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Sammanfattning 

Uppsatsen redogör för integrationen i Öresundsregionen genom att granska cross-border 

samarbetet av en fast transportförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. 

Öresundsregionen är en framstående cross-border region i Europa och en tydlig ökning av 

integrationen har kunnat mätas sedan Öresundsbron byggdes. Syftet är att redogöra för olika 

samhällsaktörers intressen för ökad integration genom en fast förbindelse mellan Helsingborg 

och Helsingör, från lokalnivå till EU-nivå. Där ibland representeras invånarna i de två städerna, 

ledningen i de två kommunerna, samt nationella intressen i Sveriges riksdag och Danmarks 

folketing. Cross-border begreppet och gränsöverskridande samarbete som politisk metod i 

Europa redogörs för i teorikapitlet. 

Studien utgår från ett pragmatisk vetenskapligt förhållningssätt och använder sig av en ’’mix-

method’’. Undersökningsmetoden inkluderar både kvalitativ och kvantitativ data. De två 

typerna av data bearbetas var för sig genom en kvalitativ innehållsanalys och en 

enkätundersökning. I den empiriska delen redovisas varje samhällsaktör som ingår i studien. 

Resultatet presenteras sedan för de två undersökningarna och jämförs med den teoretiska 

referensramen. 

Undersökningen resulterar i ett mer subjektivt komplement till den objektiva statistik som 

tidigare har presenterats kring integrationsutvecklingen i Öresundsregionen. Resultatet visar 

aktörers intressen i ett flernivåsamhälle som en faktor för ökad integration i Öresundsregionen 

genom det gränsöverskridande samarbetet av en fast förbindelse mellan Helsingborg och 

Helsingör. 

Nyckelord: Cross-border, EU, fast förbindelse, integration, Öresundsregionen. 

1. Introduktion 
 

1.1 Inledning 
Border regions are one of the pillars of European integration. The European project is really put to 

the test there, as citizens expect visible improvements: Better quality of life, larger cultural horizons, 

more employment opportunities, better infrastructure and services. Today we are pleased to honor 

two bottom up initiatives that lives up to these expectations and achieved tangible results. 

Regionkommitténs ordförande (EU), Mercedes Bresso. 

2011 utdelade Mercedes Bresso den Europeiska Unionens Regionkommittés ordförande ’’The 

cross-border Award’’ till två regioner i Europa för deras framstående cross-border initiativ. 
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Öresundskommittén och det Tysk-polska gränssamarbetet tog hem första priserna. 

Öresundskommittén vann priset för sin strategiplan ÖRUS, en utvecklingsstrategi för cross-

border samarbetet i Öresundsregionen. Idén om ytterligare en fast förbindelse mellan Helsingör 

och Helsingborg är ett av samarbetsområdena. 1 

 

1.3 Problemformulering 
 Ökar cross-border samarbetet integrationen i Öresundsregionen genom en fast 

transportförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör? 

 Vilka är invånarnas intressen för processen i förhållande till de svenska och danska 

regeringarnas intressen? Och hur förhåller sig dessa intressen i sin tur till de intressen 

som utrycks i ledningsgrupperna i Helsingborg och Helsingörs kommun, samt i 

Öresundskommittén och i näringslivet på båda sidor om sundet? 

Min problemformulering utgår från två aspekter inom integrationen; den sociala och 

ekonomiska sammanhållningen. Den fasta förbindelsen är ett planerat infrastrukturprojekt, i 

form av en bro eller tunnel mellan de två städerna.2 

 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att klargöra för hur det gränsöverskridande samarbetet appliceras på lokal 

nivå ur integrationssynpunkt genom en fast transportförbindelse. Det andra syftet är att granska 

invånarnas intresse i Helsingborgs och Helsingörs kommuner till processen och jämföra detta 

med de två kommunernas ledningar, samt med näringslivet på båda sidor om sundet. Skillnader 

och likheter i dessa jämförelser kommer också att ses i ljuset av de två staternas regeringars 

intresse till det gränsöverskridande samarbetet. 

Genom att studera en specifik cross-border aktivitet; planeringen av en fast förbindelse mellan 

Helsingborg och Helsingör, ämnar studien att finna olika samhällsaktörers intresse till 

samarbetet som en del av öresundsintegrationen. Genom en granskning av intresset är syftet att 

skapa en enhetlig bild av opinionsbildningen till en fast förbindelse i samband med ökad 

integration på nationell nivå såväl som på lokal och regional. Avsikten är att belysa dessa 

                                                        
1‘’Highlights’’, Comittee of the Regions’, senast visad 11/4-2013, 

http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/oresund-euroregion-cross-border-awards.aspx 
2 ’’Copenhagen circle city line’’, HH-gruppen, senast visad 10/6-2013, http://www.hh-gruppen.org/vision.aspx 

http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/oresund-euroregion-cross-border-awards.aspx
http://www.hh-gruppen.org/vision.aspx
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faktorer som ett led i utvecklingen i det europeiska samhället och klargöra sambanden mellan 

gränsöverskridande samarbeten, och resultaten av dessa ur ett flernivåperspektiv. 

1.4 Hypotes 
Min hypotes är att en fast förbindelse ökar öresundsintegrationen, men att det är invånarnas 

deltagande som avgör integrationen i praktiken. Cross-border politiken inom den Europeiska 

Unionen, samt lokala aktörers intresse för ökad integration i öresundsregionen tyder på ett 

fördjupat gränssamarbete. En fast förbindelse har redan skapats i Öresunds södra delar, mellan 

Köpenhamn och Malmö. Statistiska framsteg av integrationen redovisas, ekonomiskt och 

socialt efter att Öresundsbron byggdes. EU var en av de stora finansieringskällorna av projektet. 

En liknande utveckling är möjlig att se även mellan Helsingör och Helsingborg.  

Jag tror mig finna olika intressen hos de observerade aktörerna. Det verkar råda en positiv 

majoritet i media kring planeringen av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. 

Det danska intresset har dock inte upplevts lika tydligt. Den sociala integrationsutvecklingen 

belyses främst av lokala politiker i Helsingborg och Helsingör, i Öresundskommittén och i EU. 

På nationell nivå tror jag inte mig finna samma intresse för social eller ekonomisk 

sammanhållning över den svensk-danska gränsen. Inom näringslivet menar jag att strävan efter 

ekonomisk tillväxt är den viktigaste faktorn i samarbetet. 

I sammanhanget är invånarnas attityd till den fasta förbindelsen relativt okänd trots många 

politikers intresse i frågan. Det tyder på att cross-border arbetet är starkare förankrat politiskt 

än folkligt. Det har visats ett större intresse av denna typ av arbete på lokalpolitisk och europeisk 

nivå än nationell. I det folkliga engagemanget, om det finns ett sådant, utgör individen den 

bärande variabeln ur social integrationssynpunkt. 

 

1.5 Bakgrund 
Öresundsregionen består geografiskt av Själland, Lolland, Falster, Mön och Bornholm på den 

danska sidan och på den svenska sidan av Skåne. Administrativt är regionen fördelat i tre delar, 

på den danska sidan Region Hovedstaden och Region Själland. På den svenska av Region 

Skåne. Öresundsregionen binds samman av en 16 kilometer lång bro mellan Köpenhamn och 

Malmö och av en färjeförbindelse mellan Helsingör och Helsingborg.3  

                                                        
3 ’’Öresunds statistik och analyser, geografi’’, Örestat, senast visad 11/4-2013, 

http://www.orestat.se/sv/analys/geografi 

http://www.orestat.se/sv/analys/geografi
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Det bor ca 3 785 000 invånare i Öresundsregionen, varav två tredjedelar bor på den danska 

sidan4. I Helsingborg-Helsingörsområdet bor 700 000 människor. 131 000 bor i Helsingborg 

stad och 62 000 bor Helsingörs kommun.5 

Öresundsbron byggdes år 2000 mellan Köpenhamn och Malmö.  1996 startades ett INTERREG 

projekt, ett finansieringsprogram inom EU för att stärka regionala samarbeten. Projektet gjordes 

tillsammans med svenska Region Skåne och danska Region Själland. Utmaningen var att skapa 

en gemensam arbetsmarknad och ett mer integrerat samhälle. Bron kom att kosta 444 253 euro 

och EU bidrog med 363 480 euro av den totala kostnaden.6 Efter den lyckade utvecklingen har 

samarbetet trappats upp. 7  

Öresundskommittén uppmärksammades inom EU för sitt cross-border samarbete och 

prisbelönades av AEBR (Association for European Border Regions) för den strategiska 

arbetsplanen ÖRUS.8 Strategin behandlar bl.a. mobilitet och tillgänglighet i Öresundsregionen 

där en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör presenteras. 9   Flera aktörer i 

Helsingborg- och Helsingörområdet intresserar sig för integrationen och driver projektet 

vidare.10 

 

1.6 Disposition 
Uppsatsens upplägg och struktur har valts att disponeras enligt följande: 

Kapitel 2 - Teori. Begreppet cross-border redogörs för som begrepp och som politisk metod i 

det europeiska samhället genom gränsöverskridande samarbete. Gränsöverskridande 

samarbete jämförs teoretiskt i sammanhang av transnationalism. Cross-border begreppets 

sammanhang till regionalisering presenteras. 

                                                        
4 ’’Öresunds statistik och analyser, befolkning’’, Örestat, senast visad 22/4-2013, 

http://www.orestat.se/da/befolkning 
5 ’’ HH-samarbetet’’, Helsingborgs stad, senast visad 14/5-2013, 

http://www.helsingborg.se/Medborgare/Kommun-och-politik/Internationellt-arbete/HH-samarbetet/  
6’’Regional policy, Malmö-Copenhagen’’, European Union, senast visad 23/5-2013, 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UNeM0vIvsYgJ:ec.europa.eu/regional_policy/projects/

stories/pdf.cfm%3Fsto%3D559%26lan%3D7%26country%3DDK+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=se 
7 ’’ÖRUS’’ Öresundskommittén, senast visad 22/4-2013, http://www.oresundskomiteen.org/%C3%B8rus/ 
8 ’’AEBR pris’’, Öresundskommittén, senast visad 

5/82013http://www.oresundskomiteen.org/?s=AEBR&lang=sv  
9 ’’ÖRUS’’ s. 10, Öresundskommittén, senast visad 16/5-2013, http://www.oresundskomiteen.org/wp-

content/uploads/2012/02/ORUS_DKSE.pdf 
10 ’’HH i medierna’’, HH-gruppen, senast visad 12/6, http://www.hh-gruppen.org/om-hh-gruppen/hh-i-

medierne.aspx 

http://www.orestat.se/da/befolkning
http://www.helsingborg.se/Medborgare/Kommun-och-politik/Internationellt-arbete/HH-samarbetet/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UNeM0vIvsYgJ:ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/pdf.cfm%3Fsto%3D559%26lan%3D7%26country%3DDK+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=se
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UNeM0vIvsYgJ:ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/pdf.cfm%3Fsto%3D559%26lan%3D7%26country%3DDK+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=se
http://www.oresundskomiteen.org/%C3%B8rus/
http://www.oresundskomiteen.org/?s=AEBR&lang=sv
http://www.oresundskomiteen.org/wp-content/uploads/2012/02/ORUS_DKSE.pdf
http://www.oresundskomiteen.org/wp-content/uploads/2012/02/ORUS_DKSE.pdf
http://www.hh-gruppen.org/om-hh-gruppen/hh-i-medierne.aspx
http://www.hh-gruppen.org/om-hh-gruppen/hh-i-medierne.aspx
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Kapitel 3 – Metod och material. De använda metoder och det valda material som ligger till 

underlag för studien presenteras. 

Kapitel 4 - Empiri. Det empiriska materialet för undersökningen introduceras. Det ligger till 

grund för den enkätundersökning som presenteras i nästa kapitel. 

Kapitel 5 - Resultat. En sammanställning av den bearbetade empirin presenteras och 

resultaten av enkätundersökningen presenteras genom tabeller. Statistiken tolkas sedan 

beskrivande. 

Kapitel 6 - Analys. Här analyseras resultaten från kapitel 6 utifrån teorin. Den kvalitativa och 

kvantitativa datan jämförs och tolkas tillsammans med det teoretiska resonemanget. 

Kapitel 7 - Slutsatser. Slutsatserna för studien presenteras, vilka grundar sig i den analytiska 

tolkningen. 

Kapitel 8 – Förslag till vidare forskning. 

