min uppsats baserar sig alltså på intervjuer, detta är en empirinära metod. Som jag 

nämnt ovan kan detta innebära att den information jag mottar från informanter kan 

vara vinklad på något sätt, medvetet eller omedvetet. Detta är en problematik som jag 

är medveten om och har vägt in i min undersökning. I denna uppsats är dock 
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vinklingen en del av det intressanta för diskussionen. Därför har jag valt att arbeta på 

detta sätt.  

Kvalitativ metod 

Jag har i denna uppsats valt att arbeta med en kvalitativ metod, genom att jag valt ut 

några personer som är aktuella för min uppsats och intervjuat dem.  

 

Det jag skriver om går inte med lätthet att mäta. Jag tar upp mina informanters 

åsikter om Öresundsbron i min redovisning av mitt empiriska material nedan, men 

får inga och önskar inte heller få några kvantitativa mätbara resultat i min 

undersökning.  

 

Det som jag finner intressant i sammanhanget är hur politikerna presenterar sin åsikt. 

En kvantitativ undersökning skulle inte kunna ge samma nyans som en kvalitativ 

undersökning i det här fallet.  
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En bro blir till 
 
En fast förbindelse över Öresund, mellan Sverige och Danmark, har varit aktuellt 

väldigt länge. 1872 presenteras ett förslag till en fast förbindelse mellan de två 

länderna, nämligen en tågtunnel under sundet. Detta var långt från det enda förslag 

som lades fram, det fanns en mängd olika lösningar både i form av tunnlar och i form 

av broar, men även förbindelsens plats varierade i de olika förslagen (Johansson 

2000).  

 

Fram till 1980-talet lades några förslag fram till en bro av ett konsortium bestående 

av både svenska och danska företag, där det svenska företaget Skånska 

Cementgjuteriet (numera Skanska) var en av aktörerna. På 80-talet lämnas det sista 

förslaget från konsortiet till de svenska och danska regeringarna och 1984 tillsätts en 

delegation som skall ta fram ytterligare förslag på en bro (Johansson 2000). Det var 

först nu som planerna skulle bli verklighet. Den 23:e mars 1991 var ett historiskt 

datum i sammanhanget. Då skrev Sveriges och Danmarks kommunikationsministrar 

på ett avtal om att bygga Öresundsförbindelsen (Falkemark 1992:51). Men Gunnar 

Falkemark som vid den tidpunkten var docent i statsvetenskap förmedlar i sitt avsnitt 

i boken ”Öresundsbron – En onaturlig hägring” en bild av en beslutsprocess som var 

allt annat än rak. 

 

Han har utstakat tre olika faser i vilka beslutsprocessen ägde rum; Förberedelsefasen 

(1984-1987), osäkerhetsfasen (1987-1989) och slutligen beslutsfasen (1989-1991) 

(Falkemark 1992:43). De olika faserna karakteriseras av olika beslut som fattades i 

de tidsintervallerna som Falkemark definierat.  

 

I den första fasen togs det viktiga principbeslut för byggandet och drivandet av en 

eventuell Öresundsförbindelse. Bland annat krävdes det att bron skulle vara lönsam 

ur ett företagsekonomiskt perspektiv, helt självfinansierad och man skulle inte betala 

ut något statstöd till bygget. Här uppmärksammar Falkemark läsaren på att detta går 

stick i stäv med ett annat viktigt principbeslut som fattades av riksdagen 1979 om att 

alla infrastruktursatsningar skall föregås av en bedömning av vilken nytta en 

investering kan vara för samhället i stort (Falkemark 1992:43-44). Denna princip 

från 1979 innebar alltså att en infrastruktursatsning som t.ex. en bro skulle kunna 
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komma att byggas, även om den inte bar sina egna kostnader. Detta gällde dock ej 

Öresundsbron. Redan under den här perioden föreslogs det av regeringen att endast 

en bro mellan de två länderna kunde komma i fråga då den kan vara vinstbärande, 

medan en tunnel eller färja inte kan det (Améen 1992:59). Under dennas fas började 

ansvariga politiker även att undersöka de miljökonsekvenser som bron kunde tänkas 

medföra. Bl.a. räknades det på hur mycket den så kallade nollösningen skulle kosta. 

Nollösningen innebär att vattenflödet in och ut ur Öresund och Östersjön inte 

påverkas alls. Politikerna förkastade dock den ”absoluta” nollösningen för den 

”marginella” nollösningen när man märkte att kostnaden skenade iväg (Falkemark 

1992:44). ”Marginell” definierades senare med att vattenflödet får minska med 

maximalt 0,5 % (Öresundskonsortiet 1994:26).  

 

Under den andra fasen pågick främst påverkansarbete inom de politiska partierna och 

Falkemark beskriver hur oense, framförallt de socialdemokratiska partierna i Sverige 

och Danmark, var kring utformningen av en förbindelse. Det danska 

socialdemokratiska partiet var för en borrad tunnelförbindelse, vilket även en stor del 

av de svenska socialdemokraterna var vilket visade sig i ett stort rådslag som partiet 

genomförde. Partistyrelsens förslag om en delad förbindelse (järnväg/bilväg) gick till 

slut igenom, och efter stort påverkansarbete från de svenska socialdemokraterna gick 

till slut de danska socialdemokraterna också med på den linjen. Det var detta arbete 

som sedan fördes i respektive riksdag och regering (Falkemark 1992:44-45). 

 

I det tredje och avslutande steget har Falkemark identifierat en brådska som rådde. 

Bland annat hävdar Falkemark att miljökonsekvensbeskrivningar gjordes bristfälligt, 

och att det till och med var så att beslutet om att bygga bron fattades innan alla 

miljöutredningar var färdiga. Man ville också få igenom ett beslut att bygga bron 

innan ett eventuellt regeringsskifte 1991 (Falkemark 1992:50-51).  

 

Men beslutsförfarandet kring Öresundsbron stod ingalunda tyst och oemotsagt. 

Exempelvis anordnades det en stor demonstration i Helsingborg 1988 där närmare 

10 000 personer deltog (Kvant 1992:37-38). Människor demonstrerade och 

ifrågasatte behovet av en bro. Men brobyggandets legitimitet ifrågasattes även från 

juridiskt håll. 1989 publicerades en skrift som istället framställer en järnvägstunnel 

som det enda miljöriktiga och kostnadseffektiva byggnadssättet när det kommer till 
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en fast förbindelse över Öresund. Historikern Hans Albin Larsson skriver i sitt 

bokavsnitt i tidigare nämnda bok om det vägval som görs genom att bygga 

Öresundsbron. Han menar bland annat att bron tvingar människor att skaffa bil, och 

att det hela tiden döljs bakom en retorik om frihet (Larsson 1989:41). 

