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Abstract 

The purpose of this study was to embark on a theory in examining the unintentional effects 

affiliated with the law, when legislation took place in establishing border controls within the 

internal boarder. The study is aiming to focus on the affects travelers along with 

transportation companies experience on a day to day basis. Following the analysis method 

which is based on a theory by Robert K. Merton about the manifest and latent functions. The 

study itself was based on a qualitative interview paired with a quantitative survey. By using a 

thematic analysis method to navigate the interviews then separately sorting through the 

quantitative data. The results show signs that the most common consequence for outside 

travelers could be a handful of possibilities such as an extension on travel time, economic and 

consequences to their health. The ramifications the transportation company faced were 

directly affected by the travelers. Allowing the unintentional effects to express itself as a 

chain reaction that disrupts all parties involved. 

 

Keywords: border control, latent functions, manifest functions, migrant crisis 
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Lista över förkortningar: 

• Lagen om särskilda åtgärder = Lag (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig 

fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet.  
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1. Inledning 

Migrationskrisen i Europa som även kallas för den europeiska flyktingkrisen slog till 2015 till 

följd av det Syriska inbördeskriget och är kopplad till ökningen av antalet flyktingar som tog 

sig till Europa i syfte att ansöka om asyl (Migrationsinfo, 2016). 

På några månader hade antalet flyktingar som ansökt om asyl ökat drastiskt och 

efterkrigstidens största flyktingström till Sverige hade tagit sin början. Flyktingkrisen 

resulterade i ett stort tryck för staten och det hade nått den gränsen att staten inte längre kunde 

upprätthålla säkerhet och ordning i landet. Det var under höstmånaderna 2015 som man 

tydligt kunde se hur flyktingkrisen satt sitt spår i landet. På centralstationen i Malmö gick det 

inte längre att undvika flyktingarna som låg i sovsäckar på golven eller de ensamkommande 

barnen som irrade runt på stationen utan någon uppsyn. Flyktingkrisen hade blivit ett tydligt 

problem i samhället som man längre inte kunde negligera (Selimovic, 2016).  

Som en lösning på detta problem infördes gränskontroller mellan enskilda EU-länder i 

hopp om att upprätthålla den allmänna ordningen och skydda den inre säkerheten. Den 12 

november 2015 bestämde den svenska regeringen att man skulle införa temporära ID- och 

gränskontroller mellan Hyllie i Malmö samt Kastrup i Köpenhamn. Detta dels eftersom att 

flyktingkrisen fått en omfattande medial uppmärksamhet och debatter hölls för att diskutera 

eventuella åtgärdsinsatser då staten inte längre kunde kontrollera situationen som hade 

skapats vid Sveriges gränser. Tanken var att kontrollerna till en början endast skulle gälla i 10 

dagar men de kom att förlängas ett flertal gånger då staten ansåg att hotet mot den allmänna 

ordningen och den inre säkerheten kvarstod (Nyman, 2015). De tillfälligt införda ID- och 

gränskontrollerna var inte längre tillräckliga för att upprätthålla situationen som hade skapats 

vid landets gränser och regeringen beslutade den 21 december om att införa lagen om 

särskilda åtgärder (SFS 2015:1073). Denna lag skulle ge regeringen befogenhet att meddela 

bestämmelser om att genomföra ID-kontroller på transportmedel för att på så sätt få mer 

ordning på inflödet av människor till Sverige.  

Regeringen meddelade i början av februari 2017 att ID-kontrollerna mellan Sverige 

och Danmark skulle förlängas ytterligare men att de hade fått sitt slutdatum, den 4 maj 2017 

(SFS 2017:16). Syftet med de tillfälliga ID- och gränskontroller var att minska och reglera 

flyktingströmmen till Sverige. På bara några månader hade kontrollerna bidragit till en 

drastisk minskning av flyktingar men som en bieffekt växte indirekta konsekvenserna fram ur 

kontrollerna som numera påverkade resenärerna samt transportföretagen. Denna uppsats vill 
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därmed undersöka vilka eventuella indirekta konsekvenser som lagen har fört med sig för de 

berörda parterna.  

 

1.1 Problemformulering 

Sedan 2015 när gränskontrollerna infördes har det uppkommit varierande tidningsartiklar 

angående situationen, både från det politiska perspektivet rörande flyktingarna men även från 

allmänhetens perspektiv rörande de konsekvenser som kontrollerna har medfört för 

resenärerna och transportföretagen.  

Resurser och tillvägagångssätt är en av de få områdena som blivit berörda i medier. 

Eftersom att besluten angående ID- och gränskontrollerna gjordes av regeringen och 

migrationsverket så lämnade de inget utrymme för transportföretagen och resenärerna att ha 

en inverkan på beslutet trots att det är dem som påverkas mest av det dagligen. De direkta 

effekterna av lagen var att minska samt reglera flyktingströmmen. Dock kan lagen ha medfört 

indirekta effekter som påverkat inblandade parter (Mathiesen, 2005, s.29). 

Med detta i åtanke har vi valt att belysa problematiken kring effekten av lagen på 

transportföretaget och deras arbete samt hur resenärerna har upplevt ID- och 

gränskontrollerna och hur det påverkat deras vardag. 

Kunskapsområdet för uppsatsen anses vara av rättssociologisk relevans för att utifrån 

Mattias Baiers matris av rättsliga och sociala normer utreda hur ID- och gränskontrollerna 

brister och hur den kan påverka transportföretagen samt resenärerna. Baier presenterar i boken 

“Social and legal norms” förhållandet mellan sociala och rättsliga normer genom en 

illustration av en matris. Både sociala samt rättsliga normer kan delas in i två kategorier, den 

första kategorin benämns som “börat” och den andra benämns som “varat” (Baier, 2013, s.59-

60). Lagen står för “börat” inom de rättsliga normerna medan den rättsliga praktiken 

kännetecknas som “varat” för de rättsliga normerna. För de sociala normerna står “börat” för 

de sociala normerna i samhället och “varat” benämns som social praktik. Matrisen består av 

en kvadrat med fyra rutor där ena sidan står för de rättsliga normerna och den andra sidan står 

för de sociala normerna. Baier menar att “börat” normerna är de normer som har i syfte att 

förklara hur något ska vara medan “varat” normerna har i syfte att förklara hur något går till i 

praktiken. Med hjälp av denna matris kan man se hur de rättsliga normerna har en påverkan 

på de sociala normerna och vice versa (ibid). 

ID- och gränskontrollerna betraktas i detta fall som lagens praktik och 

transportföretagen samt resenärernas beteende till följd av kontrollerna faller under ramen för 
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social praktik. Relation 2 Implementering genom beslut samt relation 3 Normbildning anses 

vara mest tillämpbar på uppsatsens kunskapsområde. Lagens praktik innebär det moment där 

en lag tillämpas i praktiken. Tillämpning av lagen manifestar det som står i lagboken. Det 

behövs därmed att lagen tillämpas för att lagen ska bli verklighet (Baier, 2013, 59-62). 

Genom bestämmelser gällande åtgärdsinstaser för hur man skulle minska samt bättre 

kontrollera flyktingströmmen så införde regeringen lagen om särskilda åtgärder (SFS 

2015:1073). Lagen praktiserades därefter av polis samt transportföretagen genom att 

genomföra ID-kontroller vid Sveriges gräns. Genom den praktiska tillämpningen av lagen i 

form av ID-kontroller så manifesterades lagen.   

Den sociala praktiken innefattar det förändrade beteendet hos personer som berörs av 

lagens praktik. För att resenärer ska kunna pendla så måste de genomgå ID-kontroller 

oberoende deras vilja. Transportföretagen har även fått anpassa sitt arbetssätt och följa den lag 

som införts där det innefattar att kontroll av ID-handlingar ska genomföras på alla som 

passerar bron. Dessa införda ID- och gränskontrollerna har resulterat i att människor har fått 

anpassa sitt beteende utefter myndigheterna. 