2. Teori 
I denna del redogörs för de begrepp som ligger till teoretisk grund för undersökningen. Cross-

border konceptet är den centrala teorin. Dess betydelse och anknytning till det europeiska 

samhället kommer presenteras. Begreppet transnationalism kommer även introduceras, inte 

som en ledande teori utan snarare för att klargöra dess nära betydelse med cross-border, och det 

som skiljer de två begreppen åt. För att ge en helhetsbild av dess funktion redogörs även för 

begreppet regionalisering och hur cross-border behandlas inom den Europeiska unionen.. Det 

kommer att användas som ett politiskt verktyg och förfaringssätt inom den Europeiska Unionen 

och som faktor för samhällsutvecklingen i det europeiska samhället. Cross-border modellen kan 

ses som en politisk metod och ett rådande samhällsfenomen 

 

2.1 Definition av Cross-Border  
Cross-border är ett begrepp för att beskriva gränsöverskridande aktivitet. 11  Inom den 

Europeiska Unionen används cross-border för att behandla det territoriella europeiska 

samarbetet, cross-border cooperation. 12 . Hädanefter används den svenska termen i 

                                                        
11’’NE, cross-border,’’ senast visad 4/4-2013, 

http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/engelskordbok/gr%C3%A4ns%C3%B6verskridande/832497?i_h_word=gr%C

3%A4ns%C3%B6verskridande 
12 ’’EGTC, EU regional policy, ‘’ senast visad 8/4-2013, 

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/egtc/index_en.cfm 

http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/engelskordbok/gr%C3%A4ns%C3%B6verskridande/832497?i_h_word=gr%C3%A4ns%C3%B6verskridande
http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/engelskordbok/gr%C3%A4ns%C3%B6verskridande/832497?i_h_word=gr%C3%A4ns%C3%B6verskridande
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/egtc/index_en.cfm
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sammanhanget, gränsöverskridande samarbete. Cross-border benämner även de regioner som 

verkar över landsgränserna i europa, cross-border regioner.13  

 

2.1.1 Definition av gränsöverskridande samarbete v.s. transnationalism 
Begreppet transnationalism uppkommer i liknande sammanhang som gränsöverskridande 

samarbete. I boken Cross-Border governance in the European Union (2004), menar Oliver 

Kramsch, lektor vid centret för gränsstudier tillsammans med författarinnan Barbara Hooper 

vid universitetet av Nijmegen i Nederländerna att transnationalism utgör interaktioner som 

länkar samman människor eller institutioner över landsgränserna. Till skillnad från 

transnationalism brukas gränsöverskridande samarbete som en politisk metod.14  

Kramsch och Hooper presenterar cross-border bepreppet som ett ’’multi level’’ styre inom EU. 

Transnationalism hänvisas till interaktioner över landsgränserna i en globaliserad värld. De kan 

båda bidra till integration mellan människor och verksamheter. Gränsöverskridande samarbete 

har dock det angivna motivet, att främja integrering mellan gränsåtskilda samhällen till skillnad 

från det transnationella samarbetet. Transnationalism är det teoretiska begreppet medan ett 

gränsöverskridande samarbete är förfaringssättet. Det gränsöverskridande samarbete syftar till 

ett specifikt geografiskt område genom interaktioner. 15  Att konstruera en fast 

transportförbindelse i sig skulle vara ett gränsöverskridande samarbete, med syftet att skapa ett 

mer integrerat samhälle. Jag åsyftar till att det som huvudsakligen skiljer de två begreppen åt är 

aspekten på integration. Gränsöverskridande samarbete till skillnad från det transnationella, ser 

till resultatet av ökat gränssamarbete och inte enbart till den bakomliggande teoretiska tanken.  

Marinko Banjac författare till artikeln Building cross-border comunities through cooperation: 

EU regional policy and cross-border regions as spaces of government (2012) använder 

”kooperation” i sig självt som ett politiskt styrningsinstrument i samband med cross-border. 

Banjac lyfter fram globalisering, EU:s intresse i regionaliseringsfrågor och den gemensamma 

marknaden som faktorer för cross-border utvecklingen.16 

‘’[w]e have shown that cooperation is necessary for building cross-border communities including 

different actors from different levels, ranging from national and local authorities to universities, civil 

                                                        
13 ’’Aims and tasks of AEBR,’’ senast visad 23/5-2013, http://www.aebr.eu/en/profile/aims_tasks.php 
14 Redigerat av Oliver Kramsch och Barbara Hooper, Cross-Border governance in the European Union, 

(Oxfordshire: Routledge, 2004), intro 1-2.  
15 Kramsch och Barbara, Cross-Border governance in the European Union, Intro 1-2. 
16 Marinko Banjac, ‘’Building Cross-Border Comunities through cooperation: EU regional policy and cross-

Border Regions as spaces of government’’, journal of comparative politics, ISSN 1338-1385 (2012) Volym 5, 

senast visad 24/5-2013, http://www.jofcp.org/assets/jcp/JCP-January-2013.pdf 

http://www.aebr.eu/en/profile/aims_tasks.php
http://www.jofcp.org/assets/jcp/JCP-January-2013.pdf
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society organizations and individuals. Cross-border communities have become both the object and 

subject of regional policy agendas.’’17 

Banjac anser att samarbete är förutsättningen för europeisk integration, en specifik teknik av 

styre och fundamentet för att etablera gränsöverskridande samhällen. Jag anser likt Banjac att 

’’kooperation’’ mellan involverade samhällsaktörer är en nödvändighet och förutsättning för 

att skapa ett gränsöverskridande samarbete.  

För att förstå hur detta gränsöverskridande samarbetet fungerar mellan lokalnivå och EU-nivå 

menar jag att det förutsätts att förstå hur gränsöverskridande samarbete fungerar som en politisk 

metod inom den Europeiska Unionen, samt begreppet regionalisering för att redogöra för cross-

border regionernas formation. Utefter dessa två principer administreras och appliceras det 

regionala inflytandet inom EU.18 Jag menar att de är betydande för det gränsöverskridande 

samarbetets fortgång, utveckling och tillkomst. 

 

2.1.2 Gränsöverskridande samarbete som politisk metod 
Regionkommittén är den institution som medlar lokala och regionala intressen inom EU. EGTC 

(European Grouping for Territorial Cooperation) är den specifika gruppen inom 

regionalpolitiken som arbetar med gränsöverskridande samarbeten. Denna grupp ska underlätta 

regionala och lokala auktoriteters samarbete dem emellan och regionkommittén.19 För Europas 

alla cross-border regioner finns lobbyorganisationen AEBR (Association of European Border-

region) vilken är i partnerskap med Regionkommittén. Öresundskommittén är en av 

medlemmarna i AEBR. AEBR är en viktig lobbyorganisation för cross-border regionerna och 

finansierings program gällande gränsöverskridande samarbeten.20 

Genom att reducera administrativa, psykiska och juridiska hinder ämnar det gränsöverskridande 

samarbetet inom EU att tackla de gemensamma problemen regionerna stöter på. De arbetar för 

att främja en outnyttjad potential vilka mer statiska nationsgränser tidigare hindrat. Målet är att 

minska de gränshinder som uppstår för regional integration över landsgränser och skapa 

gränsöverskridande ekonomisk och social sammanhållning.  

Inom EU syftar det gränsöverskridande samarbetet att: 

                                                        
17Banjac, ‘’Building Cross-Border Comunities through cooperation’’, 58. 
18 ’’Nyckelfakta, Committee of the regions’’, senast visad 11/4-2013, http://cor.europa.eu/sv/about/Pages/key-

facts.aspx 11/4 
19 ‘’EGTC’’ Comittee of the regions, senast visad 23/5-2013, 

http://cor.europa.eu/en/activities/networks/Pages/egtc.aspx 23/5 
20 ‘’Organisation of AEBR,’’ senast visad 23/5-2013, http://www.aebr.eu/en/profile/organisation.php 

http://cor.europa.eu/sv/about/Pages/key-facts.aspx
http://cor.europa.eu/sv/about/Pages/key-facts.aspx
http://cor.europa.eu/en/activities/networks/Pages/egtc.aspx
http://www.aebr.eu/en/profile/organisation.php
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 Främja entreprenörskap, särskilt gällande utveckling av kultur och gränsöverskridande 

handel. 

 Förbättra gemensam förvaltning av naturresurser 

 Stödja kopplingar mellan stads- och landsbygdsområden 

 Utveckla gemensam användning av infrastruktur 

 Verka för fungerande administration, arbetsmarknad och jämställdhet.21  

Min frågeställning berör den ekonomiska och sociala sammanhållningen genom det 

gränsöverskridandet samarbete samhällsaktörerna i Helsingborg och Helsingör berör i 

planeringen av en fast förbindelse.  

 

2.1.3 Cross-border regioner 
Cross-border regioner har växt fram runt flera gränser i det europeiska landskapet och Peter 

Maskell professor i regional ekonomi vid Copenhagen Business School och Gunnar Törnqvist 

forskare i geografisk ekonomi vid Lunds universitet menar att cross-border regioner är en 

produkt av ett mer globaliserat samhälle. De påpekar att det finns tydliga länkar mellan det 

globala och det lokala nätverket. De poängterar också att ett lokalt samhälle som utvecklas 

under konkurrensmässiga och kooperativa former enbart är konkurrenskraftigt i en nära kontakt 

med omvärlden. 22  De menar att regioner har växt fram som ledande centrum i Europa 

tillsammans med den Europeiska Unionen och att nationerna har förlorat av sin tidigare 

auktoritära position.23 

’’ Although Nice and Strasbourg are peripheral cities from a French national perspective, they occupy 

central positions in a Europe with porous national boundaries. Malmö is a peripheral city in relation 

to Stockholm, but form the perspective of Brussels, it is the most centrally placed city in Sweden.’’24 

Cross-border begreppet lyfts fram för att belysa det europeiska samhällets utveckling från 

konfliktfyllda gränsområden till mittpunkter för fredliga samarbeten. Cross-Border områdena 

förekommer kring nationella gränser både inom och utanför EU. Begreppet ”Cross-border-

regions” refererar till regional gruppering som sträcker sig över en eller flera landsgränser. 

Regionaliseringen ses som en betydande omständighet för nationsgränsernas förändring. Denna 

                                                        
21 ’’Regional policy, cross-border coperation,’’ INFOREGIO, senast visad 24/5-201, (direkt översatt, egen 

översättning) http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/crossborder/index_en.cfm 
22 Peter Maskell och Gunnar Törnqvist, Building a Cross-Border Learning Region, Emergence of the north 

European Öresund region (Danmark: Handelshöjskolens forlag, Copenhagen business School Press, 1999), 22-

24. 
23 Maskell och Törnqvist, Building a Cross-Border Learning Region, 24-31. 
24 Ibid, 31. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/crossborder/index_en.cfm
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typ av regionalisering är något som växt fram under senare år och expanderat menar Törnqvist 

och Maksell. De härleder utvecklingen till 3 samhällsprocesser: den ovan nämnda generella 

utvecklingen av regionalisering, och de i samband med utvidgningen av integration inom den 

Europeiska Unionen, samt den politiska kollapsen i Östra Europa.25 

Ett annat begrepp som relateras till Cross-border fenomenet är det internationella samarbetet. 

Törnqvist och Maksell menar att det har horisontella drag och fungerar transnationellt. Som 

Banjac också belyser rör sig samarbetet inom cross-border regionerna mellan lokala och 

regionala aktörer, privata och statliga, samt förutsätter det utländska relationer. I detta fall lyfter 

Masell och Törnqvist fram företag, universitet, handelskammare, fackföreningar, politiska 

partier, och kulturella organisationer som de viktigare aktörerna.26  

 

2.1.4 Gränsöverskridande samarbete och regionalisering 
Gränsöverskridande samarbetet introduceras ofta i sammanhang av en regionaliseringsprocess 

i Europa. Gränsöverskridande regioner supporteras av samma utskott som regionpolitikern 

inom EU, i Regionkommittén. Skillnaden är att en cross-border region kräver att en landsgräns 

korsas. 27  1991 genom Maastrichtfördraget myntades begreppet ’’regionernas Europa’’, en 

process som har pådrivits sedan dess.28 

Jörgen Gren var verksam i Europeiska studier vid universitetet i Cambridge, och arbetade inom 

den europeiska kommissionen i Bryssel. Han refererar till en ’’ny regionalism’’ som uppstod i 

början av 1980-talet.  Gren ser ett samband till skapandet av en gemensam marknad. Han menar 

att det är en effekt av ett fördjupat europeiskt samarbete och att regionaliseringen i Europa 

skiljer sig från tidigare regionalisering. EU har möjliggjort en överstatlig regionalpolitik, som 

gjort ett politiskt initiativ möjligt direkt från regionerna i fråga. Tidigare var regionerna 

underordnade ett överstatligt eller nationellt initiativ och inte tvärtom.29 Gren belyser även 

flernivåstyret, målinriktad politik, och partnerskap mellan regionerna, staten och EU som 

styrande faktorer. Gren pekar på specifika orsaker till regionaliseringsutveckling vilka han 

menar är: globalisering av ekonomin, nationsstatens minskade betydelse, regioners inre 

dynamik och deltagande på den internationella scenen, utvecklingen av regionala identiteter, 

                                                        
25 Maskell och Törnqvist, Building a Cross-Border Learning Region, 31. 
26 Ibid, 32. 
27 ‘’Activities’’, Comittee of the Regions, senast visad 14/5-2013, 

http://cor.europa.eu/en/activities/networks/Pages/egtc.aspx 
28 Linn Andersson och Josefine Sjöberg, ’’Regionaliseringsprocessen i Katalonien’’,(B-uppsats, ej publicerat 

material, Lunds universitet, 2010), 10. 
29 Jörgen Gren, Den perfekta regionen (Lund: Studentlitteratur 2009), 7-9. 

http://cor.europa.eu/en/activities/networks/Pages/egtc.aspx
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nätverksbyggande över nationsgränser och den europeiska gemenskapens integration- och 

regionalpolitik.30  

Gällande den regionalisering som Gren diskuterar behandlar författarna till Öresunds-regionens 

framtid- en ungdomsgenerations värderingar (2010) dess samband till infrastrukturen. 