 

Det har gjorts mängder av beräkningar och undersökningar hur allt från miljön skulle 

påverkas av bron till hur människorna skulle påverkas. En av de intressantare 

undersökningarna lekte med tanken att nationsgränserna mellan Sverige och 

Danmark inte skulle finnas, den så kallade naturliga pendlingen. Samma formler som 

används för att beräkna inrikes pendling applicerades på Öresund och man fick fram 

siffror som med dåtidens mått var ganska imponerande, nämligen att 8900 människor 

skulle pendla varje dag. (Bacher et al. 1995:13). I början av 2007 pendlade drygt 

16000 personer per dag, det är alltså nästan dubbelt så mycket som prognoserna 

pekade på (Nytt från Öresund 2007). Uppsatsen kommer dock inte att handla om 

granskande av rapporter utan om attityden som politiska partier har till den. 
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Partipolitik förr och nu 
 
I den här delen av uppsatsen kommer jag att presentera de olika partiernas tidigare 

ståndpunkter kring Öresundsbron och vad de anser om Öresundsbron idag. 

Diskussion, jämförelse och analys mellan de olika partierna kommer i nästa del av 

uppsatsen. 

 

Kay-Vilhelm Winqvist, folkpartiet 

Winqvist satt i början av 90-talet som ordförande för ett regionalt råd för ett enat 

Skåne. Han är noga med att poängtera att han inte arbetade för ett enat Skåne som en 

egen nationalstat, utan för att föra samman Malmöhus län, Malmö stad och 

Kristianstad län till en enda gemensam förvaltning. 

 

Winqvist drar sig till minnes hur partiledningen resonerade under tiden då det var 

dags att ta ställning till Öresundsbron. Styrelsen var på intet sätt enig, men ett av 

huvudargumenten mot Öresundsbron var att sådan infrastruktur var omodern i en IT-

ålder. Bilar och järnväg ansågs vara förlegade och inte något man skulle satsa på. 

Istället skulle man satsa på mer informationsteknologi. 

 

Även partiets ungdomsförbund och Skånekretsen var emot byggandet av 

Öresundsbron, framförallt ur miljöhänsyn. Man var rädd för att Öresundsbron skulle 

förstöra Östersjöfiskens lekplatser, hindra inflödet av nytt vatten i Östersjön och 

liknande. Även rädsla för att fåglar skulle flyga in i högbrons pyloner fanns. Till slut 

fick dock ja-sidan majoritet i partistyrelsen och partiet tog officiellt ställning för att 

bron skulle byggas. Ett av de säljande argumenten var att hela Skåne skulle ha nytta 

av bron, inte bara Malmö. 

 

Winqvist tror att det idag knappast finns någon som inte är nöjd med bron, skulle 

förslaget om bron kommit idag tror han att hela partiet skulle ha ställt sig bakom 

direkt. Visserligen har antalet långtradare över sundet har ökat sen bron kom till, 

liksom antalet resande, säger han.  
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Vad gäller brons påverkan på miljön har själva bron enligt Winqvist inte haft den 

påverkan på havet man trodde den skulle ha, bland annat har fisken i Öresund hittat 

nya lekplatser (alldeles intill pylonerna). Han vet dock inte säkert hur biltrafikens 

utsläpp påverkar Öresund. Några andra miljökonsekvenser har det inte talats högt om 

sedan bygget kom igång, här drar Winqvist själv liknelser till bland annat citytunneln 

i Malmö där borren snarare möttes av jubel än protester när den borrat färdigt. Han 

påpekar också att protester mot något inte nödvändigtvis tystnar bara för att något 

börjar byggas, här är hans paradexempel tunneln genom Hallandsås som möter mer 

och mer protester. Winqvist vill dock poängtera att bygget blev försenat på svensk 

sida i två år för att man vill försäkra sig om att bygget inte skulle orsaka för stora 

miljökonsekvenser.  

 

Att bron har påverkat vårt samhälle rådet det inget tvivel om enligt Winqvist. Exakt 

hur den har påverkat Öresundsregionen är svårare att säga. Med ganska stor säkerhet 

har regionen flyttats närmare det europeiska centrat, och lämnat Stockholm i den 

europeiska periferin. Winqvist påpekar att Stockholm visserligen är Sveriges 

huvudstad, men den är periferi för de som bor i Skåne. 

 

Att människor har börjat jobba på båda sidor av sundet tycker Winqvist är bra. Det är 

dock framförallt svenskarna som börjat jobba i Danmark. Han tror att detta beror på 

att lönerna är bättre i Danmark. Danskarna jobbar visserligen inte i Sverige, men de 

flyttar hit då det är billigare att bo och leva i Sverige. Han tror även att vi har en del 

danskar som åker till Sverige och handlar livsmedel. I det stora hela ser både han och 

folkpartiet stora vinster i samhället med Öresundsbron och liknande framtida projekt, 

såsom en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Dock finns det vissa brister i 

systemet, som även påverkar individer. Bland annat att man betalar skatt där man 

arbetar (den danska modellen) istället för där man bor (den svenska modellen). Detta 

innebär att stat och kommun förlorar pengar på att svenskar arbetar i Danmark då 

även om de inte skattar i Sverige, skall ha tillgång till förskoleplats och liknande. 

Detta leder Winqvists resonemang in på hur bron har påverkat individen.  

 

Winqvist anser att bron har gjort väldigt mycket för individen. Framförallt har 

avståndet förkortats till Danmark, även om det mentala avståndet till Danmark är 

långt fortfarande. Winqvist menar att bron till en början var i stort sett enkelriktad. 
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För svenskarna börjar kontinenten i Köpenhamn, men för danskarna börjar i princip 

Sibirien i Skåne. Men nu har utbytet av tjänster och kultur tagit fart. Bland annat har 

danska tidningar börjat recensera svenska böcker och vice versa, detta var inte något 

som förekom i någon stor utsträckning innan bron byggdes enligt Winqvist.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att folkpartiet tycker att Öresundsbron var en god idé, 

även om man var lite skeptiska mot den i början, framförallt av miljöskäl.  

Rolf Tufvesson, kristdemokraterna 

Under tiden som Öresundsbron debatterades som flitigast var Rolf Tufvesson aktiv 

inom kristdemokraterna på flera håll; bland annat började han som chef för 

kommunikationsdepartementet 1994. Han blev sedan regionråd i Region Skåne 1998-

2002 sedan han varit landstingspolitiker i Malmöhus län i många år. Han är själv från 

Helsingborg och bedriver mycket av sin politik ur ett ”Helsingborgskt” perspektiv. 