Den nya sociala praktiken som uppstår när en ny lag tillämpas kan i sin tur resultera 

till att en ny social norm skapas bland människorna. Transportföretaget samt resenärerna som 

påverkas av ID- och gränskontrollerna kan i sin tur ändra sin uppfattning om lagen och dess 

direkta effekter. Eftersom att resenärerna samt transportföretaget behövt anpassa sig till 

lagens praktik så har det inneburit att en ny social praktik har uppstått. Med dessa 

förändringar kan eventuellt de tidigare nämnda parterna anse att de påverkats negativt av 

kontrollerna då den kan ha resulterat i ekonomiska samt tidsmässiga konsekvenser. Utifrån 

dessa relationer är det väsentligt att ta reda på hur de enskilda reagerar och upplever 

regeringens åtgärdsinsats på flyktingkrisen. 

 

Valet av kunskapsområde för denna kandidatuppsats baseras på att de förlängda ID-

kontrollerna mellan Sverige och Danmark är ett högaktuellt ämne som sker i dagsläge. Under 

de senaste två åren har kontrollerna fått stor medial uppmärksamhet där både politiker och 

allmänna personer i diverse artiklar uttryckt sina åsikter om denna åtgärdsinsats och dess 

effekt på samhället.  

Politikerna och allmänna personer har nödvändigtvis inte alltid varit överens om sina 

åsikter gällande ID- och gränskontrollerna utan det finns tydliga avgränsningar parter 

emellan. Situationen som har skapats vid gränsen mellan Sverige och Danmark berör 
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invånarna i Malmö samt Köpenhamn eftersom att de haft möjlighet att själva observera 

situationen samt varit resenärer vid ID- och gränskontrollerna.  

 

1.2 Syfte 

Uppsatsen vill belysa problematiken kring den införda lagen gällande de förlängda ID- och 

gränskontrollerna mellan Sverige och Danmark och vilka indirekta effekter som har medförts 

av denna lag. Därmed avser uppsatsen att undersöka och beskriva de indirekta effekterna av 

lagen med förlängda gränskontroller.  

De direkta effekterna av lagen var att reglera flyktingströmmen och därmed reducera 

antalet flyktingar som fick tillträde i landet. Eftersom att lagens direkta effekter med att 

minska samt kontrollera flyktingarna verkar ha uppfyllts vill vi undersöka de indirekta 

effekterna som lagstiftningen haft på den enskilda resenären som pendlar mellan gränserna 

och transportföretagen som fått ta ansvar för ID- och gränskontrollerna.  

Detta kommer att göras genom en metodkombination av kvantitativa metoder samt 

kvalitativa metoder för att analysera de problem som ID- och gränskontrollerna medfört för 

de människor som är beroende av transporten över Öresundsbron i diverse syften samt för 

transportföretaget.  

 

1.3 Frågeställningar 

Uppsatsen avser att undersöka effekter som lagen om särskilda åtgärder har haft för 

tågresenärer över Öresundsbron som inte tillhör lagens målgrupp samt för berörda 

transportföretag.  

1. Hur upplever tågresenärerna och transportföretag att ID-och gränskontroller har 

fungerat?  

2. Hur har implementering av lagen om särskilda åtgärder påverkat transportföretaget 

och tågresenärerna i förhållande till tid och ekonomi?  

3. Hur har implementering av lagen om särskilda åtgärder påverkat tågresenärerna i 

förhållande till deras sociala liv?  
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1.4 Begrepp  

I detta avsnitt presenteras samt definieras de begrepp som är centrala för denna uppsats. Dessa 

begrepp kan tillämpas i andra sammanhang och därmed ha en annan innebörd. I denna 

uppsats kommer begreppen att endast användas på det sätt som de har presenterats nedanför.   

 

ID-kontroll        

Den kontroll som genomförs av det danska transportföretaget på Kastrups flygplats. Med 

denna kontroll har transportören enligt förordning en skyldighet att kontrollera att alla de 

passagerare som denne transporterar med tåg eller buss till Sverige innehar en giltig 

identitetshandling med fotografi. Om transportören vid en kontroll inte kan visa att den 

fullgjort sin skyldighet kan de få en sanktionsavgift på 50 000 kronor per transport tillfälle. 

ID-kontrollens funktion är att säkerställa att inga flyktingar kommer in till landet utan giltiga 

pappershandlingar.  

                     

Gränskontroll  

En verksamhet vid landets gräns som bedrivs i syfte att kontrollera och reglera flödet av 

människor och varor som antingen tar sig in eller ut ur landet. En gränskontroll består av 

gränsövervakning samt in- och utresekontroller. I detta sammanhang innefattar 

gränskontroller den kontroll av ID-handlingar som genomförs av polisen på alla tåg som 

anländer till stationen Hyllie i Sverige från Danmark.  

 

Åsyftade verkningar  

De funktioner som är avsedda och synliga för samhället. Åsyftade verkningar innefattar 

rättens syfte, rättsreglers syfte eller domstolarnas syfte med en specifik lag. Det som 

rättsväsendet har haft som idealt mål med instiftande av en lag. 

 

Icke åsyftade verkningar  

De funktioner som innefattar oförutsägbara konsekvenser som kan tillkomma vid instiftandet 

av en lag. Det är dessa funktioner som är osynliga och oavsedda och kan motverka de 

åsyftade verkningarna. 
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1.5 Avgränsning 

I denna uppsats kommer vi inte att undersöka flyktingarnas perspektiv på de förlängda 

kontrollerna eller den påverkan de haft på deras flykt. Uppsatsen kommer även inte att studera 

vare sig ID- och gränskontrollerna lett till en ökad känsla av trygghet eller inte. De inre ID-

kontrollerna som finns vid Kastrup flygplats samt gränskontrollerna vid Malmö Hyllie 

kommer endast att undersökas.  

Fokus kommer därmed att ligga på tågen som tar sig över Öresundsbron för att ta sig 

till Sverige. Vi kommer inte att göra en undersökning på de färjor som kommer till Sverige 

från en annan stat eller de bussar som tar sig till Sverige. Uppsatsen har heller inte för avsikt 

att undersöka flygtransport till Sverige från en annan stat då de inte berörs av lagen och 

därmed inte har en skyldighet att genomföra ID-kontroller på sina flyg.  

Hur miljön påverkas av kontrollerna kommer heller inte att undersökas, dock kommer 

det att nämnas att en del resenärer bytt typ av transport efter införandet av ID-kontrollerna för 

att ta sig över Öresundsbron vilket i sin tur påverkar miljön i viss mån.  

Poliser och andra myndigheter som är involverade i ID- och gränskontrollerna 

kommer inte att undersökas. Vi kommer därmed inte att belysa deras perspektiv eller hur 

kontrollerna har påverkat deras arbete. 

 

2. Bakgrund till lagen om de förlängda ID- och gränskontrollerna  

Under en kort tid hade mängden flyktingar som sökte sig till Sverige ökat i stor omfattning 

och året 2015 hade Sverige tagit emot cirka 165.000 ansökningar om asyl. Med detta innebar 

stora belastningar för migrationsverket, sjukvården, bostäder, skolan samt den sociala 

välfärden. På grund av dessa omständigheter ansåg regeringen att det stora antalet människor 

som kommit till Sverige utgjorde ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre 

säkerheten (Regeringen, 2015).  