Författarna David Andersson, Associate Proffessor, Institute of Public Affairs Management vid 

National Sun Yat-sen University i Kaohsiung, Taiwan, Åke E. Andersson, Professor i 

nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Ingvar Holmberg 

Docent i statistik vid Handelshögskolan i Göteborg presenterar under rubriken ’’ Infrastruktur 

som begränsning och potential’’ att:  

’’Infrastrukturens omfattning och geografiska utsträckning ger den viktigaste förutsättningen för 

utvecklingen av regioners befolkning, näringsliv, kultur och sociala förhållanden.’’31  

De fastställer att infrastruktur är kollektivkapital som kan användas av många olika aktörer på 

flera nivåer. Infrastrukturerna har också till skillnad från andra kapitalvaror en lång livslängd, 

men markerar även att infrastruktur också kan vara ett hinder för ekonomisk tillväxt.32 

De betonar att i en studie som undersöker social och ekonomisk utveckling inom 

arbetsmarknad, produktionsstruktur, kapitalbildning eller interregional handel att det är 

nödvändigt att ha en ’’korrekt bild av infrastrukturens långsamma förändring.’’33 Författarna 

pekar på att den inverkan samhällets aktörer (näringsliv, myndigheter och hushåll) har på 

infrastrukturen kan verka liten men den kan skapa stora kommunikativa förändringar, vilket 

kan leda till en total strukturomvandling i samhället.34 

Genom Andersson, Andersson och Holmbergs studie av effekterna av Öresundsbron vill jag 

konstatera att regionalisering är en process över tid, där infrastruktur är ett kollektivkapital som 

bidrar till gränsöverskridande regioners utveckling och samhällsaktörers handlande. 

Utvecklingen tycks skilja sig från tidigare samhällsförändringar i det europeiska landskapet och 

regionalism i andra delar av världen.  

Regionalisering har blivit en del av EU:s särskilda maktstruktur. Dock stöter cross-border 

regioner på en speciell problematik och utveckling som jag menar inte är fullt jämförbar med 

                                                        
30 Gren, Den perfekta regionen, 7-9. 
31 David Andersson, Åke E. Andersson och Ingvar Holmberg, Öresundsregionen framtid, en 

ungdomsgenerations värderingar (Sydsvensk industri och handelskammaren, Malmö: Grafix konsult AB, 2010), 

11-12. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
34 Andersson, Andersson och Holmberg, Öresundsregionen framtid, en ungdomsgenerations värderingar, 11-12. 
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andra regioner. Banjac, samt Törnqvist och Maksell belyser kooperationen och dess aktörer, 

vilka både har en nationell och regional anknytning. Samarbetet dem emellan kräver ett enigt 

intresse, mellan olika aktörer, på olika nivåer i två eller fler länder. Det är förutsättning för 

cross-border regioners existens och EU är en viktig överstatlig medlare. 

Som flertalet författare också hävdar är gränsöverskridande samarbetet en pågående process, 

vilken åstadkommits genom globalisering och EU:s regionfokuserade politik, samt genom den 

gemensamma marknaden. Det gränsöverskridande samarbetet är ett prioriterat styrningsverktyg 

inom EU som etablerat nya möjligheter för dessa regioner att verka över gränserna. Jag 

instämmer i att de är betydande faktorer för cross-border utvecklingen och att utvecklingen i 

Öresund visar klara tecken på det. Jag kommer använda gränsöverskridande samarbete som en 

politisk metod som råder inom EU:s flernivåstyre, mellan EU och dess medlemsländers 

regioner. Jag kommer endast använda gränsöverskridande samarbete som utryck för det arbete 

som sker mellan geografiskt angränsande länder där den cross-border politiska metoden utgår 

från ett samarbete aktörer emellan på flera nivåer, på båda sidor om en landsgräns. 

Jag vill även poängtera att cross-border kan användas som ett ramverk och gränsöverskridande 

samarbete som metod för hur integrationsprocessen appliceras i Europa och särskiljer sig från 

omvärlden genom det europeiska samarbetet, den gemensamma marknaden och en strategiskt 

utarbetat integrations- och regionalpolitik.  

 

2. 2 Tidigare forskning 
Mycket har undersökts kring regionaliseringen och integrationen mellan Sverige och Danmark 

efter Öresundsbrons uppkomst, då det först blev tal om en gränsöverskridande region.35 

’’ För öresundsregionen markerade det nya milleniet en startpunkt, ett slags år noll. Öresundsbrons 

öppnande var en nyckelinvestering som möjliggjorde en närmast världsunik process. Två 

grannregioner som åtskilts av vatten och nationsgräns kunde förenas i en funktionell gemenskap.’’36  

Detta skriver författarna David Andersson, Åke E.Andersson och Ingvar Holmberg i studien 

Öresunds-regionens framtid- en ungdomsgenerations värderingar (2010). År 2000 invigdes 

Öresundsbron, den första fasta transportförbindelsen som band samman Sverige och Danmark. 

En av målsättningarna bakom samarbetet var att skapa en ny region med en integrerad arbets-, 

service- och bostads-marknad.37 Innan bron var det för tidskrävande och det fanns inte lika klara 

                                                        
35 Andersson, Andersson och Holmberg, Öresundsregionen framtid, förord 7-8. 
36 Ibid. 
37 Ibid, 102. 
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incitament till att arbeta och bo på olika sidor av sundet. Idag är det möjligt att ta sig mellan 

Malmö och Köpenhamn på 35 minuter.38 Det underskrider den mentala spärr på 45-50 minuters 

resa som potentiella pendlare har uppgett i empiriska undersökningar är gränsen för 

tidsavståndet mellan bostad och arbete.39 

I studien presenteras den regionala integrationen innan och efter Öresundsbron byggdes mellan 

Malmö och Köpenhamn. De menar att integrationen har såväl infrastrukturella, som marknads- 

och psykologiska aspekter. Bron mellan Malmö och Köpenhamn har varit en tydlig faktor för 

ändrade resvanor mellan Sverige och Danmark. Pendlingen har ökat från ungefär 2500 pendlare 

vid slutet av år 2000 till 20 000 personer år 2010. Detta innebär att Malmöregionen är lika 

integrerat distansmässigt som många danska provinsstäder är till Köpenhamn. 

Marknadsskillnader som högre löner i Köpenhamn och lägre kostnader på konsumtionsvaror 

och bostäder i Malmö har skapat ett osymmetriskt pendlingsmönster. Enligt urbanekonomisk 

teori menar författarna att en utjämning gällande priser och löner kan väntas samt en fortlöpande 

integrationsprocess.40  

 

Tabell 1, Öresundsregionens framtid. Attityder till integration med andra sidan av Öresund; 

gymnasiestuderande i Öresundsregionen, 2009; som svarat ”Ja”. 41 

Attityd   Själland  Skåne  

Arbeta på andra sidan 

Öresund 

51.00 84.8 

Närheten till Köpenhamn är 

en fördel hos hemorten 

44.3 82.4 

Öresundspendla vid lägre 

kostnad än idag 

29.0 47.2 

Bo på andra sidan Öresund 27.8 47.6 

Studera på andra sidan 

Öresund 

13.8 41.8 

Antal observationer 651 1346 

Samtliga observationer: 1997  

Detta är en omarbetning av en tabell som redovisas i Öresundsregionens framtid, en 

ungdomsgenerations värderingar (2010). Tabellen ingår i studien som del av en statisk 

                                                        
38 ”Reseplaneraren”, Skånetrafiken, senast visad 15/4-2013, 

http://www.reseplaneraren.skanetrafiken.se/resultspage.aspx  
39 Andersson, Anderssson och Holmberg, Öresundsregionens framtid, 102-103. 
40 Ibid. 
41 Andersson, Andersson och Holmberg, Öresundsregionen framtid, 107 (En fullständig redovisning av 

tabellen.) 

http://www.reseplaneraren.skanetrafiken.se/resultspage.aspx
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sammanställning från en enkätundersökning kring attityder till integration ställda till 

gymnasiestuderande i Öresundsregionen. Den visar tydligt att det finns ett större intresse hos 

de skånska ungdomarna än hos de danska, och att arbetsmarknaden är det mest attraktivt vad 

gäller integrationen på båda sidor. 

 

2.2.1 Statistik över utvecklingen i Öresund 
Örestat.se är en öppen databas där gränsregional statistik angående integration och utveckling 

för Öresundsregionen publiceras. Databasen drivs av Danmarks statistik och Statistiska 

centralbyrån i Sverige. Öresundsdatabasen uppdateras löpande och 2011 inleddes ett nytt 

projekt ’’Örestat III’’, ett EU-finansierat projekt som syftar till att öka kunskapen om 

utvecklingen i Öresund i samband med utvecklingsstrategin ÖRUS. Projektet drivs tillsammans 

med Öresundskommittén, Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Själland, Helsingborg 

stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, och Beskäftigelsesregion 

Hovedstaden & Själland.42 

Visionen är att Öresundsregion ska bli en av Europas mest attraktiva och konkurrenskraftiga 

regioner. För att få en korrekt bild av den regionala och gränsregionala utvecklingen bedrivs 

statistik för att skapa tillförlitlig kvantitativ fakta. Genom dessa undersökningar vill de skapa 

en sann och sakenlig diskussion och kartlägga de viktigaste utvecklingstendenserna i 

Öresund.43 Staistiken som mäter integration efter och före Öresundsbron byggdes visar en 

ökning både socialt och ekonomiskt sedan bron invigdes.44  

                                                        
42 Tendens Öresund, Trycksak, (Damark: CS-Grafisk A/S, 2012), 100-101. 
43 ’’Öresundsstatistik och analyser, ‘’ Örestat, senast visad 22/4-2013, http://www.orestat.se/ 
44 ’’Öresundsstatistik och analyser, ‘’ Örestat, senast visad 22/4-2013, http://www.orestat.se/en 

http://www.orestat.se/
http://www.orestat.se/en
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Det  

Tabell hämtad från Örestats databas.45 

Det syns tydligt att resorna över sundet ökat markant sedan Öresundsbron öppnades år 2000. 

Färjeresorna mellan Helsingborg och Helsingör står kvar på en jämn nivå sedan 1990-talet, men 

var dock den populäraste resvägen innan bron byggdes.46En liknande tabell över resenärernas 

syfte med resorna över Öresund från år 2009 visar att färjorna används mer i semestersyfte eller 

för att spendera sin fritid i jämförelse med resor över Öresundsbron. Det är vanligare att pendla 

till arbete eller utbildning via bron.47 

Att flytta och bo på andra sidan Öresund har ökat markant efter att Öresundsbron öppnades, 

både från Sverige till Danmark och tvärtom mellan 2000-2007. Det var flest danskar som 

flyttade till Sverige, främst till Malmö på grund av billigare bostadspriser, men dem behöll dock 

sina jobb i Köpenhamn på grund av möjlighet till högre löner. Efter 2008 har prisskillnaderna 

jämnats ut och flyttningarna har minskat.48 

96 % av de som pendlar (2009), bor i Sverige och arbetar i Danmark. 40 % är svenskar och 37 

% var danskar.49 Totalt har 57 miljarder danska kronor i samhällsvinster skapats genom en ökad 

arbetspendling över öresundsbron och, samt bidragit till ändrade lokaliseringsmöjligheter för 

                                                        
45 ’’Trafiken över Öresund, ‘’ Örestat, senast vias 23/5-2013, http://www.orestat.se/sv/analys/trafiken-over-

oresund  
46 ’’Öresundsintegrationen, ‘’ Öresundskommittén, senast visad 22/4-2013, 

http://www.oresundskomiteen.org/2013/01/harda-siffror-pa-oresundsintegrationen/ 
47 ’’Trafiken över Öresund’’, Örestat, senast visad 23/5-2013, http://www.orestat.se/sv/analys/trafiken-over-

oresund  
48 ’’Flyttning över Öresund’’, Örestat, senast visad 7/5-2013, http://www.orestat.se/sv/analys/flyttning-over-

oresund 
49 .’’Pendling över Öresund’’, Örestat, senast visad 7/5-2013, http://www.orestat.se/sv/analys/pendlingen-over-

oresund  

http://www.orestat.se/sv/analys/trafiken-over-oresund
http://www.orestat.se/sv/analys/trafiken-over-oresund
http://www.oresundskomiteen.org/2013/01/harda-siffror-pa-oresundsintegrationen/
http://www.orestat.se/sv/analys/trafiken-over-oresund
http://www.orestat.se/sv/analys/trafiken-over-oresund
http://www.orestat.se/sv/analys/flyttning-over-oresund
http://www.orestat.se/sv/analys/flyttning-over-oresund
http://www.orestat.se/sv/analys/pendlingen-over-oresund%207/5
http://www.orestat.se/sv/analys/pendlingen-over-oresund%207/5
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företagare och medborgare menar Öresundskomittén. Dessa vinster kompenserar kostnaden på 

ungefär de 25 miljarder det kostade att bygga bron 2 gånger om.50 

Integrationsindex över utvecklingen i Öresund. Tabell hämtad från Öresundskommitténs hemsida.51 

I Öresundskomitténs integrationsindex kan man tyda på en minskning i integrationen gällande 

både arbete, kultur och transport efter år 2007. Ökningen från år 2000 är dock tydlig. 

Öresundskomittén förklarar det dels med den rådande lånkonjunkturen och dels med att det 

behövs arbetas vidare med integrationsfrågor för att styrka integrationen.52 53 

Dessa presenterade diagram och studier av utvecklingen efter Öresundsbron ligger till grund 

för studiens hypotetiska ställningstagande. Det ligger även till grund för utformningen av 

enkäterna för att kunna mäta integrationsutveckling och i viss mån jämföra den nya datan med 

tidigare forskning.  

Det finns ett intresse att driva integrationen vidare även utanför Malmö- och 

Köpenhamnområdet både i Öresundsregionen och inom EU.54 Min enkätstudie syftar till att 

göra en pilotstudie för att belysa medborgarnas intresse till att deras lokalområde integreras 

med det danska, respektive svenska i jämförelse med ledande samhällsaktörers intresse i frågan. 