Själv använder han bron ungefär varannan gång han skall ta sig över sundet. Den 

andra hälften av gångerna tar han färjan Helsingborg-Helsingör.  

 

Han berättar att han liksom många andra inom hans parti var för bron från allra första 

början. Visst fanns det kritiker även inom kristdemokraterna, men partiets officiella 

ställning har hela tiden varit att man är för bron. Detta vill Tufvesson kreditera Mats 

Odell för, det var enligt Tufvesson han som rodde projektet i land hos det egna 

partiet. Idag är man fortfarande positivt inställd till bron inom partiet, den allmänna 

uppfattningen är att bron nästan blivit bättre än man vågat hoppas, så man ser den nog 

ännu mer positivt nu än vad man gjorde tidigare. Enligt Tufvesson är en av 

anledningarna till att det blev så bra den noggranna miljöprövningen och den 

långdragna debatten.  

 

Kristdemokraterna såg flera anledningar till att bron skulle byggas. Bland annat 

behövdes den för att binda ihop regionen, både transporttekniskt och ur 

integrationssynpunkt. Han tror inte att man fullt insåg potentialen för bron när den 

byggdes, utan det insåg man först efteråt. För individen har bron haft många fördelar. 

Många skåningar har börjat arbeta på andra sidan sundet. Antalet skåningar som 

arbetspendlar till Danmark är större än antalet danskar som pendlar till Skåne, och det 

tror Tufvesson beror på att arbetslösheten varit högre i Skåne, speciellt bland unga än 
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den varit i Danmark. Samtidigt har man skrikit efter arbetskraft på den danska sidan, 

vilket inneburit att människor har börjat arbeta där istället. Å andra sidan är det 

många fler danskar som flyttat över sundet än antalet svenskar som flyttat över.  

  

Individen har också fått tillgång till ett större kulturutbud än vad som tidigare fanns, 

och detta har visat sig genom att både danskar och svenskar har börjat resa över 

sundet för att uppleva kultur genom till exempel museibesök, konserter och liknande. 

Utöver kulturen finns ju också den solklara fördelen att Köpenhamns flygplats 

kommit närmare och att det är betydligt mycket enklare att ta sig dit nu än tidigare.  

 

Vad gäller andra lite mer storskaliga och samhällsekonomiska konsekvenser av bron 

finns det enligt Tufvesson också en del att anmärka på. Arbetsmarknaden har blivit 

större och gemensam, åtminstone för skåningarna. Vi har även fått en starkare närhet 

till danskarna än vi haft tidigare. Skåningarnas ser området de bor i som en region, 

men det gör inte resten av omvärlden, speciellt de i Stockholm. Men Tufvesson tror 

inte att Stockholm har utvecklats lika mycket som Öresundsregionen gjort, möjligtvis 

har Stockholms marknadsföring blivit mer aggressiv. 

 

Tufvesson kan inte heller peka på några negativa effekter av bron, förutom möjligtvis 

att Malmö stärkt sin ställning i regionen på bekostnad av andra städer såsom 

Helsingborg. Något som borde kunna bli bättre är också den folkliga förankringen av 

själva integrationen.  

 

Miljöfrågan är ingenting som har glömts bort hos kristdemokraterna, men man ser 

inga negativa miljökonsekvenser av bron, tvärtom anser man att miljön blivit bättre. 

Det har uppstått ett mycket intressant djurliv på Pepparholm, där bron övergår i 

tunnel innan den når Danmark, bland annat har flygplan som passerat över tappat 

fröer och annat. I havet har fisken det bättre än den hade det innan bron, och inflödet 

av vatten till Öresund och Östersjön har ökat. Detta säger Tufvesson hände tack vare 

centerpartiets Olof Johansson som tvingade fram en mycket noggrann 

miljökonsekvensbeskrivning.  

 

Möjligen kan några negativa miljökonsekvenser ha uppkommit på grund av den 

ökande biltrafiken och flygtrafiken, men Tufvesson har inga siffror på detta.  
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Tufvesson avslutar intervjun med att påpeka att man snart kommer att försöka knyta 

ihop Öresundsregionen helt och hållet, genom att bygga en förbindelse mellan 

Helsingborg och Helsingör. Han menar också att nationsstaterna borde hjälpas åt och 

bortse från nationsgränser och istället börja samarbeta regioner emellan. Då kan 

Skåne på fullt allvar konkurrera med andra regioner i Europa, bland annat 

Hamburgregionen i Tyskland.  

 

Vilmer Andersen, vänsterpartiet 

Vilmer Andersen var ordförande för vänsterpartiet i Malmö i början av 90-talet när 

bron diskuterades på allvar. Han är idag ledamot i regionfullmäktige i Skåne.  

 

Andersen berättar att vänsterpartiet varit emot bron från början. De tycker fortfarande 

att bron var en dålig idé. Det låg nära i tid till färdigställandet av tunneln under den 

engelska kanalen. Vänsterpartiet ville hellre ha en borrad tunnel under, med enbart 

järnvägsöverfart, precis som i engelska kanalen. Andersen är övertygad om att det 

hade varit en bättre lösning, men tillägger att det kräver ett helhetstänkande. Man 

måste se var trafiken vill ta vägen någonstans, det vill säga se över de logistiska 

nätverk som finns. Trafiken på bron är inte enbart närtrafik, utan mestadels långväga 

trafik som använder Skåne som transitzon. Med detta i åtanke var vänsterpartiet för 

en tågtunnel ända fram tills beslutet om att bygga en bro togs. Andersen konstaterar 

att det miljömässigt hade varit bättre med en tunnel under Öresund, men att lösningen 

med tåg som den ser ut idag är ganska bra.  

 

En av anledningarna till att vänsterpartiet fortfarande är emot bron är att den bidragit 

till att öka biltrafiken över sundet, speciellt den tunga trafiken. Skåne har blivit mer 

och mer av en transitzon för trafik på väg söderöver till Europa. Detta är dock inte 

enbart Öresundsbrons fel, utan även den ökade globaliseringen och internationella 

handeln som Andersen vill ge ansvaret för ökningen. En annan sak som vänsterpartiet 

anser är att trafiksäkerheten försämrats eftersom antalet bilar ständigt ökar. Vägverket 
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försöker bygga bort problemen med fler motorvägar, medan vänsterpartiet (i sällskap 

av miljöpartiet) menar att det räcker med 2+13 vägar på de farliga sträckorna.  