En utav EU:s grundprinciper är att människor ska ha möjligheten till fri rörlighet inom 

EU-länderna. År 1993 kom EU-fördraget och till följd av detta skapades den Europeiska 

unionen utifrån den tidigare Europeiska gemenskapen. Med EU-fördraget etablerades en 

gemensam utrikes- samt säkerhetspolitik och man påbörjade även ett samarbete som 

inkluderade rättsliga samt inrikespolitiska frågor. Detta samarbete innefattar bland annat asyl- 

och invandringspolitik, yttre gränskontroller, samt polisiära och straffrättsliga åtgärder (EU-

upplysningen, 2016).  
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Med EU-fördraget gällande fri rörlighet ska människor kunna resa till ett annat 

medlemsland och vistas där i högst tre månader. Det finns undantag där EU-medborgare får 

vistas i ett EU-land i längre än tre månader, bland annat om personen ska arbeta, studera eller 

på annat sätt är självförsörjande. Schengensamarbetet skapades för att komplettera reglerna 

om fri rörlighet och innefattar ett gränskontrollsamarbete inom den Europeiska unionen. I 

dagsläget är 26 länder medlemmar i Schengenavtalet inklusive Sverige och avtalet har i 

huvudsyfte att avskaffa gränskontrollerna vid de inre gränserna inom Schengenområdet. Detta 

innebär att de bland annat tagit bort passkontrollerna för resor gjorda inom Schengenområdet. 

Medlemsländerna erhåller dock rätten att införa tillfälliga gränskontroller om de anser att 

landet utsätts för hot mot den allmänna ordningen samt den inre säkerheten. Enligt avtalet får 

medlemsländerna återinföra temporära gränskontroller vid sina gränser av tre anledningar (1) 

förutsägbara händelser, såsom stora sportevenemang, (2) oförutsägbara händelser, 

terroristattacker samt (3) bristande kontroll av de yttre gränserna (EU-upplysningen, 2016).  

 

Under hösten 2015 ansågs situationen med flyktingarna vara allt mer okontrollerbar 

vilket resulterade till att åtgärder vidtogs för att så effektivt som möjligt kunna kontrollera 

situationen som skapats vid Sveriges gränser. Bedömningen byggde på migrationsverkets och 

polismyndighetens analyser av de ankommande flyktingarna samt från myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap som utfärdade en nationell lägesbild som pekade på att 

flyktingkrisen resulterat i stora påfrestningar för ett flertal samhällsvetenskapliga 

verksamheter (Regeringskanseliet, 2015). Den 12 november 2015 införde Sverige för första 

gången en temporär inre gränskontroll. Gränskontrollerna genomfördes vid Öresund för de 

färjor eller passagerarfartyg som anlände till Sverige från Danmark mellan sträckan 

Helsingör-Helsingborg. Kontroller av bilister samt bussresenärer genomfördes vid 

betalstationen i Lernacken medan kontroller av tågpassagerare genomfördes vid tågstationen 

Hyllie i Malmö (Øresundsinstituttet, 2017).  

Den 21 december 2015 införde regeringen lag (SFS 2015:1073) om särskilda åtgärder 

vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. Enligt 1§ 

(SFS 2015:1073) innehåller denna lag bestämmelser om särskilda åtgärder som får vidtas vid 

allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten som råder i landet.  

Denna lag ger regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer över bemyndigande 

att meddela föreskrifter om identitetskontroller vid transporter som genomförs av tåg, buss 

eller passagerarfartyg som anländer till Sverige från en annan stat enligt 3§. 
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Enligt 4§ erhåller även regeringen befogenhet att meddela föreskrifter om tillsyn och 

kontroll av åtgärder som avses i 3§ samt sanktionsavgifter vid överträdelse av föreskrifter 

som åsyftas i 3§. Lagen gäller i tre år från och med den dag den trädde i kraft vilket betyder 

att den är tidsbegränsad. Därmed upphör lagen att gälla den 21 december 2018. Inom ramen 

av den tidsperioden får bestämmelser om identitetskontroller med stöd av lagen gälla i upp till 

sex månader per gång (Regeringen, 2015). Lagens syfte är att skydda den nationella 

ordningen samt att upprätthålla lag och ordning i landet.  

När regeringen den 12 november 2015 fattade sitt beslut om att införa inre 

gränskontroller så var tanken att den till en början skulle gälla i endast tio dagar fram tills den 

21 november 2015. Om regeringen fortfarande ansåg att hotet mot allmän ordning och inre 

säkerhet kvarstod efter tio dagar kunde gränskontrollerna förlängas med 20 dagar i taget i upp 

till två månader (Nyman, 2015). 

Med stöd från lagen (SFS 2015:1073) utfärdade regeringen den 4 januari 2016 

förordningen (2015:1074) om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna 

ordningen eller den inre säkerheten i landet. Med denna förordning tar regeringen beslut om 

att det ska råda ett transportöransvar i förhållande till gränskontrollerna. Transportöransvaret 

innefattar enligt 3§ (SFS 2015:1074) att “En transportör ska kontrollera de passagerare som 

transportören med buss eller tåg transporterar till Sverige från Danmark innehar 

identitetshandling med fotografi” (SFS 2015:1074). 

På grund av denna förordning får transportören nu ett ansvar att utföra 

identitetskontroller på alla som reser med tåg, buss eller färja från Danmark till Sverige. Med 

dessa bestämmelser meddelar regeringen om att det ska råda specifika kontroller mellan 

Sverige och Danmark. Transportören ska genomföra ID-kontrollerna på dansk mark för att 

endast de personer som innehar godkända pass- och ID-handlingar ska kunna ta sig till 

Sverige. Resenärer som reser med tåg till Sverige måste gå av vid stationen på Kastrups 

flygplats för att genomgå ID-kontrollerna och sedan ta ett nytt tåg till Sverige 

(Øresundsinstituttet, 2017).  

 

Till en början gällde förordningen i ett halvår och skulle därmed upphöra att gälla den 4 juli 

2016 men den förlängdes i tre omgångar. Vid första omgången förlängdes gränskontrollerna 

med fyra månader, sedan förlängdes de med tre månader och därefter ytterligare med tre 

månader. Förordningen (SFS 2017:16) som utfärdades den 2 februari 2017 menar på att ID- 

och gränskontrollerna ska enligt lag upphöra att gälla den 4 maj 2017 om regeringen vid det 

tillfället inte anser att det fortfarande råder ett hot mot den nationella ordningen och den inre 
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säkerheten i landet (SFS 2017:16). Med denna förordning har därmed identitetskontrollerna 

preliminärt fått sitt slutdatum vilket kommer att ske den 4 maj 2017. Dock har regeringen 

befogenheten att tidigare upphäva kravet på ID-kontrollerna förutsatt att de anser att det inte 

längre råder något hot mot landet. 

Anledningen till att regeringen har befogenhet att besluta om sådana åtgärder är för att 

i situationer där den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet utsätts för allvarlig 

fara ska regeringen snabbt och effektivt kunna använda väsentliga åtgärder. Med denna lag får 

regeringen därmed befogenhet att träda in med passande åtgärder för att säkerställa den 

allmänna ordningen och den inre säkerheten. Regeringen hävdar att genom de införda ID-

kontrollerna har ansökningar om asyl i Sverige minskat för att man lättare kunnat kartlägga 

vilka det är som reser in i landet. De menar att ID-kontrollerna har haft ett positiv inflytande 

på upprätthållningen av ordning, på landets säkerhet samt så har trycket på 

samhällsfunktioner minskat (Regeringskansliet, 2017).  

 

2.1 Konsekvenser av ID- och gränskontrollerna  

I praktiken genomfördes ID-kontrollerna på tågen först i Danmark, på Kastrups flygplats i 

Köpenhamn. På Kastrups flygplats fick passagerare som reste från Danmark till Sverige stiga 

av tåget, gå igenom ankomsthallen på flygplatsen för att sedan gå ner till den andra perrongen 

och där gå igenom ID-kontrollen för att sedan kunna gå på tåget till Sverige. Den 22 

december 2016 meddelade DSB att man skulle införa en förenklad ID-kontroll vid stationen 

på Kastrups flygplats för resenärer som reser till Sverige. Denna förenklade ID-kontroll skulle 

börja gälla den 30 januari 2017. Med denna förenkling skulle ID-kontrollerna istället utföras 

vid samma perrong för att resenärerna skulle undgå att gå igenom flygplatsen för att byta 

perrong i syfte att ta tåget till Sverige. DSB menar att tågtrafiken som tidigare påverkats i stor 

omfattning numera kommer att bli stabilare samt att lösningen kommer att bli smidigare för 

resenärerna som numera får stå kvar vid samma perrong. Tåget från Köpenhamns central 

anländer till stationen vid Kastrups flygplats, tåget töms på passagerare och de som ska 

fortsätta till Sverige får ställa sig i en kö för att genomgå ID-kontrollen. Denna ID-kontroll 

genomförs av DSB och när tåget sedan anländer till Sverige så genomförs ytterligare en ID-

kontroll vid tågstationen Hyllie av den svenska polisen samt av passkontrollanter 

(Migrationsinfo, 2017, Øresundsinstitutet, 2017). 