Denna studie kommer att belysa medborgarnas intresse för utvecklingen i deras lokala sfär i 

jämförelse med styrande aktörer ur ett flernivåperspektiv. Studien kommer delge ny fakta 

                                                        
50 ’’Två broar till priset för en’’, Öresundskommittén, senast visad 9/5-2013, 

http://www.oresundskomiteen.org/2012/11/tva-broar-till-priset-for-en-2/ (9/5) 
51 ”Integrationsindex”, Öresundskommittén, senast visad 16/5-2013, http://www.oresundskomiteen.org/wp-

content/uploads/2013/01/%C3%96resundskomiteens-integrationsindeks-final.pdf 
52’’Integrationsindex’’, Öresundskommittén, senast visad 16/5-2013, 

http://www.oresundskomiteen.org/wpcontent/uploads/2013/01/%C3%96resundskomiteens-integrationsindeks-

final.pdf 
53 ’’Trafiken över Öresund’’, Örestat, senast visad 5/7-2013, http://www.orestat.se/sv/analys/trafiken-over-

oresund 
54 ‘’Highlights’’, Comittee of the Regions’, senast visad 11/4-2013, 

http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/oresund-euroregion-cross-border-awards.aspx 

http://www.oresundskomiteen.org/2012/11/tva-broar-till-priset-for-en-2/
http://www.oresundskomiteen.org/wp-content/uploads/2013/01/%C3%96resundskomiteens-integrationsindeks-final.pdf
http://www.oresundskomiteen.org/wp-content/uploads/2013/01/%C3%96resundskomiteens-integrationsindeks-final.pdf
http://www.oresundskomiteen.org/wpcontent/uploads/2013/01/%C3%96resundskomiteens-integrationsindeks-final.pdf
http://www.oresundskomiteen.org/wpcontent/uploads/2013/01/%C3%96resundskomiteens-integrationsindeks-final.pdf
http://www.orestat.se/sv/analys/trafiken-over-oresund
http://www.orestat.se/sv/analys/trafiken-over-oresund
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/oresund-euroregion-cross-border-awards.aspx
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genom att belysa det gränsöverskridande samarbetets roll i integrationsutvecklingen genom 

aktörers intresse för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. 

3. Metod och Material 
I detta kapitel kommer de metoder och material som använts i studien presenteras och varför 

dessa valts som metodologisk angreppsätt för undersökningen. 

 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Denna studie grundar sig i kvalitativ och kvantitativ data. Undersökningen bygger både på 

subjektiva intressen och empirisk mätbar fakta, vilka har beräknats, tolkats och jämförts. 

En ’’mix-method’’ har valts som underlag för studien. John.W Creswell är  professor i 

utbildnings psykologi och utbildar i mix-methods vid universitetet Nebrawska-Linkoln. 

Creswell klargör för hur en ’’mix method’’ förhåller sig till materialet i boken Reasearch 

design, qualitative, quantitative, and mix methods design (2003). En mix-method inkluderar 

kvantitativ och kvalitativ data insamling: enkäter eller intervjuer, med både öppna och stängda 

frågor, statistik och text analys.55 Den förutsätter både kvantitativt och kvalitativt material. 

Denna metod har valts då dessa två typer material har krävts för att besvara 

problemformuleringen på bästa vis, genom en kvalitativ textanalys och en kvantitativ 

enkätundersökning. 

Studien grundar sig i en pragmatisk vetenskapssyn, vilken orienterar sig efter problematiken 

och praktiseras på den riktiga världen. Den drar slutsatser efter orsakshandlingar och 

situationer. Creswell menar att en pragmatisk utgångspunkt lämpar sig vid en ’’mix-method’’ 

då det ger möjlighet för forskaren att utforma forskningen utifrån  problematiken och inte 

begränsa sig till kvalitativ eller kvantitativ data. Forskaren rättar sig istället efter de metoder 

som krävs för att besvara frågeställningen på bästa sätt.56 

Textmaterialet analyseras genom en kvalitativ innehållsanalys och enkäterna kodifieras och 

sammanställs i tabeller. Materialet tolkas genom en jämförelse mellan det kvalitativa och 

kvantitativa materialet. Studien resulterar i ett mer kvalitativt resultat. Denna typ av 

                                                        
55 John W. Cresswell, Reasearch design, qualitative, quantitative, and mix methods approach, (USA: Sage 

publications, Inc,2003) 3-17, andra versionen, 

http://books.google.se/books?id=nSVxmN2KWeYC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false  
56 John W. Cresswell, Reasearch design, 3-17. 

http://books.google.se/books?id=nSVxmN2KWeYC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
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insamlingsmetod kallas ’’triangulation’’. Creswell presenterar att detta tillvägagångsätt ämnar 

sig för studier som söker samband mellan kvalitativ och kvantitativ data.57 

 

3.2 Fallstudie 
I studien används en fallstudiemetod som appliceras på utvalda aktörers intresse för en fast 

förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Genom en pilotstudie i form av en 

enkätundersökning studeras invånarnas intresse i frågan. Studien syftar till att jämföra intressen 

till ökad integration mellan Helsingborg och Helsingör som en del av integrationsutvecklingen 

i Öresundsregionen. 

I metodboken Introduktion till forsknings-metodik (2006) av författarinnan och professorn 

Judith Bell anses fallstudier vara särskilt lämpliga för den som bedriver forskning under en 

begränsad tid trots att det studerade projektet sträcker sig över längre tid. Metoden kan användas 

för att följa upp surveyundersökningar och låta det bli en pilotstudie som kan studera vissa 

variabler av den tidigare undersökningen. Fallstudie formatet lämpar sig också för att identifiera 

organisationers och individers gemensamheter, men också de uttryck som är unika. Syftet med 

fallstudien är att belysa aktörernas samspel (individer och organisationer) sätt att fungera och 

agera under förändring.58 

 

3.3 Urval av aktörer och material 
För undersökningen har samhällsaktörerna i Helsingborg och Helsingör valts utifrån deras 

involvering i det gränsöverskridande samarbetet i samband med transportförbindelsen. Syftet 

är att aktörerna skall representera alla nivåer i samhället ur ett europeiskt och lokalt perspektiv. 

Därför har aktörer med direkt anknytning till samarbetet med förbindelsen inom näringslivet 

och statlig verksamhet valts, samt medborgare i respektive kommun. Hänsyn har tagits till att 

den danska och svenska sidan representeras likvärdigt. 

Helsingborgs stad och Helsingörs kommun representeras delvis via ÖRUS (2010) då de är 

medlemmar i Öresundskommittén, men också via en enskild samarbetsplan mellan endast de 

två kommunerna, En sammanbunden stad 2035 (2013).59 Svenska och danska näringslivet 

representeras av lobbyorganisationen HH-gruppen (Fast förbindelse Helsingör-Helsingborg), 

                                                        
57 John W. Cresswell, Reasearch design, 15. 
58 Judith Bell, översättning Björn Nilsson, Introduktion till forsknings-metodik (Danmark: Narayana Press, 2006) 

18-20. 
59 ”HH-samarbetet”, Helsingborg stad, senast visad 16/5-2013, 

http://www.helsingborg.se/Medborgare/Kommun-och-politik/Internationellt-arbete/HH-samarbetet/ (16/5) 

http://www.helsingborg.se/Medborgare/Kommun-och-politik/Internationellt-arbete/HH-samarbetet/
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en intresseorganisation som även inkluderar medlemmar från offentlig sektor. Textmaterialet 

är taget från deras hemsida och officiella trycksaker där gruppens syfte med förbindelsen 

presenteras. 60  Danska Folketinget representeras av ett uttalande från Transportudvalget. 61 

Sveriges riksdag representeras via Näringslivsdepartementet utifrån infrastrukturminister 

Catarina Elmsäter Svärds debattartiklar. 6263  Trafikverket ombads att göra en 

kapacitetsundersökning utav regeringen därför presenteras även en rapport från trafikverket i 

ärendet som regeringens intresse.64 

Kompletterade material finns i form av ledares uttalanden inom respektive verksamhet i medier 

för att stärka materialet. De som har uttalat sig är Catarina Elmsäter Svärd (M), 

Infrastrukturminister i Sveriges Riksdag, Helsingborgs kommuns borgmästare Peter Danielsson 

(M) och Johannes Hecht-Nielsen (S) Helsingörs borgmästare. Företagares uttalanden från HH-

gruppens hemsida representerar näringslivets hållning. Vibeke Storm Rasmussen (A), 

regionsformand för Region Hovedstaden, ordförande i Öresundskommittén och Pia Kinhult 

(M), regionstyrelsens ordförande i Regions Skåne och vice ordförande Öresundskommittén 

uttalar sig utifrån Öresundskommittén. 

 

3.4 Innehållsanalys 
En innehållsanalys kan användas för både kvantitativa och kvalitativa studier även om den 

kvantitativa är vanligare, där man kvantifierar och mäter förekomsten av ord i text och 

transformerar dem till siffror. Den kvalitativa textanalysen mäter eller räknar inte innehållet. 

Istället avser den kvalitativa metoden att tolka och analysera det utvalda materialet.65 

Textmaterialet är begränsat till officiella dokument där de olika aktörerna uttalat sig i text kring 

en fast förbindelse. Uttalanden i tidningar från ledare inom respektive verksamhets har även 

inkluderats. Det kvalitativa angreppsättet har valts då avsikten är att finna specifika variabler 

                                                        
60 ”Vision”, HH-gruppen, senast visad 16/5-2013, http://www.hh-gruppen.org/vision.aspx 
61 ’’Transportudvalget’’, folketinget, senast visad 16/5-2013, 

http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/tru/spm/765/svar/899933/1147792/index.htm 
62 ’’Resor och transport över Öresund’’, Regeringen, senast visad 16/5-2013, 

http://www.regeringen.se/sb/d/14366/a/180080 
63 ’’Regeringen prioriterar Skåne’’, Regeringen, senast visad 16/5-2013, 

http://www.regeringen.se/sb/d/13787/a/208845 
64 ’’Regeringen prioriterar Skåne’’, Regeringen, senast visad 16/5-2013, 

http://www.regeringen.se/sb/d/13787/a/208845 
65 Göran Bergström och Kristina Boréus (red.), Textens mening och makt, metodbok i samhällsvetenskap text- 

och diskursanalys (Lund: Studentlitteratur AB 2012), 50. 

http://www.hh-gruppen.org/vision.aspx
http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/tru/spm/765/svar/899933/1147792/index.htm
http://www.regeringen.se/sb/d/14366/a/180080
http://www.regeringen.se/sb/d/13787/a/208845
http://www.regeringen.se/sb/d/13787/a/208845
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inom cross-border samarbetet av HH-förbindelsen: integrationsintresset för social och 

ekonomisk sammanhållning. 

Analysen och tolkningen av materialet har gjorts med avsikt att finna intresse till dessa 

variabler. Det analytiska urvalet bestämmer vad som granskas. Innehållsanalysen syftar till att 

belysa skillnader och likheter beroende på vilken aktör som står bakom materialet.  

Korrelationen mellan de olika aktörernas intresse i text och invånarnas uttalanden via 

enkätfrågor leder till sammanställningen av resultatet. Innehållsanalysen har delvis legat till 

grund för utformningen av enkätfrågorna för att skapa ett jämförbart material. 

 

3.5 Enkätundersökning  
I en fallstudie av cross-broder samarbetet genom en ny förbindelse, används en 

enkätundersökning i form av en pilotstudie för att tolka invånarnas intresse för integrationen.  

Judith Bell resonerar även kring surveystudiens användningsområde och hänvisar till 

undersökningar som söker kvantitativ fakta kring aspekter i det offentliga livet, orsak och 

effektprocesser, som vill belysa nya aspekter inom sociologisk teori. Enkätens innehåll och 

utformning inriktas på en grupps specifika demografiska egenskaper, deras sociala miljö, 

aktivitet, åsikter och attityder.66  

Angående en pilotstudie menar Bell att den bör appliceras på samma typ av personer och under 

så lika förhållanden som en större undersökning är ämnad att undersöka, samt utrymme för att 

respondenterna kan utrycka för hur de uppfattade undersökningen. Undersökningen bör alltid 

sträva efter att vara så representativ som möjligt.67 Hon tillägger också att en pilotstudie inte 

genererar lika generaliserbart material, men resultaten kan ändå vara intressanta att relatera till 

en konkret verklighet.68 

Ett slumpmässigt urval gjordes av respondenter med utgångspunkt i den miljö och demografisk 

grupp som ansågs representativ för undersökningen. Ett slumpmässigt urval innebär att de 

individer som är närvarande för undersökningstillfället har lika stor möjlighet att delta. 69 

Enkätundersökningen gjordes den den 20 och 21 maj på Helsingör och Helsingborgs färje- 

buss- och tågstation. Endast invånare i de två kommunerna har låtits delta, totalt 40 personer, 

20 personer från var stad. Främst representeras invånare i åldrarna 16-65 då de i större 

                                                        
66 Judith Bell, Introduktion till forsknings-metodik, 22-24. 
67 Ibid, 149. 
68 Ibid, 204. 
69 Judith Bell, Introduktion till forsknings-metodik, 148. 
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utsträckning kan ta del av gränssamarbetet genom studier, arbete, boende och den 

integrationsutveckling lokala aktörer påbjuder. Avsikten är att representera lika många män 

som kvinnor i de båda städerna, i mån av vad det slumpmässiga urvalet tillåter. Denna 

undersökningsmetod valdes för att nå en generell uppfattning av invånarnas intresse i en miljö, 

och av respondenter som är i direkt påverkan och närhet av en ny förbindelse. 

Respondenterna har fått välja olika alternativ som de instämmer med, där en eller flera 

svarskombinationer har varit möjliga. Alternativen hänvisar till integration genom en fast 

förbindelse, alternativ som inte har sammanhang till integration och öppna svarsfält om 

respondenten inte instämmer med de givna alternativen. Enkätfrågorna är webbaserade, men 

har gjorts i kontakt med respondenterna via en surfplatta. Det företag som har använts för att 

publicera enkäterna är webbenkater.se vilka har ett stödprogram tillsammans med Lunds 

universitet och andra universitet och högskolor.70 För att försäkra respondenternas förståelse 

och deltagande, samt att de är invånare i en av de två kommunerna har de frågats i direktkontakt. 