 

Något som enligt Andersen går ännu långsammare är utbyggnaden av järnvägsnätet i 

Skåne för att avlasta vägnätet. Här berättar Andersen att Öresundsbron finansierades 

med hjälp av statliga lånegarantier. Andra infrastrukturssatsningar finansieras genom 

direkta anslag. Skåne skall fram till 2015 få 35 miljarder kronor i anslag för 

järnvägssatsningar och underhåll. 20 miljarder går till citytunneln och tunneln genom 

Hallandsås. Som synes är det inte så mycket kvar att bygga järnväg för. Nu har 

dessutom en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör kommit på tal. 

Vänsterpartiet vill där ha en tunnel utan några bilvägar, då man inte vill göra samma 

sak som med Öresundsbron.  

 

Bron har enligt Andersen påverkat individen väldigt mycket. Han menar att 

människor ser sig mer som en slags Öresundsmedborgare istället för svensk eller 

dansk. Det är inte svårt att idag ta sig över till Köpenhamn från Skåne eller vice versa. 

Andersen berättar att han själv har pendlat mellan Köpenhamn och Malmö sedan 

1978. Den grupp som pendlade samtidigt som Andersen var oftast människor med lite 

speciella arbetssituationer, t.ex. danskar som jobbade i Danmark men bodde i 

Sverige. Då var det drygt 2000 människor som pendlade per dygn. Idag är siffran 

uppe i 20 000. Människor i Sverige arbetar i Danmark, medan danskarna kommer och 

handlar i Sverige eller går på evenemang. Det som lockar i Danmark är högre löner 

medan boendekostnaderna är lägre i Sverige. Därför lönar det sig att pendla för 

svenskar. Danskarna handlar främst kläder och elektronik här i Sverige.  

 

Andersen tror att individen upplever att allt hänger ihop här nere i Skåne. Man bor i 

ett område, inte ett specifikt land. Bron symboliserar en förening mellan Skåne och 

Själland. Öresundskomiteen4 är det organ som finns i både Sverige och Danmark och 

som jobbar med att integrera arbetsmarknaden. De har funnits sedan 1993, men har 

en bra bit kvar innan man kan kalla integrationen fullständig. Andersen menar att i 

takt med att hindren för integration elimineras, så ser man de hinder som är kvar 

                                                 
3 En 2+1 väg är en väg som har tre körfält totalt, och antalet körfält i var riktning varierar mellan två 
körfält i ena riktningen, och ett i det andra. Körfälten åtskiljs ofta av en stålvajer som skall vara 
säkrare än ett stålräcke. 
4 Namnet på detta organ är en blandning mellan danska och svenska, och stavas därför på detta vis. 
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mycket tydligare. Detta gör att det är många som upplever problemen. Det är 

framförallt det faktum att Skåne och Själland tillhör två olika nationalstater som utgör 

ett problem. Andersen är också noga med att poängtera att bara för att människor 

pendlar fram och tillbaka över sundet, innebär inte det att integrationen är lyckad. Just 

nu är det suget efter okvalificerad arbetskraft som lockar människor, men tillgången 

på jobb svänger som bekant. Detsamma gör fastighetsmarknaden. Detta kommer 

definitivt att påverka pendlingen över Öresund.  

 

Vad gäller påverkan på samhället tror Andersen att hur mycket bron påverkar 

samhället beror på hur konjunkturen går. Det har ju blivit lättare att resa och det är 

stor skillnad att vänta 60 minuter för att man lyckats missa en båt, gentemot de 20 

minuter man får vänta på tåget idag.  

 

Den ökande biltrafiken är nog det som påverkat samhället mest anser Andersen. 

Städerna har också förändrats när infrastrukturen har byggts ut, i Malmö har man ju 

sett att det byggts en del stormarknader utmed exempelvis den yttre ringväg som 

byggdes som anslutningsväg till Öresundsbron. Dock har Malmö och dess 

omgivningar hamnat mer i centrum än det varit tidigare jämfört med Stockholm. 

Dessutom har staden ändrat karaktär ordentligt, den har gått från tung industristad till 

högskolestad med allt vad det innebär.   

 

Andersen poängterar dock att det finns planer för hur regionen skall utvecklas, och att 

det inte är något som sker slumpvis. Exempelvis bildades landstinget Region Skåne 

av Malmöhus Län, Kristianstad Län och Malmö Stad 1998. 2005 Bildades region 

Själland och region Huvudstadsområdet. Nu är regionen huvudaktör istället för att 

enstaka kommuner driver sina egna agendor. Andersen berättar även att regionen har 

en egen version av den humanekologiska triangeln, även om den inte är särskilt 

humanekologisk. I den binds näringsliv, politik och forskning ihop. Detta har medfört 

att exempelvis danska och svenska universitet samarbetar genom 

Öresundsuniversitetet5.  

 

                                                 
5 Öresundsuniversitetet är ett samarbete mellan samtliga tolv universitet och högskolor i Skåne och på 
Själland. (Öresundsuniversitetet 2008) 
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Andersen menar också att anledningen till att man alltid har velat ha en bro mellan 

Sverige och Danmark är att skåningar har mycket kulturellt gemensamt med 

själlänningarna. Det finns också familjeband som går på tvärs genom sundet. Men 

Andersen tror även att danskarna känner en tacksamhet till Sverige som sträcker sig 

tillbaka till andra världskriget då Danmark fick mycket hjälp av svenskarna. Det har 

skapat en identitet och förhållande mellan Skåne och Själland, på både gott och ont. 

Det har blivit en slags hatkärlek. 

 

När Andersen berättar om hur bron påverkat miljön, tar han först och främst fram den 

ökande biltrafiken och föroreningarna. Det är ett problem som för tillfället är olöst. 

Den stora ökningen beror framförallt på att Skåne blivit en transitregion. Förutom 

utsläppen har framförallt jordbruket drabbats av att man bygger motorväg på 

högklassig jordbruksmark. Detta tycker Andersen borde leda till att man försöker 

hitta ett nytt sätt att transportera gods och människor. Dessutom borde man hitta ett 

prissättningssystem som speglar den miljöpåverkan som gjorts. Andersen menar 

också att man måste bryta det mönster som gör att industrier och handelscenter väljer 

att lokalisera sin verksamhet utmed motorvägarna dit man bara kan ta sig med bil.  