De införda ID- och gränskontrollerna har medfört flera konsekvenser för resenärerna 

som reser med tåg över Öresundsbron. Øresundsinstitutet skriver i sin artikel på sin hemsida 
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angående de effekter som ID- och gränskontrollerna eventuellt har haft på resenärerna samt 

samhället. Tågen är fullare, trängseln är större, resavgångarna är färre och restiden är längre. 

Allt detta har resulterat i att arbetsmarknaden minskat, vissa resenärer som pendlat till jobb 

har bytt transportmedel och Kastrups tillgänglighet har försämrats i hand med ID- och 

gränskontrollerna. Detta anses påverka regionen negativt på sikt och kräver därmed en 

effektivare lösning (Øresundsinstituttet, 2017). Enligt tidtabellen som infördes i juni 2016 

spenderade pendlarna sammanlagt 6660 timmar per dag på transporter (Øresundsinstituttet, 

2016). Redan i juli 2016 beräknade Øresundsinstituttet att pendlarna skulle gå miste om 

322.000 danska jobb som var nåbara inom en timmes tid i samband med de pågående 

kontrollerna. Detta innebär att sex av tio danska jobb kan först nås av en timmes pendling från 

Malmö central. Utöver detta har det även lett till att Danmarks arbetsmarknad hamnat utom 

räckhåll för invånarna i Lund eftersom att endast jobb kring Kastrup kan först nås inom en 

timmes tid från Lund central. Enligt svenska samhällsekonomiska modeller så beräknades 

resenärernas extra tid under året med kontrollerna kosta omkring 296 miljoner kronor 

(Øresundsinstituttet, 2016).     

Sedan ID-kontrollerna infördes har antalet tågresenärer över Öresundsbron samt 

antalet sydsvenska utresande från Kastrups flygplats minskat. Øresundsinstituttet medger att 

sydsvenska utresande flygpassagerare har minskat med två procent under perioden januari till 

och med november 2016 medan de danska utresande passagerarna har ökat med elva procent. 

Enligt DSB så har antalet tågresenärer som reser över Öresundsbron minskat med tolv procent 

under 2016. Skånetrafiken meddelade att deras biljettförsäljning minskat avsevärt under 2016 

då de sålde åtta procent färre tågkort än under 2015 (Øresundsinstituttet, 2017).  

Ur ett ekonomiskt perspektiv så framgår det att ID-kontrollerna ska ha kostat 70 

miljoner danska kronor som DSB och Skånetrafiken tillsammans behövt finansiera. Den 

svenska regeringen har dock meddelat att omkring 139 miljoner svenska kronor har avsatts 

för att kompensera transportörerna av tåg, buss samt färja för deras kostnader för ID-

kontrollerna av resenärerna. Tågtrafiken har varit de som drabbats mest av de införda ID- och 

gränskontrollerna. Under december 2016 meddelade DSB att antalet tågresenärer över 

Öresund minskat med tolv procent medan Skånetrafikens försäljning av tågkort Öresund 

minskat med 17 procent under perioden januari-november (Øresundsinstituttet, 2017).   

 

I samband med att de tillfälliga ID- och gränskontrollerna infördes så var transportföretaget 

Skånetrafiken tvungna att halvera antalet avgångar, från att ha haft sex tåg per timme hade de 

nu endast tre tåg som avgick per timma. Till följd av ID-kontrollerna ställdes ett flertal tåg 
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anslutningar in både inrikes i Danmark men även utrikes till Sverige. För tågresenärerna 

innebar kontrollerna bland annat förlängd restid där den genomsnittliga restiden ökat med en 

halvtimme. Från att det har tagit 35 minuter att ta sig från Köpenhamns Huvudbangård till 

Malmös centralstation så har nu restiden ökat till 52 respektive 72 minuter. Detta beroende på 

om man hinner gå igenom ID-kontrollen och byta till nästkommande tåg vid Kastrups 

flygplats. Øresundsinstituttet hävdar även att det är färre avgångar då man halverat tågen 

vilket resulterar till att det avgår tåg var tjugonde minut under hela dagen. Med den halverade 

tåg kapaciteten så har även trängseln ökat då det i helhet finns färre sittplatser. För 

tågresenärerna som pendlar över Öresundsbron så har ID- och gränskontrollerna inneburit fler 

byten då de måste gå av vid Kastrups flygplats för att gå igenom ID-kontrollen och sedan 

fortsätta till Sverige. Skånetrafiken har även föreslagit att resenärer ska byta tåg vid Hyllie 

station om de ska resa vidare för att då slippa tio minuters stoppet som uppstår på grund av 

kontrollerna (Øresundsinstituttet, 2017).  

 

Konsekvenserna av ID- och gränskontrollerna har varit många och har påverkat flera 

inblandade intressenter. Denna uppsats väljer dock att endast belysa konsekvenserna från 

resenärerna och transportföretagets perspektiv och behandlar mer djupgående på vilket sätt 

kontrollerna har påverkat just dessa parter.   

 

3. Tidigare forskning  

En sökning om tidigare forskning har genomförts för att se ifall det finns forskning inom 

uppsatsens valda ämne. Eftersom att ID- och gränskontrollerna är ett fenomen som är relativt 

nytt och endast varit av relevans i cirka två år finns det inte mycket material att utnyttja utöver 

tidningsartiklar och kurslitteratur som går att koppla till ämnet. För att hitta tidigare forskning 

så gjordes en bibliografisk analys på de internet hemsidor och debattartiklar som berörde 

ämnet. En bibliografisk analys innefattar en granskning av befintlig litteratur och dess 

referenslistor för att ytterligare hitta relevanta artiklar som en komplettering. Två svenska 

vetenskapliga rapporter tillämpades inom ramen för tidigare forskning då dessa undersökte 

samma område. De vetenskapliga artiklarna undersökte nödvändigtvis inte exakt det 

uppsatsen hade i syfte att studera men behandlade samma ämne.      
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3.1 Granskningsrapport från riksrevisionen 

Sedan den nya migrationskrisen spred sig i Europa så har intresset för flyktingströmmen och 

dess effekter på samhället väckts bland forskare. En granskningsrapport från riksrevisionen 

“Upprättandet av tillfälliga gränskontroller vid inre gräns” utfärdad i november 2016 har 

bland annat tillämpats som tidigare forskning på ämnet (Riksrevisionen, 2016). Rapporten har 

i syfte att undersöka och bedöma om de tillfälliga gränskontrollerna vid inre gräns som 

infördes i november 2015 har upprättats på ett effektivt och ett ändamålsenligt sätt. 

Granskningen avser främst polismyndigheten men omfattar även regeringen vad gäller 

uppdraget till polismyndigheten samt Migrationsverket, Tullverket och Kustbevakningen 

nämns i förhållande till deras delaktighet i gränskontrollerna.  

 

Utifrån rapportens resultat så framgår det att polismyndigheten har till en viss grad upprättat 

gränskontrollerna på ett ändamålsenligt sätt. Rapporten har då utgått ifrån det arbete som har 

bedrivits regionalt och lokalt vid de platser där gränskontrollerna förekommit. Dock har man 

funnit brister i förhållande till beredskap, styrning och uppföljning av gränskontrollerna. 