Därför har inte en helt webbaserad enkätstudie använts. 

Svaren har sammanställts och organiserats utefter svar som är berör integration och inte. 

Resultaten sammanställs i tabeller, svenska och danska invånare var för sig för att sedan 

jämföras tillsammans. Vidare var enkäterna utformade på ett sådant sätt att respondenterna har 

kunnat komma med förslag till förbättring och egna svarsalternativ. Endast målinriktade frågor 

kommer presenteras i resultaten som bidrar till att svara på frågeställningen. 

 

3.6 Avgränsning 
Urvalet av aktörer har gjorts utifrån resonemanget i teoridelen kring aktörernas betydelse för 

gränsöverskridande samarbete. Aktörerna är representativa ur ett cross-border politiskt 

perspektiv vad gäller samarbetet med en ny förbindelse. Det är endast deras intresse till en fast 

transport förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör för ökad integration som kommer att 

belysas. Integrationsbegreppet syftar till hur de lokala, regionala och nationella aktörerna 

bemöter den Europeiska Unionens cross-border mål för ökad social och ekonomisk 

sammanhållning.  

Textmaterialet är avgränsat till officiella dokument och information presenterad på 

verksamheternas hemsidor som berör en fast transportförbindelse. Enkätundersökningen delger 

                                                        
70 ’’Online survey’’, Webbenkater, senast visad 16/5-2013, https://www.webbenkater.com/?url=online-survey-

students 

https://www.webbenkater.com/?url=online-survey-students
https://www.webbenkater.com/?url=online-survey-students
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ett stickprov av invånarnas intresse lokalt för förbindelsen och integration utifrån de mer 

omfattande statistiska undersökningarna i ’’Tidigare forskning’’.  

En förundersökning har gjorts för att finna organisationer, företag eller andra aktörer som är av 

en annan synpunkt än representerade aktörer i studien. Då det visats sig i korrespondens att en 

sådan opinionsbildning varit mycket liten har inte stor hänsyn tagits till denna aspekt.71 Ett 

tydligt motstånd eller oenighet för projektet har inte funnits och har inte bedömts som 

betydelsefull för cross-border samarbetets fortgång. 

 

3.7 Kritiskt förhållningsätt 
Forskare har kritiserat fallstudiemetoden då betydelsen med att undersöka enskilda händelser 

har ifrågasatts. Judith Bell tar upp att informationen kan vara svår att kontrollera vilket kan 

påverka resultatet negativt. Bell menar också att resultatet kan vara svårgeneraliserat. Andra 

forskare menar dock att generalisering i en fallstudie är möjlig med hänsyn till hur likt fallet är 

andra fall. Det är då motiverbart att hänvisa till att det finns en viss möjlighet, antydning eller 

sannolikhet att se liknande variabler i andra liknande fall.72  

Svårigheten med en surveystudien är att få fram information som är representativ för hela 

populationen då oftast endast ett urval är möjligt att studera. Av stor vikt är även att ställa exakt 

samma frågor under så lika omständigheter som möjligt. Syftet är att kunna jämföra de svar 

man får och kategorisera resultaten.73 

Då studien inte främst syftar till att jämföra befolkningens intressen dem emellan utan syftar 

till att skapa jämförbart material till andra samhällsaktörers intressen. Avsikten är istället att 

jämföra aktörernas intressen ur ett cross-border politiskt perspektiv från lokal- till EU-nivå. Ett 

större antal respondenter hade gett ett mer generaliserbart resultat.74 Med tanke på studiens 

omfattning är enkätundersökning endast utformad som ett stickprov och invånarnas intressen 

bör inte tolkas som representativa för hela befolkningen. Dock visar resultatet en riktning och 

antydningar till vilket intresse som existerar på invånarnivå. Enkätfrågorna behandlar samma 

områden som presenteras i ’’Tidigare forskning’’, men har anpassats till den specifika 

utveckling som skildras av aktörer i Helsingborg och Helsingör. Detta garanterar att enkäterna 

                                                        
71 Ronald Jamborg Hansen, email till HH-gruppens ledning, 20/5-2013; Mathias Johansson Perttu, email till 

Helsingborg stads EU och internationella samordnare, 14/5-2013. 
72 Judith Bell, Introduktion till forsknings-metodik, 21-22. 
73 Ibid, 22-24. 
74 Ibid, 21-24. 
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undersöker integrationsintresset och invånarnas intresse, samt dess jämförbarhet med tidigare 

forskning och andra samhällsaktörer. 

I textens mening och makt (2012) presenteras syften med kvantifiering av material, där antingen 

frekvens eller korrelation undersöks. När man syftar till att mäta frekvenser, är man intresserad 

av hur många gånger ett visst uttryck förekommer. Korrelation syftar istället till relationer 

mellan de undersökta enheterna.75  

Att närma sig ett problem på ett kvalitativt vis skildrar utförligt enskilda ställningstaganden, 

vilka kan kritiseras för att vara svåra att generalisera. Man tar dock hänsyn till kontexten.76 Med 

en kvantitativ insamlingsmetod får kontexten ett mindre utrymme. Det kräver mängd och 

mätbart material som kvantifieras objektivt, vilket styrker generaliserbarheten. Kvalitativ 

insamlingsmetod ger större utrymme för tolkning och förståelse medan kvantitativ metod 

bygger mer på empiri och logik genom statistik och siffor.77 

I textens mening och makt (2012) tas tolkningsstrategier upp som ett kritiskt moment. Tolkning 

som betonar mer subjektiva inslag där forskaren har ett större utrymme eller en tolkning med 

specificerade verktyg och mätbara tillvägagångsätt som istället betonar neutraliteten. Den första 

kan leda till att intersubjektiviteten brister och den andra att verktygen blir för kontrollerande 

och mycket lämnas utanför undersökningen.78 

Genom att använda både kvalitativ och kvantitativ insamlingsmetod möter undersökningen 

båda dessa två kritiska punkter. Genom att hantera materialen var för sig, kvalitativt och 

kvantitativt metodiskt, med mål att finna korrelation når studien både mer specifika som mer 

generella resultat. Metoden syftar till att komplettera de kritiska områdena och materialet har 

endast utvalts om det har ansetts representativitet för en större enhet. 

 

3.7.1 Validitet 
I metodboken textens mening och makt (2012) av Göran Bergström och Kristina Boréus, båda 

forskare och lärare vid Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholm universitet uttrycker att 

validiteten i en studie av empiristisk vetenskapssyn bestämmer mätmetod. Validiteten bestäms 

efter hur metoden mäter det den är ämnad att mäta. En studies validitet behöver inte endast ha 

med mätbar data att göra utan refererar också till om metoden ger svar på 

                                                        
75 Bergström och Boréus, Textens mening och makt, 52-59.  
76 Thorsten Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare, 35-40. 
77 Ibid, 22-34. 
78 Bergström och Boréus, Textens mening och makt, 169-170. 
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problemformuleringen. Teorin bestämmer också validiteten och hänvisar till vilka teoretiska 

begrepp som undersökningen grundas i och hur dessa bestämmer vad som är viktigt för att svara 

på forskningsfrågan.79 

Under arbetsprocessen har detta iakttagits under insamlingen av all data för att nå ett så 

tillförlitligt resultat som möjligt. Urvalet av respondenter och analyserade enheter har gjorts 

utifrån det teoretiska resonemanget av cross-border begreppet i ett europeiskt samhälle. 

Begreppet har applicerats på samhället i Helsingborg och Helsingör får att nå de lokalt 

involverade samhällsaktörerna kring en fast förbindelse.  

Stor hänsyn har också tagits till att använda rätt tillvägagångssätt för den typ av material som 

har använts. Den kvalitativa och kvantitativa datan har analyserats och bearbetats var för sig 

med hänsynstagande till metodernas olikartade utseende. Användningen av kvalitativt och 

kvantitativt material anses stödja metodernas funktion genom att både ta hänsyn till kontext, 

subjektiva inslag som empiriskt mätbar data. 

 

3.7.2 Källkritik 
I uppsatsen används både primär och sekundär data.  Det sekundära materialet har inhämtats 

från aktörernas hemsidor, publicerade dokument på hemsidorna och uttalanden i medier av 

ledare inom verksamheterna, samt genom tryckt material publicerat av aktörerna i fråga. 

Primär data har erhållits genom enkätundersökningen av invånarnas intresse, samt genom 

mailkontakt med HH-gruppens ledning. 

Under arbetsprocessen har det strävats efter att använda så tillförlitligt material som möjligt. 

Därför har material sökts som står så nära aktörerna som möjligt. Sekundär data har även 

inhämtats genom Lunds universitetsbiblioteks databas i form av tryckt litteratur och 

vetenskapliga artiklar. E-böcker från google scholar har även använts. 

4. Empiri 
I denna del presenteras aktörernas intresse till en fast transportförbindelse mellan Helsingborg 

och Helsingör. Vilka de är och hur de verkar ur ett integrationsperspektiv. Informationen utgår 

från officiella uttalanden och samarbetsdokument mellan och av aktörerna. Aktörerna 

presenteras var för sig. 

                                                        
79 Bergström och Boréus, Textens mening och makt, 41. 
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4.1 Regional nivå - Öresundskommittén 
Öresundskommittén är den politiskt verkande organisationen för samarbetet mellan Skåne och 

Själland. Det är en politisk intresseorganisation som arbetar för att stärka integrationen i 

Öresund. Samarbetet startades 1993 och kommittén arbetar med att förmedla regionens intresse 

mellan folketinget, riksdagen och EU i Bryssel. De är medlemmar av lobbyorganisationen 

AEBR (Association of European Border-regions). Samarbetet finansieras genom 

medlemsbidrag. Deras medlemmar består av Region Hovedstade, Region Själland, 

Köpenhamns kommun, Fredrikbergs kommun, Bornholms Regionskommun, 

Kommunekontaktråd Hovedstaden och Kommunekontaktråd Själland. Den svenska sidan 

representeras av följande medlemmar: Region Skåne, Malmö stad, Helsingborgs stad, Lunds 

kommun och Landskrona stad. 80 

Verkande politiker i dessa kommuner och råd är representerade i kommittén. Ordförandeskapet 

växlar vartannat år mellan den svenska och danska sidan. I år har Vibeke Storm Rasmussen 

(A), regionsformand för Region Hovedstaden ordförandeskapet och Pia Kinhult (M), 

regionstyrelsens ordförande i Regions Skåne är vice ordförande.81 

Öresundskomittén antog i maj 2010 samarbetsstrategin ÖRUS. Flertalet utvecklingsområden i 

Öresund presenteras för att minska gränshinder och öka integration. Den fasta förbindelsen 

mellan Helsingborg och Helsingör är en av strategierna. ÖRUS är framtagen av 

Öresundskomittén, tillsammans med representanter från näringsliv, organisationer och 

politiker. I utformandet är hänsyn tagen till EU:s Lissabonstrategi och EU:s 2020 mål.82  

Gällande en ny kommunikation mellan Helsingborg och Helsingör, är det en åtgärd för att möta 

ökande kapacitetsbehov, en förutsättning för en fungerande gemensam arbetsmarknad, 

samarbeten mellan universitet och skolor, kulturutbyten och upplevelser. Samarbetet för ökad 

mobilitet och tillgänglighet i stort är både en åtgärd för att stärka den gränsregionala 

integrationsprocessen som för att utveckla den internationella tillgängligheten som 

inomregionala.83 

                                                        
80 ’’Om oss’’, Öresundskommittén, senast visad 29/4-2013, http://www.oresundskomiteen.org/om-oss/ 
81 ’’Om oss’’, Öresundskommittén, senast visad 29/4-2013, http://www.oresundskomiteen.org/om-oss/ 
82 ’’ÖRUS’’, Öresundskommittén, senast visad 16/5-2013, http://www.oresundskomiteen.org/wp-

content/uploads/2012/02/ORUS_DKSE.pdf 1-6. 
83’’ÖRUS’’, Öresundskommittén, senast visad 16/5-2013, http://www.oresundskomiteen.org/wp-

content/uploads/2012/02/ORUS_DKSE.pdf, 30-37. 

http://www.oresundskomiteen.org/om-oss/
http://www.oresundskomiteen.org/om-oss/
http://www.oresundskomiteen.org/wp-content/uploads/2012/02/ORUS_DKSE.pdf
http://www.oresundskomiteen.org/wp-content/uploads/2012/02/ORUS_DKSE.pdf
http://www.oresundskomiteen.org/wp-content/uploads/2012/02/ORUS_DKSE.pdf
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’’Att utvecklingen i så hög grad drivs av Öresundsbron pekar på behovet av en fast förbindelse mellan 

Helsingborg och Helsingör. Det skulle styrka integrationsutvecklingen i norra Öresund och ge en 

bättre balans i den Öresundsregionala utvecklingen.’’ 84 

Detta utrycker Ordförandeskapet för Öresundskommittén i frågan. Vibeke Storm Rasmussen, 

Ordförande och Viceordförande Pia Kinhult. 