 

Lennart Pettersson, centerpartiet 

Lennart Pettersson är riksdagsledamot för centerpartiet. Han är ursprungligen från 

Svalöv, och det är även där hans politiska karriär började (Pettersson 2008b). Denna 

intervju skedde via e-post, och kan därför skilja sig lite från de övriga intervjuerna i 

denna uppsats på det vis att Pettersson har haft mer tid att svara på frågorna än de 

andra jag intervjuat. Jag bedömer dock att svarstiden inte är av betydelse i denna 

uppsats och ser därför inga problem med att intervjun företagits via e-post. 

 

Pettersson berättar att centerpartiet var kritiskt till att bron skulle byggas 

överhuvudtaget. Från början var bron enbart tänkt som en landsvägsbro, men tack 

vare Olof Johansson (som senare avgick från posten som miljöminister på grund av 

hela historien med Öresundsbron) kom även järnvägen att byggas.  

 

Miljöriskerna bidrog också de till att centerpartiet var kritiskt. Man trodde att brons 

fundament skulle påverka inströmningen av vatten, och man var inte heller alltför 
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pigg på att få de utsläpp från bilar som Öresundsbron skulle ge. Som tur är ” /…/  kan 

vi konstatera att de farhågor som fanns inom miljöområdet har kommit på skam.” 

(Pettersson, centerpartiet om Öresundsbron 2008). De skadligaste utsläppen från 

färjorna som tidigare gick mellan Malmö och Köpenhamn har också försvunnit. Hur 

mycket det egentligen har påverkat har Pettersson svårt att säga. Dock reflekterar 

Pettersson över varför man egentligen bestämde sig för att bygga bron där den 

faktiskt byggdes. Han menar att det vore en miljövinst att lägga den norr om staden. 

Detta skulle innebära att genomgående trafik sparat ett par mil och att järnvägen 

lättare kunnat anslutas. Då hade vissa landsvägsbyggen blivit onödiga. Pettersson tror 

dock detta beror på att om bron hamnat norr om Malmö, hade Malmö legat utanför en 

stor transportled, bron byggdes mycket för att främja Malmös utveckling.  

 

Vad gäller samhällspåverkan och individpåverkan har bron definitivt påverkat och 

påskyndat integrationen i Öresundsregionen. Även Malmö stads anseende och 

självkänsla har påverkats positivt. Den utökade arbetsmarknaden har gett människor 

större möjlighet att välja var de vill arbeta och bo. Framförallt flyttar danskar till 

Sverige och har kvar sina jobb i Danmark, något som hade varit mycket svårare utan 

Öresundsbron. 

 

Vad gäller regionens utveckling har Malmö utvecklats i en positiv riktning. Pettersson 

vill dock inte kalla Malmö för storstad, utan enbart större stad. Han menar dock att 

Malmö fortfarande har lite lillebrorskomplex gentemot Köpenhamn. Pettersson ser 

också positivt på begreppet ”Öresundsregionen”, och ser även positivt på att det gjort 

regionen mer attraktivt. Han menar dock att det kan ha påverkat Stockholmsregionen 

negativt, men att det är något som skåningar nog kan leva med. Han tycker det är bra 

att det finns flera utvecklingsområden i landet, och att de inte stannar vid 

nationsgränserna.  

 

Christine Axelsson, socialdemokraterna 

Christine Axelsson är ledamot i regionstyrelsen och regionfullmäktige i Skåne. Jag 

intervjuade Christin över telefon, och det gick därför inte att uppfatta kroppsspråk och 

liknande. Dock bedömer jag det inte som nödvändigt med hänsyn till uppsatsens 

uppbyggnad och genomförande.  
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Axelsson berättar att när Öresundsbron var på tal så var socialdemokraterna 

splittrade. Framförallt var det politiker från nordvästra Skåne som var kritiska till 

Öresundsbron. De trodde att Malmö skulle dominera mer. En del var också kritiska 

av miljöskäl, andra trodde att båtarna skulle försvinna från Helsingborg. Axelsson 

tror dock att man mest var emot av nostalgiska skäl. 

 

Majoriteten var dock positiva till bron, och de flesta ser nog bron som en bra idé 

fortfarande. Det är mycket jobb kvar dock menar hon, arbetet med integrationen 

måste fortgå. Det är långt från färdigt.  

 

För individen har bron gjort mycket. 20 000 människor pendlar varje dag över bron, 

berättar Axelsson. Den siffran är visserligen inklusive de som pendlar mellan 

Helsingborg och Helsingör, men rörligheten har verkligen ökat. Föreningar, 

näringsliv och universitet har fått större möjligheter att samarbeta. Exempelvis har det 

blivit lättare för svenskar att söka universitetsutbildning i Danmark och vice versa 

sedan Öresundsuniversitetet bildades. Även politikerna har börjat samarbeta mer, 

speciellt genom Öresundskomiteen.  

 

Att Öresundsregionen inte längre är perifert utan i centrum är en av de stora 

skillnaderna tycker Axelsson. Skåne är starkt, Malmö har fått en internationell prägel, 

men hela Skåne är ett starkt kluster av tillväxt. Om Stockholm tycker Axelsson att det 

är perifert för oss som bor i Skåne, eftersom att vi handlar mer med Danmark, men 

Stockholm är fortfarande vår huvudstad. Men för oss i Skåne är Stockholms roll som 

huvudroll mindre central, eftersom vi redan befinner oss i ett huvudstadsområde. 

Stockholm befinner sig mycket längre bort, både mentalt och geografiskt. Ur ett EU-

perspektiv finns det undersökningar som visar att Skåne har större betydelse för EU 

än Stockholm.  

 

Vad gäller miljön så berättar Axelsson att det görs regelbundna mätningar i havet, 

men ännu så länge har man inte lyckats hitta några negativa förändringar. De enda 

som enligt Axelsson är oroliga är ålfiskarna som anser att ålen har minskat i antal. 

Människors rörelsemönster i regionen har även de ändrats, och det påverkar 

naturligtvis miljön. Dock påpekar Axelsson att det kollektiva resandet ökar mest, 
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vilket är bättre än att antalet resande med bil ökar lika mycket. Hon menar dock att 

vårt resande hade belastat miljön lika mycket även utan bron.  

 

Avslutningsvis passar Axelsson på att prata sig varm om att arbetet med integrationen 

är väldigt viktigt, en av grundtankarna med Öresundsregionen är att folk rör sig över 

regionen och har möjlighet till det. Detta innebär att man tar bort onödiga hinder. 