Forskarna menar därmed att de tillfälliga gränskontrollerna hade kunnat upprätthållas på ett 

effektivare sätt.  

Granskningen visar på att uppdraget att återinföra gränskontrollerna har varit 

otydliga i den bemärkelse att både regeringens och polismyndighetens fastställande gällande 

de tillfälliga ID- och gränskontrollernas utformning har varit vag. När regeringen beslutade 

om att införa tillfälliga ID- och gränskontroller vid inre gräns överläts ansvaret till 

polismyndigheten utan någon form av vägledning. Riksrevisionen (2016) drar därmed 

slutsatsen att det har saknats en övergripande styrning över att kontrollerna har genomförts 

enligt regelverket samt på ett ändamålsenligt sätt. 

När man granskat ifall gränskontrollerna hade genomförts på ett ändamålsenligt 

sätt fann man att det funnits skillnader mellan polisregionerna Syd och Väst. 

Gränskontrollerna har utförts på ett ändamålsenligt sätt i den mån att kontrollerna har 

placerats på de platser där flest migranter reste in till landet. Riksrevisionen menar dock att 

när antalet flyktingar som anlände till landet minskade borde Region Syd övervägt en 

justering av kontrollernas utformning, men att där saknades en kompetens hos gränspoliserna 

vid kontrollerna.  

Riksrevisionen (2016) har även granskat huruvida polismyndigheten haft planering 

och beredskap för återinförande av tillfälliga gränskontroller. Resultatet visar på att sex av sju 
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polisregioner hade beredskapsplaner gällande återinförandet av gränskontrollerna vid landets 

inre gräns. Planerna brister vid resurser och kommunikation men trots detta har 

polismyndigheten lyckats hantera den akuta situationen med de tillfälliga gränskontrollerna.  

Riksrevisionen (2016) kom fram till att polismyndigheten inte har bedrivit ett 

systematiskt arbete för att minska de negativa effekterna som tillkommit på övrig verksamhet. 

En av dessa negativa effekter har varit att polismyndigheten saknade rutiner för urval av 

förstärkningspersonal. De menar att region Väst utnyttjat assistans från de samarbetande 

myndigheterna medan region Syd hade behövt tillämpa mer assistans för att minska 

påfrestningarna för polismyndigheten.  

Slutgiltigen hävdar riksrevisionen (2016) att den uppföljning som myndigheter har 

gjort av kontrollernas kostnader och effekter har varit bristfällig i den mån att de inte på ett 

systematiskt sätt har följt upp om kraven om de tillfälliga gränskontrollerna har uppfyllts eller 

vilka effekter som har vuxit fram. Riksrevisionen (2016) finner att den största bristen låg i 

ledning och kommunikation inom Polismyndigheten. I regeringens beslut har det inte 

framgått hur kontrollerna skulle genomföras eller hur de tillfälliga gränskontrollerna skulle 

bidra till att hotet mot landet skulle minska. Därmed hade den nationella ledningen en oklar 

bild av hur kontrollerna skulle utföras vilket påverkade dess effektivitet samt kvalitet. Brister i 

ledning samt kommunikation kan resultera till att kontrollerna inte genomförs på ett 

ändamålsenligt och rättssäkert sätt. Brister i ledningen kan resultera i att gränskontrollerna på 

de olika platserna genomförs med olika ambitionsnivåer vilket kan leda till förändringar i 

resmönster där migranter väljer att resa in till landet genom en gränskontrollplats med en 

lägre ambitionsnivå. Med detta misslyckas gränskontrollerna med att uppfylla sitt mål.  

Riksrevisionen (2016) kommer fram till att regeringen inte har varit delaktiga i att 

säkerställa hur kontrollerna genomförts samt dess resultat. Regeringens beslut har varit 

bristfällig och syftet med att införa gränskontrollerna har varit otydlig och därmed gett 

utrymme för flera olika tolkningar. Enligt granskningen har regeringen inte drivit en 

tillräcklig rapportering av gränskontrollernas funktioner samt resultat då de beslutat om 

förlängning av kontrollerna. Riksrevisionen menar att regeringen trots brister i styrning och 

uppföljning av gränskontrollerna fortsatte att förlänga gränskontrollerna vilket medförde stora 

risker. Dessa risker innefattade tillämpningen av en restriktiv undantagsregel, efterfrågan av 

en större polisinsats än möjligt samt de konsekvenser kontrollerna haft på de enskilda.  

Dock vill Riksrevisionen (2016) avsluta forskningen med att påstå att 

polismyndigheten utifrån de instruktioner de fått från myndigheten genomfört 

gränskontrollerna på ett ändamålsenligt sätt. Region Väst och Syd har trots bristande 
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information, erfarenheter och kunskap lyckats vidta rätt åtgärder för att i en sådan akut 

situation utföra ändamålsenliga gränskontroller (Riksrevisionen, 2016). 

 

3.2 Ny vardag för pendlarna över Öresund 

KTH och Øresundsinstituttet (2016) gick ihop i ett samarbete och publicerade en rapport 

beståendes av två delar. Båda rapporterna byggde på en vetenskaplig undersökning som 

genomfördes under perioden februari fram till mars 2016. Den första rapporten “Ny vardag 

för pendlarna i Öresund” hade i syfte att kartlägga konsekvenserna av ID- och 

gränskontrollerna i förhållande till pendlarna. Undersökningen bestod av en webbaserad enkät 

med över 900 respondenter och en fördjupad intervjustudie. Den genomfördes i relation till att 

kontrollerna precis hade införts för att fånga upp respondenternas åsikter av den nya 

situationen innan den hunnit “normaliseras” och bli en del av vardagen.  

Rapporten kom fram till att tre pendlargrupper kunde identifieras; tågpendlare 

som fortsätter åka med tåg efter införandet av kontrollerna, vanebilister som fortsätter att köra 

bil som tidigare samt ofrivilliga bilister som tidigare pendlat men som tvingats byta 

transportsätt. Det är restidsförlängningarna i tågrafiken som påverkats mest av ID- och 

gränskontrollerna där 82 procent av tågpendlarna blivit mycket påverkade av den längre 

restiden. Respondenternas svar visar på att de stora restidsintervallerna har lett till en 

osäkerhet i restid där 69 procent av tågpendlarna uppger att de påverkats mycket av 

restidsosäkerheten (Øresundsinstitutet, 2016). Många respondenter nämner att kontrollerna 

har medfört en lägre turtäthet då avgångar tagits bort och tåg förkortats. En kombination av 

den lägre turtätheten och en minskad tillgång av platser har resulterat i en ökad belastning i 

form av fler passagerare per avgång. Forskarna vill med detta säga att denne troligtvis 

förändrat stämningen i tågtrafiken då 64 procent respondenter uppger att de själva känt sig 

irriterade och 51 procent menar att de påverkats av andras irritation (Øresundsinstitutet, 

2016).  

Rapporten tyder på att det nödvändigtvis inte är endast kontrollerna som har 

påverkat resandet utan att medföljande konsekvenser såsom färre tågavgångar, kortare tåg 

samt försenade avgångar är det som påverkat tågpendlarna. Den symboliska innebörden av 

ID- och gränskontrollerna har fått en negativ klang och ses som uttryck för centralt 

maktutövande, dominerande asylpolitik, utestängande av flyktingar samt växande klyftor i 

samhället. Forskarna menar att kontrollerna kan symbolisera ett samhällsfenomen som 

individer nödvändigtvis inte accepterar. 
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Många respondenter har fått anpassa sig för att kunna hantera förändringarna 

och minska dess konsekvenser. Många nämner att de fått byta färdmedel till följd av 

kontrollerna, där 15 procent bytt från att tågpendla till att bilpendla och i helhet anger 15 

procent att de börjat använda bil som transportsätt (Øresundsinstitutet, 2016). 