 

4.2 Lokal nivå - Helsingborg stad och Helsingör kommun  
’’ En sammanbunden stad 2035’’(2013) är visionen och den strategiska samarbetsplanen för 

Helsingör och Helsingborg kommun. Arbetsplanen antogs av Helsingörs kommun och 

Helsingborgs stad i Mars 2013. Borgmästare Johannes Hecht-Nielsen i Helsingörs kommun 

och Helsingborg stads kommunstyrelses ordförande Peter Danielsson är aktörerna bakom 

samarbetet.85 

 Det formella samarbetet mellan de två städerna började 1995. Den nya strategin innehåller 

samarbeten för tillgänglighet, stadsutveckling, miljö, näringsliv, arbetsmarknad, kultur, 

organisation och ekonomi. Kommunerna vill vara en aktiv medspelare i utvecklingen i den 

norra delen av Öresundsregionen. Målet är att skapa attraktivitet för medborgarna och tillväxt 

i form av arbetsplatser, verksamhetsetablering, bosättning, upplevelser och infrastruktur.86 

Kring samarbetet uttalande sig Peter Danielsson i en intervju med Kävlinge lokaltidningen att 

’’På 20-30 års sikt kommer det att finnas Öresundsmedborgare’’ och att det kommer vara lika 

naturligt att bo i Helsingör som Helsingborg.87 

De två kommunerna har dock inte varit lika samstämmiga i beslutet av en fast förbindelse. 

Senast i december 2012 röstade Helsingörs kommun emot förslaget, vilket Borgmästare 

Johannes Hecht-Nielsen menar var ett misstag då många representanter i byrådet trott att den 

nya förbindelsen skulle drabba färjetrafiken redan nu. En stor majoritet i byrådet röstade senare 

för HH-samarbetet och förbindelsen. 88  I Helsingörs kommunstyrelse är dock fortfarande 

socialistisk folkeparti och enhedslistan emot en förbindelse.89 

                                                        
84 http://www.oresundskomiteen.org/2013/01/harda-siffror-pa-oresundsintegrationen/ (22/4) 
85 ’’HH-samarbetet’’, PDF- En sammanbunden stad 2035’’, Helsingborg, senast visad 25/5, 

http://www.helsingborg.se/Medborgare/Kommun-och-politik/Internationellt-arbete/HH-samarbetet/, 1-5. 
86 HH-samarbetet, PDF, En sammanbunden stad 2033, 1-5. 
87 ”HH-samarbetet”, Kävlinge lokaltidning, 8/5-2013, http://kavlinge.lokaltidningen.se/tatare-samarbete-mellan-

helsingborg-och-helsingor-/20130314/artikler/703149995/1085 
88 ’’Helsingör åter för fast förbindelse’’ Helsingborgs Dagblad, 14/5-

2013http://hd.se/helsingborg/2013/01/29/helsingor-ar-ater-for-en-fast-hh/ (14/5) 
89 Ronald Jamborg Hansen, email till HH-gruppens ledning, 20/5-2013. 

http://www.oresundskomiteen.org/2013/01/harda-siffror-pa-oresundsintegrationen/
http://www.helsingborg.se/Medborgare/Kommun-och-politik/Internationellt-arbete/HH-samarbetet/
http://kavlinge.lokaltidningen.se/tatare-samarbete-mellan-helsingborg-och-helsingor-/20130314/artikler/703149995/1085
http://kavlinge.lokaltidningen.se/tatare-samarbete-mellan-helsingborg-och-helsingor-/20130314/artikler/703149995/1085
http://hd.se/helsingborg/2013/01/29/helsingor-ar-ater-for-en-fast-hh/
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Idag menar de båda de två kommunerna att en fast förbindelse mellan Helsingborg och 

Helsingör möjliggör en spridning av tillväxt och hållbar samhällsutveckling för de två städerna 

och inom flera samhällsområden i Öresund. Det stärker visionen om en sammanhängande 

Öresundsregion och skapar ökad kapacitet i trafiksystemet, underlättar för företagare att driva 

verksamhet, skapar fler arbetstillfällen och ökar möjligheterna för att besöka området. En 

förbindelse kommer också att stärka området i konkurrensen till andra metropolregioner. 

Kommunerna arbetar även för klimatsmarta lösningar och hälsofrämjande transporter som en 

del av projektet. 

’’ Ambitionen är at vi får tänkt våra städer så mycket samman, att det inte längre finns en mental 

barriär om huruvida man är från Helsingör eller Helsingborg. Varken när det handlar om var 

man vill studera, var man vill arbeta eller går på teater, säger borgmästare Johannes Hecht 

Nielsen i Helsingör och Peter Danielsson i Helsingborg.90 

Kommunerna kommer att arbeta för att utveckla kommunikationerna i Öresund, en 

sammanhängande Circle City Line med HH-gruppen som huvudaktör för projektet.  Att säkra 

en fast förbindelse är ett av 3 fokusområden i samarbetsplanen, tillsammans med att underlätta 

närheten och integrationen genom samarbetsprojektet, stärka dialog och nätverk som främjar 

kommunernas naturliga landmärke.91 

 

4.3 Näringslivet- HH-gruppen 
HH-gruppen är ett danskt-svenskt nätverk av privata och offentliga aktörer som lobbar för en 

fast HH-förbindelse. Nätverket skapades 2009 av danskt bryggeri, Danskt erhverv (yrke), dansk 

Transport och Logistik, Helsingborgs stad, Helsingör kommun, Region Skåne och Sydsvenska 

industri och handelskammaren. Idag har gruppen ett 50-tal medlemmar inom offentlig 

verksamhet, organisationer och näringsliv. 92 

De menar att genom att skapa ’’ett O’’ en transportled som sammanbinder hela regionen, 

främjar både tillväxt och integration. De uttrycker tydligt projektets samhällsekonomiska 

fördelar.  

Regionen står för 26 % av Danmarks och Sveriges sammanlagda BNP. HH-gruppen menar att 

en ny förbindelse behövs för att  bemöta trafikbehovet när Fehrman-Bält förbindelsen öppnas 

                                                        
90 http://www.helsingor(kommune.dk/Omkommunen/Internationalt%20samarbejde/HH_samarbejdet.aspx (14/5) 
91  HH-samarbetet, Trycksak,‘’En sammanbunden stad 2035’’(2013), 3-5, ( egen översättning). 
92 ’’Medlemmar’’, HH-gruppen, senast visad 6/5, http://www.hh-gruppen.org/om-hh-gruppen/medlemmer.aspx 

http://www.helsingor(kommune.dk/Omkommunen/Internationalt%20samarbejde/HH_samarbejdet.aspx
http://www.hh-gruppen.org/om-hh-gruppen/medlemmer.aspx
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2020 mellan Tyskland och Danmark. Förbindelsen kommer stärka möjligheter för ökad handel, 

rörlighet på bostadsmarknaden, förbättrad utbildning och forskning, klimatvänligare transport, 

kortare restider, ökad utveckling och tillväxt.93 

I en utarbetad folder av HH-gruppen lyfts två företagare fram. Från Helsingörs sida uttalar sig 

Jörgen Simonsen, direktör Nordtag A/S och förman för Dansk Bryggeri Nordsjälland. Han 

menar att utan en fast förbindelse kommer området bli en periferi med utkantsstatus: ’’Så 

lämnas vi kvar som ett sommarhusområde, och det kan vi inte leva av.’’ Han nämner även 

intresset av svensk arbetskraft. Mats Nilsson, vice VD, Sparbanken Öresund talar för Sveriges 

sida och menar att en liknande utveckling som efter Öresundsbron gällande fler ökad pendling 

och fler arbetstillfällen borde vara lika möjlig att se i regionens norra delar.94 

HH-gruppen är även tydliga med att en fast förbindelse är en miljösatsning. Förbindelsen 

stärker kollektivtrafiken då tågsystemet knyts samman och hela regionen kan nås inom en 

timme. HH-förbindelsen kommer heller inte att kosta något för skattebetalarna då den kommer 

finansieras på samma vis som Öresundsbron, med brukar och trafikavgifter. HH-gruppen lyfter 

fram förbindelsens internationella funktion för godstransport, en betydande länk mellan 

Skandinavien och kontinenten. Den ’’Nordiska triangeln’’ mellan Köpenhamn, Oslo och 

Stockholm med anslutning till Helsingfors är ett EU-prioriterat infrastrukturprojekt. HH-

förbindelsen är avgörande för konkurrenskraften inom EU och för det Skandinaviska 

näringslivet menar HH-gruppen.95 

 

4.4 Nationell nivå – Folketinget och Transportudvalget 
I danska folketinget är Transportudvalget det ansvariga för bl.a. järnväg, vägar, godstransport, 

kollektiv-, färje-, flyg- och taxitrafik, fasta förbindelser, hamn- och kustsäkring.96 Folketingets 

tranportudvalg har inte tagit ställning att vara för eller emot en fast förbindelse mellan Helsingör 

och Helsingborg.97 

En svensk-dansk samarbetsgrupp tillsattes i juni 2010 för att överlägga och undersöka behovet 

och intresset av en förbindelse. Angående ärendets aktuella status finns ett officiellt uttalande 

av Transportministeriet från maj 2012. Liberal Aliances transportordförande i Folketinget, Leif 

                                                        
93 ”Vision”, HH-gruppen, senast visad 15/5, http://www.hh-gruppen.org/vision.aspx 
94 HH-gruppen, trycksak, Från U till O – forsatt integration är avgörande för Nordens största region. 
95 HH-gruppen, trycksak, Hela Sverige vinner på en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. 
96’’Trafikudvalget’’, folketinget, senast visad 15/5-2013, 

http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/Udvalg/Trafikudvalget.aspx 
97 Ronald Jamborg Hansen, email till HH-gruppens ledning, 20/5-2013. 

http://www.hh-gruppen.org/vision.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/Udvalg/Trafikudvalget.aspx


30 

 

Mikkelsen ställde frågan om ministeriet kunde redogöra för folketingets status i frågan. Denna 

information publicerades på HH-gruppens hemsida som också delger att det tog 3 månader att 

få svar på frågan som skickades via mail. 98 

Transportudvalget svarar med att hänvisa till samarbetsgruppen som tillsattes 2010 och att en 

fast förbindelse utreds i en större svensk kapacitetsundersökning av Trafikverket. Undertecknat 

Henrik Dam Kristensen (S) medlem i transportudvalget.99 

 

4.5 Nationell nivå - Riksdagen och Näringslivsdepartementet 
I Sveriges riksdag är det Näringslivsdepartementet som ansvarar för infrastrukturområdet. 

Catharina Elmsäter-Svärd är Infrastrukturminister och ansvarar för trafikfrågor där bl.a. 

järnväg, broar, gods- och kollektivtrafik ingår.100  

Catharina Elmsäter-svärd har uttalat dig positivt kring en fast transportförbindelse. I en 

debattartikel med titel: ’’Öresundsregionen är en dynamisk region med potential att ytterligare 

generera god och hållbar tillväxt’’ publicerad på regeringens hemsida, november 2012 

meddelar infrastrukturministern att regeringen beslutat att lämna ärendet till Trafikverket för 

att låta dem undersöka planeringen av en fast förbindelse. I debattartikeln belyser hon det 

tidigare goda samarbetet mellan Sverige och Danmark.  Regional tillväxt och ökade behov av 

gods-, personbils- och järnvägstransport menar Catharina tyder på att ytterligare en förbindelse 

är sannolik. Fehrman-bält förbindelsen mellan Danmark och Tyskland är en av de faktorer som 

kommer att öka behovet.101 

Faktorer som lyfts fram som styrande för transportförbindelse mellan Helsingborg och 

Helsingör är kapacitets och effektivitet inom transportsystemet, samt vilken effekt EU:s 

gemensamma regler kommer att ha på prioriteringen.102 

I februari 2013 publicerades en ny debattartikel ’’Regeringen prioriterar Skåne’’ av 

infrastrukturministern på regeringens hemsida och i Helsingborgs Dagblad. Här skriver 

                                                        
98 ’’Nyheter, liberalalliance’’, HH-gruppen, senast visad 15/5-2013, 

http://www.hhgruppen.org/nyheder/nyhedsarkiv/liberalalliance-spoergsmaal.aspx 
99 ’’Transportudvalget’’, folketinget, senast visad 16/5-2013, 

http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/tru/spm/765/svar/899933/1147792/index.htm 
100 ’’Catharina Elmsäter-Svärd’’, Regeringen, senast visad 15/5, http://www.regeringen.se/sb/d/13484  
101 ’’Resor och transporter över Öresund’’, regeringen, senast visad 25/5-2013, 

http://www.regeringen.se/sb/d/14366/a/180080 
102 ’’Resor och transporter över Öresund’’, regeringen, senast visad 25/5-2013, 

http://www.regeringen.se/sb/d/14366/a/180080 

http://www.hhgruppen.org/nyheder/nyhedsarkiv/liberalalliance-spoergsmaal.aspx
http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/tru/spm/765/svar/899933/1147792/index.htm
http://www.regeringen.se/sb/d/13484
http://www.regeringen.se/sb/d/14366/a/180080
http://www.regeringen.se/sb/d/14366/a/180080
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Catharina Elmsäter-Strid att Skåne är en viktig transitregion och tillväxtmotor i Sverige. Ökad 

Godstrafik och trafikbehov regionalt, nationellt och internationellt måste mötas med en lösning, 

vilken hon menar är en nationell angelägenhet då den mesta trafiken går genom Skåne. 

Lösningen ska bidra till välfärd och tillväxt för hela landet. Det är även en viktig utveckling för 

svenska näringslivets tillväxt och Catharina menar att Sverige kommer tjäna på en fast 

förbindelse då regionen kan nå sin fulla tillväxtpotential och fler skåningar kan komma i arbete. 

Det som fortfarande måste utredas är finansieringen och miljömässiga lösningar.103 

I Trafikverkets rapport och kapacitetsundersökning meddelar dem gällande en fast förbindelse 

mellan Helsingborg och Helsingör att: 

’’Trafikverket bedömer i Kapacitetsutredningen att det på lång sikt finns ett behov av ökad kapacitet 

i transportsystemet i Öresundsområdet, bl.a. utifrån EU:s arbete med utpekade godskorridorer, ökad 

integrering i Öresundsregionen och väntad kraftig tillväxt av import och export. När det gäller frågan 

om ytterligare en fast förbindelse bör faktorer som ekonomiska förutsättningar, fysiska 

planeringsförutsättningar och samarbetet mellan berörda aktörer i Sverige och Danmark beaktas.’’104 

5. Resultat 
I detta kapitel redovisas resultaten av det analyserade materialet och sammanställningen av 

enkätundersökningen gällande aktörernas intressen till integrationen genom en fast förbindelse.  