Detta är ett arbete som inte är klart idag på något sätt, utan fortgår kontinuerligt.  
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Analys och diskussion 
 
Det allra första som slår mig när jag efter att jag utfört den sista intervjun går igenom 

mitt material är att samtliga partier försvarar sitt ställningstagande som det var innan 

bron byggdes. Det var inga förespråkare som bytt åsikt och sagt att bron egentligen 

var en dålig idé, och inga motståndare som bytt åsikt och sagt att bron trots allt var 

ganska bra. Nu är mitt material visserligen något bristfälligt på det sätt att det saknas 

representanter från två partier, moderaterna och miljöpartiet som jag tror hade kunnat 

ge spännande infallsvinklar på min frågeställning, men jag bedömer att materialet är 

fullt tillräckligt för att grunda en diskussion på, trots detta faktum.  

 

Jag misstänker att vad politikerna har sagt till mig kan ha varit färgat av att jag var en 

outsider. Jag är inte en del av deras organisation, och därför är det tänkbart att de vill 

framstå i så god dager som möjligt. Detta faktum är jag medveten om, och jag har 

försökt att se igenom eventuella kommentarer de kan ha fällt under intervjun som 

enbart syftade till att vinna sympatier. 

 

Att de representanter jag intervjuat står kvar vid sina åsikter är egentligen inte så 

konstigt. Bron står på plats och det spelar egentligen ingen roll vad partierna tycker, 

jag bedömer det som högst osannolikt att bron skulle försvinna oavsett åsikter om 

den. Detta gör också att den eventuella vinkling av informationen jag har fått av 

informanter spelar mindre roll för uppsatsens analys, det är till och med så att den 

vinklingen är det intressanta i min uppsats som lyser igenom i diskussionen nedan.  

Miljö 

Ett fenomen som alla partirepresentanterna har berättat om är splittringen inom det 

egna partiet när det kommer till miljöfrågan. Det har varit det absolut starkaste 

argumentet för att inte bygga en bro över sundet. De flesta av mina informanter har 

pratat om att bron inte alls åstadkom de miljökonsekvenser som kritikerna trodde på. I 

de flesta fall pratas det då om den själva fysiska delen av bron och inte om de 

konsekvenser som bron har get upphov till på andra håll, med ett enda generellt 

undantag: trafiken.  
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Flera av mina informanter pratar om trafiken som ett potentiellt miljöproblem 

exempelvis Andersen (Andersen 2008), att den tunga trafiken har ökat. Det 

poängteras att Skåne har blivit en transitregion där mängder av lastbilar kör igenom. 

Den trafiken är alla mina informanter överens om att den har ökat, och vissa av 

informanterna är oroliga över att denna trafik ger bron en negativ miljöpåverkan. Men 

vad jag är lite förvånad över är att ingen av mina informanter pratat om den 

miljöpåverkan som inte syns vid bropylonerna, utan som syns längs lastbilarnas väg 

till och från bron. Den ökade resursanvändningen för produktion av produkter vid 

lastbilarnas utgångspunkt, likadant hur det ser ut där lastbilarna anländer och 

produkterna konsumeras. Det är visserligen så att en del av produkterna som 

produceras i t.ex. Nederländerna hade kommit hit med båt och i viss mån flyg ändå, 

men bron har öppnat för ett flöde som är obehindrat.  

 

Till detta resonemang skulle jag vilja knyta en diskussion om 

miljöbelastningsförskjutning. Det går att se delar av en ökad miljöbelastning som 

gjorts möjlig med hjälp av en bro över Öresund, i form av lastbilar som passerar över 

sundet. Vad som inte syns är hur bron har påverkat miljön på andra ställen i Europa 

eller på andra ställen i Sverige. Det är enligt mig högst relevant att analysera dessa 

miljökonsekvenser, såväl som de mer närliggande konsekvenserna när en bro skall 

byggas. Att ingen av mina informanter har tagit upp detta problem är för mig 

underligt. Å andra sidan kan Öresundsbron statuera exempel när det gäller att flytta 

miljöbelastningen från en plats som inte ingår i vårt medvetande, till en plats där vi 

möts av den i vår vardag. Detta kan vara ett sätt att motivera människor att minska 

den, när man ser de direkta konsekvenser som ges av den. Till skillnad från 

människorna som levde i England under den industriella revolutionen vet vi hur vi 

kan minska vår miljöbelastning, och eftersom vår miljöbelastning, delvis tack var 

Öresundsbron, blivit synligare borde det således lättare motivera människor att vilja 

minska den.  

 

Vad gäller persontransporter över sundet är samtliga av mina informanter överens om 

att resandet över sundet har ökat något enormt sedan bron byggdes. Andersen (2008) 

och Axelsson (2008) tog upp siffror under våra samtal som visade på en stor ökning 

av pendlare över sundet. Innan bron byggdes pendlade 2000 människor per dag och 

efter brons färdigställande 20 000 (Andersen 2008). Människor åker över sundet i 
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ökad utsträckning, för att ta sig till flygplatser, till och från arbeten, fritidsaktiviteter 

etc. Detta var ett av målen när man byggde bron; att försöka få människor att 

integreras över nationsgränserna. Det ökande resandet ger naturligtvis även det 

miljökonsekvenser generellt, i synnerhet när människor kör bil över bron. Att ta tåget 

över ger i sig mindre miljöpåverkan, men det är värt att fundera över vad människor 

gör på andra sidan bron. Gör de ungefär samma saker som hemma (går på museer 

exempelvis), så är det enligt mig rimligt att anta att miljöbelastningen förändras 

ytterst lite, men om man istället gör sådant som man inte hade gjort hemma på 

destinationen, exempelvis flyger till Stockholm, så blir miljöpåverkan betydligt 

större. Det är rimligt att tro att det som kallas ”utrikes inrikesflyg”, alltså flyg som 

avgår från Kastrup till svenska destinationer inte hade haft en lika stor marknad om 

inte bron hade funnits. 

Individ 

”Utrikes inrikes flyg” är även det ett intressant begrepp, mest för att det visar hur 

nationsgränserna suddats ut för människor som bor här nere. Kastrup och Sturup är 

bara två flygplatser i ett område, och inte två flygplatser i två vitt skiljda länder.  

 

Det är mycket detta som mina informanter vill skapa, en region som inte stannar vid 

nationsgränserna, utan sprider sig. Samtliga informanter pratar om att de vill ta bort 

hinder som hindrar fri rörlighet mellan de två länderna. Om de lyckas kommer 

individen antagligen att märka det mestadels som enklare byråkrati såsom skatteregler 

och annat.  