Slutgiltligen kommer rapporten fram till att ID- och gränskontrollerna påverkat 

resenärernas vardag. De menar på att de individuella konsekvenserna varierar mellan olika 

pendlare. 64 procent av tågpendlarna menar på att de blivit mer stressade av kontrollerna, 56 

procent tågpendlare hävdar att de blivit trötta samt 71 procent har fått mindre tid hemma. Den 

statistiska analys som gjordes visade en korrelation mellan dessa olika konsekvenser. De 

menar att de individer som hävdar att de fått mindre tid hemma även är de som tenderar att 

vara mer stressade eller trötta. I helhet visar rapporten på att flera aspekter av resenärernas 

vardag påverkats av ID- och gränskontrollerna (Øresundsinstitutet, 2016).    

Valet av tidigare forskning gjordes baserat på de områden forskningen berörde. 

De båda vetenskapliga artiklarna undersöker hur rätten förhåller sig till samhället samt 

konsekvenserna som medförs och påverkar samhället när en lag lagstiftas vilket styrker den 

rättssociologiska relevansen i fråga.  

 

4. Teoretisk utgångspunkt 

4.1 Latenta och manifesta funktioner  

Thomas Mathiesen har utgått ifrån Robert K. Mertons tankegång om manifesta och latenta 

funktioner, tillägget Mathiesen har gjort är kopplingen till rätten för att ytterligare utveckla 

teorin om latenta och manifesta funktioner (Mathiesen, 2005, s. 67). 

Mathiesen förklarar de manifesta funktioner som även kan kallas för rättens åsyftade 

verkningar. Med denna funktion menas rättens syfte, rättsreglers syfte eller domstolarnas 

syfte med en specifik lag. Det är de verkningar som är direkt angivna i förarbetena eller i 

lagen. De manifesta funktionerna är de som är avsedda samt synliga för samhället. Det är 

dessa funktioner som är erkända och uppskattade av allmänheten. Människor har en 

förväntning om att dessa funktioner ska tillkomma av en institution. Han menar dock på att 

rättens åsyftade verkningar har en tendens att snarare uttrycka ideala än reala mål samt att de 

ofta är vaga och svåra att tolka. Med detta kan det bli svårt att förstå vad som är 

lagstiftningens och rättens (Mathiesen, 2005, s.29-31).   

Rätten kan även ha icke åsyftade verkningar, så kallade latenta funktioner. Denna 

funktion innefattar de oförutsägbara konsekvenser som kan komma av att en lag fastställs. 
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Dessa funktioner är oavsedda och osynliga och kan i vissa fall motverka de manifesta 

funktionerna. Mathiesen hävdar att det ofta kan vara oklart att förstå om de icke åsyftade 

verkningarna egentligen är åsyftade verkningar då de båda kan ha en otydlig övergång 

(Mathiesen, 2005, s.29-31).     

De åsyftade verkningarna kan antingen vara åsyftade av en större och mäktig grupp 

med inflytande på lagstiftningen men även av specifika intressegrupper i samhället. Dock 

menar Mathiesen att icke åsyftade verkningar är de verkningar som många gånger allmänt sett 

inte är förväntade av majoriteten eller av mindre grupper (Mathiesen, 2005, s.68-72).  

Mathiesen menar att de icke åsyftade verkningarna är av sådan karaktär att de bidrar till att 

det fenomen som har en viss verkan upprätthålls och fortsätter att existera. Som ett exempel 

presenterat Mathiesen straffens latenta och manifesta funktioner utifrån fängelsestraff. Det 

framgår tydligt att straff har ett individual eller ett allmänpreventivt syfte.  

Dock menar han att det är svårt att avgöra ifall människor begår brott på grund av 

rädsla av sanktioner, att de har internaliserat andra normer och värderingar än de som anses 

vara normala i samhället eller att en kombination av dessa och andra omständigheter har varit 

orsaken (Mathiesen, 2005, s.69). Mathiesen menar på att straff och fängelse kan ha andra icke 

åsyftade verkningar. Även om fängelsestraff inte lyckas fullt ut uppnå sin åsyftade 

individualpreventiva verkan och dess allmänpreventiva verkan är begränsad så kan tron på 

dessa verkningar räcka för att de ska behållas.   

Mathiesen sätter de manifesta och de latenta funktionerna i förhållande till ideal och 

realitet. Med detta menar han att idealet syftar till att ange att de åsyftade verkningarna ska 

uppnås medan realiteten visar på att de åsyftade verkningarna endast kan ha uppnåtts till viss 

del eller inte alls. Realiteten kan dessutom vara att åtgärder kan ha andra oförväntade 

verkningar utöver de som var åsyftade (Mathiesen, 2005, s.70).   

Ovanstående förklaring är av betydelse för uppsatsens utgångspunkt då lagens latenta 

funktioner på resenärerna och transportföretaget undersöks. Hur en lag manifesterar sig och 

vilka andra konsekvenser den kan ha på allmänheten är en del av det rättsliga systemet.  

 

I sin bok “Rätten i samhället” ifrågasätter Mathiesen rättens inverkan på samhällsförhållanden 

i övrigt. För att förstå detta utifrån ett rättssociologiskt perspektiv hade han rätten som 

utgångspunkt då man såg från “rätten och ut i samhället”. Mathiesen utgår från två 

huvudfrågor där en av frågorna ifrågasätter om rättens åsyftade verkningar har uppfyllts eller 

inte. Mathiesen menar att rättsreglers syfte kan i vissa fall inte ha uttalats av någon och kan 

därmed bli svåra att klargöra. De rättsregler som har ett tydligt och uttalat syfte har en tendens 
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att snarare uttrycka ideala mål än reala mål, dessa kan även vara svåra att klargöra. Enligt 

Mathiesen är de uttalade syftena ofta diffusa och blir därmed svåra att tolka.  

Detta leder i sin tur till en konflikt mellan de olika uttalade syftena, då riksdagen 

i samband med att lagar stiftas kan sända signaler i motsatta riktningar. Med detta menar 

Mathiesen att det kan bli svårt att fastställa vilka ändamål som lagstiftningen samt rätten har 

(Mathiesen, 2005, s.29). Den andra frågeställningen vill klargöra om rätten har andra 

samhälleliga icke åsyftade verkningar. Mathiesen menar på att rätten ofta försöker avleda 

människors uppmärksamhet från samhällets reella problem genom att tillföra beslutsprocesser 

samt högtidliga ritualer. Även om dessa problem definieras som rättsliga så är de i själva 

verket sociala samt ekonomiska.  

Det är svårt att fastställa sådana icke åsyftade verkningar. Mathiesen hävdar att 

det kan vara otydligt om de icke åsyftade verkningarna i själva verket är åstýftade, sett utifrån 

vissa intressegrupper i samhället (Mathiesen, 2005, s.30).  

  

4.2 Dysfunktionella funktioner 

Robert K. Merton införde begreppet “dysfunktion” i syfte att vidareutveckla och kritisera 

funktionalismen. Funktionalismen utgick ifrån att alla företeelser som en funktion har ger 

positiva konsekvenser för systemet samt är nödvändiga. Han menar att institutioner 

samt   fenomen i samhället har en tendens att endast vara funktionella för specifika delar av 

samhället men att de även kan vara antingen neutrala eller dysfunktionella för samhället i 

fråga. På grund av detta kan det bli svårt att utveckla en balans av de negativa samt de 

positiva konsekvenserna (Merton 1967, s. 105).  

Merton särskilde latenta och manifesta funktioner och menade att funktioner 

inte endast har avsedda eller manifesta funktioner, utan att en funktion även kan ha oavsedda 

eller latenta funktioner. Han menar dock på att latenta funktioner och dysfunktionella 

funktioner inte är detsamma. Enligt Merton är de dysfunktionella funktionerna de 

konsekvenser som motverkar anpassningen till ett system (Merton 1967, s. 105).  