Öresundskommittén bearbetar både regionala, nationella och internationella aspekter i 

realiseringen av en ny förbindelse. De vill minska gränshinder och öka integrationen i 

Öresundsregionen. De belyser EU i sammanhanget och dess arbete i samband av EU-politiken. 

De lyfter fram Öresundsbron som en bytande faktor för lyckad integrationsutveckling och att 

en ny förbindelse behövs för att stärka utvecklingen i hela regionen. De menar att det är 

förutsättning för att skapa en fungerande gemensam arbetsmarknad, samarbeten mellan 

universitet och skolor, kulturutbyten och upplevelser, samt möta ökade kapacitetsbehov. 

HH-gruppen lobbar för förbindelsen och förmedlar ett starkt intresse för en fast förbindelse 

främst som ekonomisk tillväxtfaktor, men även att den kommer stärka den sociala 

sammanhållningen. Det kommer gynna möjligheterna till arbete, kulturupplevelser, utbildning, 

turism och handel över nationsgränserna. Att se en liknande utveckling som i Köpenhamn-

                                                        
103 ’’Regeringen prioriterar Skåne’’, regeringen, 15/15-2013, http://www.regeringen.se/sb/d/13787/a/208845 
104 ”Kapacitetsutredning”, Trafikverket, senast visad 25/5-2013, 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/14/59/91c53aa1.pdf, s. 129. 

 

http://www.regeringen.se/sb/d/13787/a/208845
http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/14/59/91c53aa1.pdf
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Malmö området är önskvärt från gruppens sida och av de representerade företagarna. De lyfter 

även fram kapacitetsbehovet trafikmässigt och vikten av att ta del av utvecklingen i Europa. De 

menar även att en fast förbindelse är en klimatinvestering som inte kommer drabba 

skattebetalarna. 

Helsingborg stad och Helsingör kommun samarbetar för ökad social och ekonomisk 

integration. De stödjer HH-gruppen och Öresundskommittén i deras arbete. Utöver dessa 

arbetsområden arbetar de för att Helsingborg och Helsingör skall bli en sammanbunden stad 

både socialt, ekonomiskt som materiellt. Helsingborg stads kommunordförande har utryckt att 

i framtiden finns det Öresundsmedborgare. Detsamma menar Helsingörs borgmästare, den 

mentala barriären städerna emellan ska brytas ner och det skall vara lika naturligt att ta del i 

samhällslivet oberoende om du är Helsingborgare eller Helsingörsbo. De vill stärka 

integrationen städerna emellan och ta del av utvecklingen i Öresundsregionen. Miljövänligare 

transport är också en viktig punkt. Att notera är att Helsingörs kommun inte varit lika 

samstämmig i beslutet av en HH-förbindelse som Helsingborgs stad, då de avslog beslutet för 

att sedan ändra sig. Två partier är fortfarande emot. 

Folketinget, eller transportudvalget vilket är det ansvariga utskottet i den danska regeringen 

för frågan har inte uttalat sig officiellt kring en fast förbindelse och är varken för eller emot 

förslaget. De har dock samarbetat tillsammans med svenska aktörer i en förundersökning av 

intresse och behov till en ny transportförbindelse. 

Sveriges riksdags infrastrukturminister har uttalat sig positivt kring en fast förbindelse och att 

regeringen prioriterar Skåne i sin politik. Hon tar upp kapacitetsbehovet som övriga aktörer. 

Ekonomiska intressen presenteras och integrationen kommer skapa tillväxt och arbeten som 

bringar välfärd för hela nationen och inte bara för Skåne. De regionala, nationella och 

internationella behovet motiveras utifrån dessa faktorer. EU:s roll i utvecklingen nämns, 

angående den europeiska politiken i fråga. Den sociala samhållningen nämns genom att 

presentera att Danmark och Sverige har samarbetat väl tidigare i Öresundsregionen. 

Trafikverket i Sverige sammanfattar deras kapacitetsundersökning gällande förbindelsen med 

att EU:s uttalanden om godskorridorer, integrationen i Öresundsregionen och kraftigt ökad 

export och import stödjer förslaget. De lämnar dock frågor som ekonomiska förutsättningar, 

planeringen och samarbetet mellan lokala aktörer i beaktning. 
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Enkätundersökning av invånares intresse i Helsingborg stad. 

20 invånare tog del av undersökningen totalt, varav 11 är kvinnor och 9 är män. 

Har vetskap om en fast transportförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.  
Antal responderande: 19/20.    
 

Ja: 12, (63.12%)  Nej: 7, (36.8%) Bortfall: 1 

19 av 20 svarade på frågan och 12 respondenter svarade att de visste om planeringen av en 

fast transportförbindelse. 7 respondenter svarade att de inte hade vetskap om förbindelsen. 

Tabell 1 Helsingborg. Attityd till fast förbindelse.     

Antal responderande: 19/20. 

Alternativ.     Mängd i procent och av antal personer som instämmer per alternativ. 

Medelvärde: 3.3 valda svarsalternativ per respondent .  

Ingen respondent menar att det endast är ’’Dåligt för miljön’’ och ’’Kostsamt för 

skattebetalarna’’ utan har instämt med övriga alternativ, vilka berör integrationsutvecklingen. 

Endast en respondent har valt att inte markera något av de angiva alternativen utan valt eget 

svarsalternativ och föredrar att behålla färjeförbindelsen. 14 respondenter har varken markerat 

’’Dåligt för miljön’’ eller ’’Kostsamt för skattebetalarna’’ och instämmer med 2-6 av 

svarsalternativen som är för integrationen, och har inte markerat. 

Tabell 2 Helsingborg. Kan du tänka dig en eller flera av följande alternativ? 
Antal responderande: 18/20 

Alternativ        Mängd i procent och antal personer totalt som instämmer. 

Arbeta på andra sidan 

Öresund 

(44.12%)      

 

15/18 

Bo på andra sidan Öresund (26.47%)       

 

9/18 

Studera på andra sidan 

Öresund 

(29.41%)     

 

10/18 

Medelvärde: 1.9 alternativ valda per person. 

 

18 av 20 respondenter kan tänka sig något eller flera av alternativen.  8 respondenter kan 

tänka sig ett av alternativen. 3 kan tänka sig 2 alternativ. 7 respondenter kan tänka sig alla 3 

alternativen. 

Flera arbetstillfällen 14.52 % 9/19 

Flera kulturella möjligheter 14.52 % 9/19 

Större arbetsmarknad 12.90 % 8/19 

Helsingborg och Helsingör blir en sammanbunden stad 11.29 % 7/19 

Helsingborg gynnas av att ta del i samhällsutveckling 11.29 % 7/19 

Helsingborg blir en mer attraktiv stad 9.68 % 6/19 

Kostsamt för skattebetalare 8.06 % 6/19 

Ekonomisk tillväxt i Öresundsregionens norra delar 8.06 % 6/19 

Dåligt för miljön 6.45 % 4/19 
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Tabell 3 Helsingborg. Anledning till att besöka Helsingör. 
Antal responderande: 20/20 

Alternativ.                   Antal personer som instämmer per alternativ. 

Nöje 12/20 

Shopping 8/20 

Kommunikationsförbindelse från/till färja/tåg 8/20 

Turism 7/20 

Träffa vänner och familj 2/20 

Arbete 1/20 

Utbildning 0/20 
Medelvärde: 1.9 alternativ valda per person. 

 

Tabell 4 Helsingborg. Vad är viktigast för dig? 
Antal responderande: 20/20 

Alternativ             Antal personer som instämmer per alternativ. 

Medelvärde: 2.5 alternativ valda per person. (Max 3 svarsalternativ per person är möjliga). 

3 respondenter har kombinerat ’’Skattebetalarna inte drabbas’’, att ’’Färjetrafiken behålls’’ 

och ’’ Miljövänligare transport’’. Resterande 17 har kombinerat med övriga alternativ som 

berör Öresundsregionen, främst prisvärda resor. 

Enkätundersökning av invånares intresse i Helsingörs kommun. 

20 invånare tog del av undersökningen totalt, varav 11 är män och 9 är kvinnor. 

Vetskap om en fast transportförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.  

Antal responderande: 20/20   

Ja: 17 (85.0%)  Nej: 3 (15.0%) 

17 personer har vetskap om planeringen av förbindelsen medan 3 personer inte har hört talas 

om projektet. 

 

 

 

 

Prisvärda resor i Öresundsregionen 10/20 

Miljövänligare transport 7/20 

Färjetrafiken behålls 7/20 

Tidseffektivare transport i Öresundsregionen 6/20 

Skattebetalarna inte drabbas 5/20 

Ökad tillgänglighet i Öresundsregionen 3/20 

Ökad integration och minskade gränshinder för invånarna 3/20 

Öresundsregionen blir en konkurrenskraftig region i Europa 3/20 

Större arbetsmarknad 4/20 

Större bostadsmarknad 1/20 

Större kulturellt utbud 0/20 
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Tabell 1 Helsingör. Attityd till fast förbindelse.     

Antal responderande: 19/20   

Alternativ.      Mängd i procent och antal personer som instämmer per alternativ. 

Medelvärde: 2.6 alternativ per person. 

Ingen av de 4 som kombinerat alternativen ’’Dåligt för miljön och ’’Dyrt för skattebetalarna’’ 

har endast valt att kombinera dessa alternativ, en har dock valt att inte svara. Alla 19 

responderande överensstämmer med minst 1 till 7 av alternativen som berör integrationen. 

Tabel 2 Helsingör. Kan du tänka dig en eller flera av följande alternativ? 
Antal responderande: 14/20.  
Alternativ.    Antal i procent av mest markerade alternativ och personer totalt som instämmer. 

Medelvärde: 1.5 valda alternativ per person. 
 

6 personer har valt att inte besvara frågan. 9 respondenter har markerat ett alternativ. Tre 

personer har markerat två alternativ. 2 personer har markerat alla tre alternativ. 

Tabell 3 Helsingör. Anledning till att besöka Helsingborg. 

Antal responderande: 20/20 
Alternativ                     Antal personer som instämmer. 

Medelvärde: 1.9 alternativ per respondent. 

 

 

 

 

 

 

Helsingör blir en mer attraktiv stad 24.00 % 12/19 

Helsingör gynnas av att ta del av samhällsutveckling  16.00 % 8/19 

Fler arbetsmöjligheter 16.00 % 8/19 

Större arbetsmarknad 12.00 % 6/19 

Fler kulturella möjligheter 10.00 % 5/19 

Ekonomisk tillväxt i Öresundsregionen  8.00 % 4/19 

Dåligt för miljön 6.00 % 3/19 

Helsingborg och Helsingör blir en sammanbunden stad 6.00 % 3/19 

Kostsamt för skattebetalarna 2.00 % 1/19 

Bo på andra sidan Öresund  42.86% 9/14 

Arbeta på andra sidan 

Öresund 

38.10% 8/14 

Studera på andra sidan 

Öresund 

19.05% 4/14 

Shopping 14/20 

Nöje 8/20 

Turism 7/20 

Träffa vänner och familj 5/20 

Kommunikationsförbindelse från tåg/färja på Helsingborgstation 2/20 

Arbete 1/20 

Utbildning 0/20 
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Tabell 4 Helsingör. Vad är viktigast för dig? 
Antal responderande: 19/20  

 
Alternativ           Antal personer som instämmer med var alternativ. 

Prisvärda resor i Öresundsregionen 7/19 

Större arbetsmarknad 5/19 

Tidseffektivare transport 5/19 

Större bostadsmarknad 4/19 

Färjetrafiken behålls 4/19 

Öresundsregionen blir en konkurrenskraftig region i Europa 4/19 

Större kulturellt utbud 4/19 

Skattebetalarna inte drabbas 3/19 

Ökad tillgänglighet i Öresundsregionen 3/19 

Ökad integration och minskade gränshinder 3/19 

Miljövänligare transport 2/19 
Medelvärde: 2.3 svarsalternativ per person, (Max 3 svarsalternativ per person är möjliga). 

En respondent har valt att inte svara. En respondent har markerat ’’skattebetalarna inte 

drabbas’’ och ’’färjetrafiken behålls’’ tillsammans med prisvärda resor. Övriga 4 som valt dessa 

alternativ har kombinerat med en eller flera av alternativen som berör integration. 15 

respondenter som endast har markerat alternativen som behandlar integration.  

Jämförelse och sammanställning av Helsingborgs och Helsingörs invånares 

sammanlagda intresse till förbindelse och integration i Öresundsregionen.  

Tabell 1 visar respondenternas attityd till en fast förbindelse. Alternativen som respondenten 

har möjlighet att välja mellan i båda tabellerna berör integration i Öresundsregionen i samband 

av realiseringen av en fast förbindelse eller alternativ som ’’Dåligt för miljön’’ och ’’Kostsamt 

för skattebetalarna’’ som inte berör integrationen, eller eget svarsalternativ. Ingen respondent 

av totalt 39 har endast markerat ’’Dåligt för miljön’’ eller ’’Kostsamt för skattebetalarna’’ utan 

har kombinerat med alternativ som påbjuder integrationen. En respondent av 40 har valt att inte 

svara på denna fråga och en har valt eget svarsalternativ och menar att hen vill ha kvar 

färjeförbindelsen. 