 

Vad som dock tål att fundera på är hur individen uppfattar detta sammankopplande 

mellan de två länderna. Andersen pratade om i sin intervju om svenskarnas och 

danskarnas gemensamma kulturarv som en grund att bygga på, och det är därför 

intresset är så stort från båda sidor sundet att ha en bro. Frågan är bara om det resultat 

som politikerna önskar kommer att uppnås: Kommer individen att vilja radera 

nationsgränserna? Frågan som jag upptäckt att politikerna inte ställer sig själva är 

frågan om människor i området generellt känner den gemenskap med danskarna som 

de som politiker upplever.  
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Det går att resonera om detta är en generationsfråga. När jag utgår från mina egna 

erfarenheter från besök i Danmark är att när jag var yngre pratade danskarna danska 

med svenskarna, och svenskarna svenska med danskarna. Idag när man åker till 

Danmark och pratar, åtminstone med den yngre generationen så pratas det engelska 

på alla håll. Det får mig att fundera på huruvida integrationen är samma för alla, eller 

om det bara är för några utvalda få en integration till en Öresundsregion fungerar 

smärtfritt. Vem är det egentligen politikernas arbete för integration riktar sig till, 

gagnar denna integration av de två länderna alla lika mycket, eller vissa mer. Är det 

kanske till och med så att den ligger vissa i fatet? Vad är det egentligen vi vill uppnå 

med integrationen? 

 

En annan mycket intressant frågeställning kring integrationen är frågan huruvida det 

är samma individer (eller åtminstone individer ur samma demografiska grupp) som 

använder Öresundsbron som det var tidigare när överfarten över Öresund var via båt 

och billigare än den är idag. Denna fråga borde vara av intresse för de ansvariga 

politiker som bestämmer över exempelvis taxor över bron och liknande. Detta 

kommer inte att diskuteras vidare i uppsatsen, men är en intressant tanke som kommit 

vid bearbetningen av materialet, och därför lämnats kvar i uppsatsen.  

 

Enligt min uppfattning är en integration av människorna i Öresundsregionen viktig 

för att bron skall bli mer än en transportled för gods. Detta gäller även människor som 

bor i andra gränsregioner, mellan exempelvis Tyskland och Frankrike (Strasbourg). 

Människor behöver träffas och skapa kontaktytor. Framförallt när människan idag 

konfronteras med tuffa problem som behöver lösas inom olika fält såsom 

klimatproblematiken, miljöproblematiken och liknande. Det räcker inte att varje 

nation skjuter miljöproblem utanför sina gränser, utan det krävs att problemen blir 

lösta. Därför anser jag att individer måste uppmuntras för att tillsammans med andra 

börja nätverka, för att tillsammans ta ett steg på vägen för att kunna påverka 

samhället och miljön i en hållbar riktning. Att skapa hållbarhet är ingenting som går 

att göra på enbart individnivå, men det är något som absolut kan ta avstamp där.  

 

Detta är frågor som jag inte har ställt direkt till politikerna under våra samtal, därför 

att jag var intresserad av att se vad de tar upp spontant. Alla politiker som jag 

intervjuat tar upp integrationen människor emellan. Alla informanter tog upp 
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integration som ett väldigt generellt begrepp med gemensam arbetsmarknad och 

liknande som mål, ingen nämnde några större andra mål med integrationen förutom 

att skapa en ekonomisk zon.  

Samhälle 

Samtliga informanter jag pratat med anser att bron fått positiva konsekvenser för 

samhället i stort. Gränserna har blivit öppnare än de varit innan, arbetsmarknaden, 

bostadsmarknaden och det kulturella utbudet har enligt mina informanter alla blivit 

utvidgade. Alla mina informanter är överens om att detta är något som förändrat 

samhället, framförallt genom att Malmö och hela Skåneregionen blir flyttad från en 

perifer plats gentemot Stockholm till att mer ta en centrumplats gentemot 

Köpenhamn. I min teoriredovisning tidigare i uppsatsen pratade jag om centrum - 

periferi ur Wallersteins synvinkel. Wallerstein tillämpar mestadels teorin för att 

beskriva hur energi utvinns i periferin för att sedan brukas i centrum. Men enligt mig 

är det viktigt även att titta på andra sorters periferi. I en artikel av historikern Werner 

Persson listar han fyra olika sorters periferi och hur Skåne skulle kunna passa in på de 

olika periferierna. Jag vill koppla hans olika periferier till politikernas resonemang 

och se hur Skåne enligt deras uppfattning har rört sig inom de olika periferierna.  

 

Den första periferin Persson tar upp är buffertperiferier . Detta är periferier som har 

legat i gränsområden eller stormaktssfärer (Persson 1991:155). Nu är det naturligtvis 

så att Skåne inte har den rollen längre, inte på samma sätt. Men det är den stämpeln 

som mina informanter mest verkar vilja tvätta bort. Istället för att Skåne är en perifer 

buffert mellan Sverige och Danmark, vill man skapa en Öresundsregion som är i 

centrum. Frågan är om det räcker att genomföra de förändringar som politikerna vill, 

exempelvis gemensamma skatteregler, för att Skåne inte längre skall ses som en 

buffertregion. Är detta någonting som mina informanter på allvar strävar efter, är det 

enligt min mening viktigt att titta på vem det är som uppfattar Skåne på ett visst sätt, 

är det skåningarna själva, eller är det utomstående? Det är även viktigt att ta reda på 

vem det är man försöker förändra för. Detta är viktiga frågor som mina informanter 

borde ställa sig och besvara. Det är bara de som kan ge sanna svar på de frågorna. 

 

En andra sorts periferier som Persson tar upp är periferier som misslyckats med 

sina centrumaspirationer (Persson 1991:155). Att Skåne hade stor betydelse för 
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Danmark när det Skåne var danskt råder det nog inget tvivel om. När Skåne i 

samband med freden i Roskilde 1658 blev svenskt förändrades Skånes roll. Bland 

annat blev en del städer av med sina stadsprivilegier. Att gå från centrum till periferi 

på det här sättet skadade Skånes näringsliv på en mängd olika sätt, bland annat fick 

man ett stort jordbruksöverskott (som var omöjligt att exportera då kontakten med 

Danmark och kontinenten var bruten) och en del extra skatter att betala. Stockholm 

försökte försvenska området genom att bland annat bygga Lunds Universitet. 

Skåningarna protesterade mot den behandling de fick av Stockholm, när de 

exempelvis tvingades husera soldater (Nationalencyklopedin 2008). 