Han menar att ett socialt fenomen kan ha negativa konsekvenser på ett annat 

socialt fenomen. Så som institutioner samt rättsliga strukturer kan bidra till positiva 

konsekvenser för delar av det sociala systemet så kan de även ha negativa konsekvenser för 

dessa. Sammanfattningsvis kan man förklara att en dysfunktion bildas då en positiv faktor 

utlöser en negativ faktor. En dysfunktion kan därmed bli fördelaktig för en grupp men 

destruktiv för en annan (Merton 1967, s. 105).      
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Rättssociologins tar avstamp i hur rätten samverkar med resterande förhållanden i våra liv. 

Rättssociologin har i syfte att undersöka den växelverkan som råder mellan rätten och 

samhället och hur dessa påverkar varandra med hjälp av teorier och metoder (Mathiesen 2005, 

s. 67). Denna teori är av rättssociologisk relevans för uppsatsens syfte då utifrån Mathiesens 

samt Mertons teorier om manifesta och latenta funktioner samt dysfunktionella funktioner 

belysa problematiken med id- och gränskontrollerna i förhållande till samhället. 

 

5. Metod och material 

I denna uppsats har vi valt att utgå från ett kvalitativt men även ett kvantitativt 

förhållningssätt. Uppsatsen består av både en enkätundersökning med tågresenärer som 

pendlar över Öresundsbron samt intervjuer med transportföretaget Skånetrafiken som har 

ansvar för tågen mellan Sverige och Danmark. Undersökningen och datainsamlingen skedde 

under en tidsperiod på två månader. Den startade i mars och avslutades i april, innan ID-

kontrollerna vid Kastrups flygplats avskaffades den 4 maj.  

 

5.1 Intervjuer  

Den kvalitativa metoden valdes för att få in material som behandlar mer komplexa och subtila 

fenomen (Denscombe, 2009, s.232). Att utgå från en kvalitativ metod ger utrymme för att 

producera djupgående och detaljerad data vilket är till fördel då forskaren vill undersöka 

åsikter och tankar om ett ämne. Kvalitativ metod har dock begränsningar då det är svårare att 

generalisera resultatet på samma sätt som en kvantitativ metod, även om den kvalitativa 

metoden ger möjligheter till att djupare studera ett ämne utifrån färre undersökningsobjekt 

(Bryman, 2011, s.369).    

Den kvalitativa metoden som vi valde bestod av semistrukturerade intervjuer med 

anställda på Skånetrafiken. Anledningen till att vi valde att genomföra en kvalitativ 

undersökning var för att vi ville djupare diskutera samt belysa de ansvariga för 

transportföretaget och deras åsikter, uppfattningar och känslor gällande ID- och 

gränskontrollerna. Vi tog kontakt med Skånetrafikens reception och presenterade bakgrunden 

samt syftet med vår undersökning och att vi ville få kontakt med en ansvarig på företaget som 

skulle kunna medverka i en intervju. Därefter blev vi hänvisade till affärschefen för 

Skånetrafiken. Efter detta samtal med affärschefen där bakgrund och syftet för 

undersökningen presenterades så bokade vi in en intervju på deras huvudkontor i södra Skåne. 

Då han var ny på tjänsten föreslog han att hans kollega som är trafikutvecklare för tågen även 
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skulle medverka i intervjun som ett komplement för att intervjun skulle bli så informationsrik 

som möjligt.  

Eftersom att vi ville undersöka transportföretagets perspektiv på ID- och 

gränskontrollerna så ansåg vi att intervjuer med ett fåtal ansvariga inom företaget var av mer 

relevans än att utföra en kvantitativ metod i form av enkäter för alla anställda på företaget. På 

detta sätt erhöll vi djupare information eftersom att intervjupersonerna var ansvariga för det 

område som berörde ID- och gränskontrollerna och var därmed mer insatta i ämnet.  

De semistrukturerade intervjuerna bestod av elva fasta frågor som i förväg skickades 

ut till båda intervjupersonerna (se bilaga 1). De båda intervjupersonerna hade efterfrågat att 

intervjufrågorna skulle skickas till dem via mail vid den första kontakten. Detta gjordes för att 

de i förväg skulle kunna förbereda sig på vilka frågor som skulle ställas och vilka områden 

som skulle beröras för att de i sin tur skulle kunna ge så utförlig information som möjligt. 

Frågorna var fasta och vi följde frågorna i tur och ordning för att hålla en god struktur i 

intervjuerna. Vi hade dock inställningen att vara flexibla och öppna under intervjuerna 

gällande ämnenas ordningsföljd samt genom att ställa följdfrågor som skulle generera djupare 

diskussioner. Genom att ha en mer flexibel intervju får intervjupersonerna utrymme att 

utveckla sina idéer och sina synpunkter vilket kan generera mer information (Denscombe, 

2009, s.234-235). En pilotstudie genomfördes med hjälp av intervjuerna för att säkerställa att 

enkätundersökningen skulle bli så bra som möjligt. Genom att fråga intervjupersonerna om 

råd och tips på frågor till enkätundersökningen fick vi hjälp med vilka frågor som var av 

relevans för att besvara våra frågeställningar samt syftet med uppsatsen. En pilotstudie består 

av en mindre studie som utförs för att testa hur pass bra den tänkte undersökningen är. En 

sådan studie utförs med individer som inte ingår i urvalet som gjorts för den faktiska 

undersökningen (Bryman, 2011, s. 258-259).  

Under intervjun presenterade vi att vi hade i syfte att genomföra en enkätundersökning 

på resenärernas perspektiv på ID- och gränskontrollerna och bad därför om deras samtycke att 

få utföra den på Kastrups flygplats. Utöver detta frågade vi om det fanns en möjlighet att få 

tillgång till biljetter för att åka över Öresundsbron som ett hjälpmedel. Vi frågade även efter 

deras synpunkter på frågor till enkätundersökningen som ett ytterligare komplement. Detta 

eftersom att de redan hade en insikt i resenärernas upplevelser av ID- och gränskontrollerna 

och visste vad som var av relevans att undersöka. 

Intervjumaterialet spelades in via ett ljudupptagningsprogram på en mobiltelefon för 

att sedan kunna använda informationen i avsikt att besvara uppsatsens syfte. Innan vi 

påbörjade intervjun informerade vi intervjupersonerna om studiens syfte och bakgrund, vad 
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som förväntades av oss som intervjuare, deras medverkan samt deras rättigheter under 

intervjun. Innan intervjun avslutades frågade vi om möjligheten att få ha en uppföljande 

intervju för att presentera vårt resultat från enkätundersökningen och diskutera dessa resultat 

med dem i hopp om att få en bredare empiri. Intervjun transkriberades och de synpunkterna 

som vi fick av intervjupersonerna användes för att slutföra frågorna till enkätundersökningen. 

När enkätundersökningen hade genomförts så bokade vi in en uppföljande intervju med 

Skånetrafiken för att diskutera de resultat vi fått. Syftet med denna intervju var att stärka våra 

resultat från enkätundersökningen samt att få en djupare diskussion gällande ämnet i fråga. 

Dessa frågor skickades inte ut i förväg utan ställdes på plats efter att resultat från 

enkätundersökningen hade presenterats och diskuterats. Frågorna berörde 

enkätundersökningens resultat, om det var förväntat, hur de förhöll sig till resultatet samt vad 

dom i efterhand har lärt sig av situationen med id- och gränskontrollerna (se bilaga 1).  

 

5.2 Enkäter  

Den 7:e samt den 10:e april åkte vi till Kastrups flygplats för att genomföra 

enkätundersökningen. Vi valde att dela ut enkäterna mellan klockan tre och halv sju på 

eftermiddagen under rusningstid då vi ansåg att vår målgrupp som i detta fall var jobb 

pendlarna skulle befinna sig på plats vid den tiden. Valet att stå på Kastrup mellan dessa tider 

gjordes eftersom att det då är som mest människor som pendlar hem från jobbet eller skolan. 