Tabell 4 visar vad som är viktigast för respondenten vid realiseringen av en fast förbindelse. 

Alternativen som respondenten har möjlighet att välja mellan berör integration i 

Öresundsregionen eller alternativ som ’’Miljövänligare transport’’, ’’Skattebetalarna inte 

drabbas’’ och ’’Färjetrafiken behålls’’ som inte berör integrationen. 3 av respondenterna i 

Helsingborg av de sammanlagt 36 responderande i de båda städerna menar att något av 

integrationsalternativen är det viktigaste för dem i realiseringen av en ny förbindelse, om man 
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räknar alternativet ’’Prisvärda resor i Öresundsregionen’’ som ett val för integration 

tillsammans med ’’Större arbetsmarknad’’, ’’Tidseffektivare transport’’, ’’Större 

bostadsmarknad’’, ’’ Öresundsregionen blir en konkurrenskraftig regions i Europa’’, ’’Större 

kulturellt utbud’’, ’’Ökad tillgänglighet i Öresundsregionen’’, ’’Ökad integration och minskade 

gränshinder’’.  Totalt 3 respondenter i Helsingborg skulle mena att inget integrationsalternativ 

var det viktigaste för dem om ’’Prisvärda resor’’ inte räknas till integreringen i 

Öresundsregionen. En respondent i Helsingör svarade inte på frågan. 

6. Analys 
I detta kapitel jämförs resultaten av aktörernas intressen utifrån den teoretiska referensramen 

som presenterats i studiens teorikapitel. Enkätundersökningens samband till tidigare forsknings 

resultat av integrationsintresset i Öresundsregionen klarläggs. Aktörernas intresse till en 

förbindelse för ökad integration jämförs dem emellan och analyseras med utgångspunkt i cross-

border begreppet som politisk metod för att redogöra dess integrationsfaktor. 

Genom en granskning av resultaten från innehållsanalysen av Öresundskommittén, 

Helsingborg stad, Helsingör kommun, HH-gruppen, Folketinget och Riksdagen intressen är det 

tydligt att se en majoritet som är för en fast förbindelse. Samtliga benämner även förbindelsen 

integrationsfunktion, förutom folketingets som har ett tydligt mindre engagemang i frågan. 

EU:s roll och det internationella behovet i sammanhanget kommenteras av både Sveriges 

infrastrukturminister, HH-gruppen och av Öresundskommittén. 

I sin tur har pilotstudien av invånarnas intresse visat att det finns ett intresse för en ny 

transportförbindelse. Prisvärda resor i Öresundsregionen har visats vara det absolut viktigaste 

för invånarna. Det tyder på att det finns ett behov att röra sig över landsgränserna till 

överkomliga resepriser och att det är av stor vikt då totalt 36 av 40 tillfrågade markerade 

alternativ som berör integrationen i Öresundsregionen som ett av de 3 viktigaste alternativen i 

realiseringen av en ny förbindelse (Tabell 4). Detta visar, trots det begränsade antalet på 40 

personer, att integration är av vikt för invånarna. Gällande attityder till förbindelsen (Tabell 1) 

markerade 38 av 40 något av alternativen som berör integrationen. Alternativen som valdes var 

’’ Helsingborg/Helsingör gynnas att ta del av samhällsutvecklingen i Öresund’’, ’’ Helsingborg/ 

Helsingör blir en mer attraktiv stad’’, ’’Större arbetsmarknad’’, ’’Flera kulturella möjligheter’’, 

’’Ekonomisk tillväxt i Öresundsregionens norra delar’’, ’’Helsingborg och Helsingör blir en 

sammanbunden stad’’. Dessa delresultat visar på att det råder en positiv attityd till ökad 

integration och att det finns en samstämmighet mellan invånarnas intressen och övriga aktörers 
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intressen, (Helsingborg och Helsingör kommun, HH-gruppen och den svenska regeringen). En 

majoritet kan också tänka sig en eller flera av alternativen: arbeta, studera eller bo på andra 

sidan Öresund.  

Marinko Banjac understryker den stora vikten av just samarbete mellan samtliga aktörer inom 

det gränsöverskridande samarbetet. Där samhällsaktörer på flera nivåer, nationella och lokala 

ledare, civil samhället och individer är nödvändiga för ett gränsöverskridande samhälles 

funktion. Banjac menar att detta är fundamentet för den regionala integrationen i Europa. 

Den lokala anknytningens betydelse till det europeiska styret är även en av de faktorer som 

stödjer flertalet resonemang för gränsöverskridande samarbetet som en politisk metod vilken 

ligger till grund för cross-border regionernas formation. Både Gren, Maksell och Törnkvist tar 

upp den europeiska gemenskapens speciella struktur där regionerna har fått ett alldeles speciellt 

forum på den politiska arenan. Samma författare belyser även regioners centrala position i 

jämförelse med den nationella tillhörigheten inom EU. Där Malmö exemplifieras som ett mer 

betydelsefullt område ur ett europeiskt perspektiv än Stockholm. 

Efter en jämförelse av de involverade aktörernas intresse tas den europeiska anknytningen upp 

av flera aktörer, där även det nationella intresset verkar vara av vikt för samarbetet av en ny 

förbindelse och inte endast det lokala samhället och EU. Intresset visade sig inte lika starkt på 

nationellt nivå på den danska sidan. Lokala aktörer betonar också tydligare integration på 

individnivå, där tanken om ett gemensamt samhällsliv berörs av de två kommunernas ledning 

och av Öresundskommittén. Ett likartat resonemang har inte funnits på ett nationellt stadie, men 

prisbelönas på EU-nivå. Gemensamt för samtliga aktörer (förutom folketinget som inte har 

uttalat sig) är intresset för integrationens samhällsekonomiska vinster genom tillväxt, 

arbetstillfällen, handel och transport. Invånarnas svar är svåra att jämföra med just detta 

påstående, men att intresset att delta i dessa områden finns är utläsbart i tabellerna.  

Jag menar att det främst är aktörernas perspektiv som skiljer sig åt dem emellan och inte 

intresset till processen.  De lokala aktörerna, Helsingör kommun, Helsingborg stad, HH-

gruppen är på ett eller annat vis delaktiga i varandras verksamhet utöver sina egna 

samarbetsprojekt och är för förbindelsens sociala, ekonomiska som materiella integration. 

Folketinget och Riksdagen står utanför samtliga dessa samarbetsgrupper, medan 

Öresundskommittén är anknuten till lobbyorganisationen i AEBR (Association of the European 

Border-Regions) som driver cross-border regionens intressen i Bryssel. 
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Maksell och Törnqvist presenterade att cross-border regionerna har transnationella nätverk med 

horisontella drag och Jörgen Gren utrycker nationalstatens reducerade makt i frågan. Min studie 

visar på att frågan även är av nationell angelägenhet, då Sveriges regering och danska 

folketinget även uttryckt intresse för samarbetet av den fasta förbindelsen. Cross-border 

regionen kräver ett intresse för integration på både en lokal och nationell nivå, på båda sidor 

om en landsgränserna. En samhällsaktör verkar inte vara kapabel att skapa ett 

gränsöverskridande samarbetet, men EU har skapat en specifik politisk möjlighet för dessa 

cross-border regioners framväxt och politiska legitimitet i en europeisk kontext. 

Att invånarna tar del i cross-border samhället som det gränsöverskridande samarbetet har skapat 

är tydlig i den statistik som visats i tidigare forskning. Att det endast skulle finnas ett 

marknadsekonomiska intresse på grund av högre löner på ena sidan sundet och billigare 

bostäder på den andra motbevisas delvis av det intresse som pilotstudien av förbindelsen 

presenterar.  Statistiken visar ett intresse till integrering av de två städerna även inom andra 

områden som inte relaterar direkt till arbete eller bostad. 

Totalt 9 respondenter har markerade miljövänligare transport som viktigt. Om man ser till detta 

påstående då både kommunerna, HH-gruppen och Öresundskommittén arbetar för grönare 

transport genom förbindelsen kanske många ändrar sin åsikt, om en integrering av 

infrastrukturen genom en bro är miljövänligare. Även om det inte berör ökad integration direkt 

invånarna emellan, har det att göra med ekonomisk och social sammanhållning, då det är ett 

gemensamt arbetsområde. Jag menar att de två integrationsaspekterna ömsesidigt påverkar 

varandra, och att det ena inte utesluter det andra. Ekonomisk sammanhållning påverkar den 

sociala och tvärtom även om det ekonomiska intresset har fått stor plats i gränssamarbetet av 

ny förbindelse.  

Att både invånare, aktörer inom näringsliv, lokala och nationella verksamheter har ett intresse 

för cross-border samhället i Öresundsregionen visas genom den statiska sammanställningen och 

innehållsanalysen. Det cross-border politiska resonemanget med den Europeiska Unionens 

regionfokuserad verksamhet stärker det gränsöverskridande samarbetets status. Maksell och 

Törnqivst redogjorde för denna förvandling av gränsområdenas förut konfliktfyllda karaktär till 

betydande centrum för samarbete och utveckling. Jag menar på att det är precis den utveckling 

vi ser ta form mellan Helsingborg och Helsingör och delvis har tagit form i Öresundsregionen. 

Det verkar inte råda någon antydan till ett direkt motstånd av en fast förbindelse eller ökad 

integration. Invånarnas intresse bemöter övriga aktörer intresse av ökad integrering mellan 

Helsingborg och Helsingör. Att invånarna är beredda att delta i utvecklingen och ser konkreta 
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fördelar av det gränsöverskridande samarbetet ser jag som ett kvitto på att en fast förbindelse 

kommer öka integrationen i Öresund. 

Till sist vill jag poängtera Andersson, Andersson och Holmbergs teori kring infrastrukturens 

betydelse för strukturomvandlingar i samhället. Att påstå att en fast förbindelse från första stund 

kommer stärka den sociala och ekonomiska sammanhållningen på alla plan inom alla de 

områden som aktörerna intresserats sig för är en omöjlighet att förutsäga. Regionalisering är en 

pågående process av långsam karaktär där jag vill påpeka att endast en framtida studie kan 

bevisa dess integrationsgrad. Dock menar jag att det är fullt möjligt att påstå att det politiska 

styret vi ser i Europa och det intresse som existerar för Öresundsintegrationen hos de granskade 

aktörerna tyder på att det finns stora möjligheter att se en likartad utveckling mellan 

Helsingborg och Helsingör som i Malmö och Köpenhamn. Cross-border-regionerna i det 

europeiska samhället har stora möjligheter att utveckla starkt socialt och ekonomiskt 

sammanhållna gränsöverskridande samhällen. Det förutsätter dock nationella och lokala 

samhällsaktörers intresse för gränsöverskridande politik där tillgänglighet är en betydelsefull 

faktor för individens deltagande. 

7. Slutsats 
Gränser har en stor betydelse för hur vi betraktar världen, det är ramverken för hur vi 

strukturerar den. Det gränsöverskridande samarbetet hjälper oss att omstrukturera dessa 

områden och integrera de samhällen en gräns tidigare separerat. Den europeiska unionens 

gränsöverskridande politik har skapat en möjlighet för cross-border regionernas tillkomst. 

Aktörer på båda sidor om landsgränserna i Öresundsregionen, på alla nivåer är av stor vikt för 

dess omfattning. Lokala aktörer, både politiska och affärsmässiga som verkar nära det berörda 

samhället driver intresset för ökad integration i regionen. Det finns intresse för ökad social och 

ekonomisk sammanhållning mellan Helsingborg och Helsingör, även om de ekonomiska 

drivkraften är tydligast. 

Det finns ett intresse för ökad integration genom en fast förbindelse, där resepriser i 

Öresundsregionen är viktiga för invånarna. Sveriges riksdag och Öresundskommittén behandlar 

planeringen av den fasta förbindelse ur både ett regionalt, nationellt och internationellt 

perspektiv. Det finns ett behov och intresse för förbindelsen som sträcker sig över det lokala 

samhället. Den danska regeringen har inte bemött det intresse som den Svenska regeringen 

uttryckt, men inte heller tagit avstånd. 
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Genom det europeiska politiska forumet och aktörers intresse för en fast förbindelse på alla 

nivåer där motstånd är svårfunnet, samt med tanke på Öresundsbrons integrationsresultat är en 

liknade utveckling rimlig att se i regionens norra delar som i regionen södra.  Integrationen i 

Öresund kommer öka genom en fast förbindelse om intresset för gränsöverskridande samarbete 

från lokal, till regional, till nationell och till EU nivå består, från invånare till politiker på båda 

sidor om sundet, om de fortsätter att samarbeta i en gemensam riktning. 

8. Förslag till vidare forskning 
I en större enkätstudie med möjlighet för en djupare analys av resultatet med större antal 

respondenter hade skapat ett mer representativt underlag. Att tillföra frågealternativ som även 

berör andra variabler i cross-border samarbetet än endast de områden aktörer i regionen 

behandlar skulle ge undersökningen ett bredare forum. Denna studie har endast vinklats till att 

jämföra invånarnas intresse med ledande aktörers intressen inom politiken och näringslivet. I 

en mer omfattande enkätundersökning kan även andra intressen och faktorer inom 

gränsöverskridande samarbete inkluderas. Intressant hade även varit att studera andra 

gränsområden i Europa för upptäcka liknande utvecklingar i andra områden eller om 

gränsutvecklingen i Öresundsregionen skiljer sig från andra cross-border regioner. 

För framtida undersökningar i ämnet är det självfallet relevant att mäta hur denna förutseende 

studie stämmer överens med integrationsutvecklingen om en fast förbindelse realiseras. Även 

hur det gränsöverskridande samarbetet i Öresundsregionen eller i andra cross-border regioner i 

Europa utvecklar integrationen över tid då det är en pågående förändring. 
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