 

Jag tror att mycket av den negativa utvecklingsspiral som Skåne hade då finns kvar än 

idag, om än mer subtilt och kanske enbart i människors medvetande. Jag vill hävda att 

det är delvis därför mina informanter tycker det är viktigt att Skåne och Öresund blir 

ett centrum igen, för att dra nytta av det geografiskt strategiska läget som Skåne 

faktiskt har, jämfört med andra delar av landet.  

 

Språkliga isolat är periferier med ett annat språk som ligger utanför centrum i ett 

land. Persson använder de baskiska provinserna i Spanien som exempel (Persson 

1991:155). Just denna form av periferi skulle jag vilja säga inte är tillämplig på Skåne 

därför att skånskan (även om den låter grötig ibland) inte är ett unikt språk.  

 

Den fjärde och sista sortens periferi som Persson beskriver i sin artikel är den externa 

periferin. Den beskriver Persson som områden som är språkligt distinkta och ligger i 

utkanten av sina moderländer (Persson 1991:155).  Liksom Persson skulle jag vilja 

placera in Skåne i den här gruppen. Andersen är den som mest hänvisar till 

skåningars kulturella identitet och dess gemenskap med danskarna som ett av skälen 

till att stärka integrationen (Andersen 2008).  

 

Just den skånska identiteten, eller åtminstone den av mina informanter upplevda 

identiteten, verkar vara en stark drivkraft att försöka få Skåne att bli en del av ett 

centrum i Öresundsregionen. Att se till att Skåne inte ligger ute i den externa periferi 

som Persson beskriver, utan att skapa ett eget centrum där det är andra platser som 

ligger i periferin. 
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Slutligen återstår den aspekt av centrum - periferi som Wallerstein använder sig av, 

nämligen att periferin ofta producerar råvaror vilket använder mycket energi, men det 

mesta av energin återkommer inte till periferin efter att den varit i centrum och blivit 

omvandlad till något annat (Wallerstein 2007:54). Som jag tolkar mina informanters 

uttalanden är deras önskan om att skapa ett ekonomiskt centrum väldigt starkt. Detta 

kommer enligt mig att ge bland annat konsekvensen att uttaget av naturresurser ökar, 

och denna energi produceras i periferin till det nya centrumet, helt enligt Wallersteins 

teorier. Den problematik som detta innebär ur både samhällssynvinkel, 

individsynvinkel och miljösynvinkel har inte mina informanter pratat särskilt mycket 

om, en del har berört det snabbt, men de flesta har inte nämnt det alls i sina intervjuer. 

 

I sin strävan efter att skapa ett centrum av Skåne, gäller det enligt mig att utnyttja 

tillfället att samtidigt transformera en ohållbar situation till en hållbar. I mitt yrkesliv 

har jag konfronterats med människor som precis är i färd med att ändra sina vanor 

genom exempelvis en flytt, nytt arbete och liknande. Det är precis när en sådan stor 

vana är på väg att brytas, som människan har som lättast att även bryta andra vanor. I 

mitt fall handlade det om att få människor att cykla till arbetet istället för att köra bil. 

Men jag är övertygad om att detta går att tillämpa på ett makroperspektiv. I en tid då 

man försöker få Skåne att bli en del av ett centrum, Öresundsregionen är det läge att 

passa på att göra de nödvändiga förändringar som krävs för att få till stånd ett hållbart 

samhälle. En bra bit på vägen är att inse att miljö – samhälle - individ hänger ihop, 

det går inte att påverka samhället utan att individen och miljön påverkas. I 

Öresundsregionen innebär det konkret (exempelvis) att om individen väljer att köra 

bil över Öresundsbron, så bidrar bilen till utsläppen. Detta kan i sin tur innebära att 

samhället får ta kostnader i form av människor med luftvägsproblem. På samma sätt 

kan miljön bli skadad i form av fiskdöd och liknande. Eftersom triangeln är ett 

rekursivt system sprids så att säga konsekvenserna av konsekvenserna tillbaka till de 

andra delarna av triangeln där den utlösande faktorn kom ifrån. Detta åskådliggör 

triangeln på ett enligt min åsikt mycket bra sätt och som humanekolog inser jag hur 

viktigt det är att alla tre elementen borde kopplas samman och betänkas när politiska 

beslut tas. Jag var mycket förvånad över att mina informanter inte självklart lyfte 

fram detta tankesätt och åskådliggjorde sambanden.  
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Slutsatser 
 
Uppsatsens syfte – att analysera och diskutera dagens åsikter om Öresundsbron bland 

de politiska partierna – har realiserat genom ett antal intervjuer. Mina informanter, 

som alla är aktiva partipolitiker, pratar om ungefär samma aspekter av de problem 

och möjligheter som uppkommit med bron. En representant av de fem var kritisk till 

bron när den planerades, och är det fortfarande (Andersen), de andra har enligt egna 

utsagor haft en positiv inställning till bron hela tiden, även om deras partier varit 

splittrade. Det vore naturligtvis önskvärt att ha med representanter från alla sju 

riksdagspartierna i min uppsats, men det var inte praktiskt genomförbart som jag 

tidigare nämnt i uppsatsen. 

Noteras kan att informanterna enbart diskuterade problemen med bron ur lokal 

synvinkel, inte globalt. Exempelvis diskuteras den ökande tunga trafiken som ett 

lokalt miljöproblem, men inte som ett globalt sådant. Inte en enda gång vädrade mina 

informanter några åsikter om hur exempelvis varorna som lastades på lastbilarna som 

kör på bron påverkar miljön. Inte heller några åsikter kring flygtrafikens utveckling 

sen bron stod klar har nämnts.  

Även om Skåne och Själland integreras till en gemensam region, får inte de nya 

periferierna glömmas bort. Som jag skrivit om tidigare i min diskussionsdel, är enligt 

Wallersteins argumentation periferin en förutsättning för levnadssättet i centrum. I 

den mån konsekvenserna av levnadssättet i centrum syns i periferin, aktualiserar 

detta övervägande om miljökonsekvenser inte bara i det egna närområdet. Ett 

framtida exempel skulle kunna vara ett infrastrukturprojekt såsom tunneln mellan 

Helsingborg och Helsingör som diskuteras just nu, 2008.  

Min förhoppning är att ett nytt helhetstänkande vad gäller framförallt miljöpolitiken i 

regionen införs där politiker och tjänstemän funderar över vad man vill åstadkomma 

med sina åtgärder, och om de är ekologiskt hållbara. Möjligen kan det vara så att det 

är samhället i övrigt som är väldigt fragmenterat och saknar en holistisk grundsyn; 

detta är något som måste förändras från individnivå och uppåt.  
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