Då syftet var att undersöka resenärernas perspektiv på ID- och gränskontrollerna och för att 

nå ut till så många respondenter som möjligt ansåg vi att en enkätundersökning var mest 

lämplig. Detta eftersom att en kvantitativ undersökning bäst skulle spegla en större mängd 

resenärers åsikter. Fördelen med denna metod är att den kan nå ut till ett stort antal 

respondenter på kort tid. En annan fördel är även att en enkätundersökning är mer ekonomisk 

att genomföra i den bemärkelse att den kan ge en stor mängd forskningsdata för en relativt 

liten kostnad beträffande tid, pengar samt material (Denscombe, 2009, s.225-226).  

Enkätundersökning är fördelaktigt i studier där forskaren har i syfte att undersöka ett 

stort antal undersökningsobjekt för att sedan skapa en generaliserad bild av all insamlad data 

(Bryman, 2011, s.208). En nackdel med en enkätundersökning är att det finns en begränsning 

i svarens karaktär då det oftast är fasta frågor där ett antal utskrivna svar redan finns, vilket 

kan resultera i att respondenten avstår från att delta i undersökningen. En enkätundersökning 

gör det även svårare för forskaren att kontrollera sanningshalten i respondenternas svar. 

Eftersom att det inte sker en direkt kontakt medan respondenten fyller i enkäten så kan 
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forskaren därmed inte med säkerhet veta att det respondenten svarat är sant eller att det är så 

de verkligen tycker (Denscombe, 2009, s.227). 

Postenkäter och frågeformulär via internet var inte av relevans utifrån den tidsram vi 

hade i uppgift att anpassa oss till. Med sådana typer av enkätundersökningar skulle vi riskera 

att få ett större bortfall eftersom att människor lättare har att ignorera dessa och välja att inte 

svara. Detta hade resulterat i att vi inte med säkert skulle kunna veta hur många svar vi skulle 

få in i tid. Vi valde därmed att skriva ut enkäterna och dela ut dem för hand då det var lättare 

att be resenärerna att slutföra enkäten direkt på plats. Genom detta tillvägagångssätt sparade 

vi både tid och pengar då vi direkt fick kontakt med våra respondenter. Eftersom att vi 

genomförde ett samarbete med Skånetrafiken och fick tillgång till tågbiljetter för att kunna 

färdas mellan Sverige och Danmark så reducerades kostnaden för att utföra 

enkätundersökningen.  

Väl på plats delades enkäterna ut till de människor som stod i kö på perrongen för att 

gå igenom ID-kontrollen och sedan stiga på tåget till Sverige. I och med de införda ID- och 

gränskontrollerna så har det svenska transportföretaget tagit bort hälften av tågen som 

färdades i denna riktning. Från att ha haft sex tåg per timme var det nu endast tre tåg som åkte 

mellan Danmark och Sverige per timme. Med denna förändring hade vi en marginal på 15 

minuter mellan varje tåg att dela ut enkäterna och samla in dem. På detta sätt blev det väldigt 

effektivt då resenärerna stod i ett kösystem vilket gjorde det lättare för oss att ta kontakt med 

respondenterna och få dem att delta i undersökningen.  

Målet var att få in 100 besvarade enkäter där minst hälften skulle representera 

jobbpendlarna. När vi hade fått in 107 besvarade enkäter valde vi att avsluta undersökningen 

då målet var nått. Alla svar kodades och lades in i datorprogrammet SPSS för statistisk 

analys. Enkäten bestod av 18 frågor, de första fyra frågorna frågade i vilket syfte de pendlade, 

vart de bodde, hur ofta de pendlade mellan Sverige och Danmark samt hur de tyckte att ID- 

och gränskontrollerna hade fungerat. De 13 frågor som sedan följde baserades på påståenden 

där respondenten skulle gradera sitt instämmande eller sitt avtagande, en likertskala gjordes 

och därmed tillämpades data på ordinalskalenivå. Genom data på ordinalskalenivå räknar man 

saker och placerar dom därefter i specifika kategorier som är rangordnade (Denscombe, 2009, 

s. 329). En likertskala innefattar en skala som används för att mäta olika attityder hos 

resondenter. Måttenheten bestäms genom att ha olika sifferskalor eller genom tillämpning av 

negativa och positiva påståenden (Denscombe, 2009, s. 223). Varje fråga bestod av ett 

påstående där respondenten kunde ringa in om de instämde helt, instämde delvis, instämde 

inte alls eller om de inte visste eller inte hade någon åsikt gällande påståendet. Enkäten 
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avslutades sedan med en öppen fråga där respondenten fick möjligheten att uttrycka sig med 

sina egna ord gällande ytterligare biverkningar.  

Det finns både fördelar och nackdelar med öppna och fasta frågor i ett frågeformulär. 

Fördelen med öppna frågor är att möjligheten för djupa och informationsrika svar ökar. 

Respondenten blir inte hämmad i sitt svar då denne själv får välja vad de vill förmedla i sitt 

svar. Nackdelen är dock att sådana frågor kräver en större ansträngning som kan minska 

respondentens vilja att besvara frågan samt att analys av denna typ av data kräver mer tid 

(Denscombe, 2009, s.221). Fördelen med fasta frågor är att den fasta strukturen på 

respondentens svar gör det lättare för forskaren att analysera då svaren är förkodade. Dock 

kan detta ha nackdelar som att respondenten får begränsade möjligheter att uttrycka sig och ge 

svar som reflekterar det verkliga förhållandet. Det kan även vara så att ingen av alternativen 

som ges i frågeformuläret stämmer in på respondentens egna åsikter vilket kan minska 

reliabiliteten i respondentens svar (Denscombe, 2009, s.222).  

 

5.3 Urval 

Studiens syfte var att undersöka problematiken kring de införda ID- och gränskontrollerna 

och de indirekta effekterna som resenärerna och transportföretagen utsatts för i samband med 

lagens införande. Därför var valet av intervjupersoner simpelt eftersom att vi ville undersöka 

transportföretagets perspektiv. Då det bara finns ett transportföretag i södra Sverige med 

transportförbindelse via Öresundsbron var ansvariga här ett lämpligt val. Den kvalitativa 

metoden innefattade semistrukturerade intervjuer som baserades på ett subjektivt urval. Ett 

subjektivt urval gjordes eftersom att vi sedan innan var försedda med vetskapen om de 

individer vi behövde undersöka för att besvara vår frågeställning och ge oss mest värdefulla 

data. Vi valde medvetet dessa intervjupersonerna eftersom att vi i förhand visste att de var 

ansvariga för vårt kunskapsområde och därmed hade kunskaper inom detta ämne. Eftersom 

att de är insatta i ämnet visste vi med säkerhet att de skulle ge ett bredare underlag av 

information som var av relevans, något som hade varit svårare att få om vi hade gjort ett 

slumpmässigt urval av intervjupersoner (Denscombe, 2009, s.37-39). 

Som tidigare nämnt så tog vi kontakt med receptionen på Skånetrafiken vilket 

ledde till vår kontakt med båda intervjupersonerna, affärschefen och trafikutvecklaren på 

företaget, som sedan blev vårt urval till intervjun. Trafikutvecklarens tjänst går ut på att 

planera hur lagen ska tillämpas i praktiken så smidigt som möjligt för resenärerna och ansågs 

därför av relevans för vår undersökning.  
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För att vi skulle kunna genomföra enkätundersökningen på resenärerna vid Kastrups flygplats 

så använde vi oss utav intervjupersonerna från Skånetrafiken som våra gatekeepers. 

Begreppet gatekeepers innefattar de personer som kan hjälpa forskaren att få tillträde till 

kontakter eller nödvändiga miljöer för att kunna genomföra sin undersökning. Forskaren 

måste identifiera nyckelpersonerna som kan använda sin informella ställning samt sitt nätverk 

för att underlätta kontakten och tillträdet mellan forskaren och eventuella undersökspersoner 

(Denscombe, 2009, s.103). Båda intervjupersonerna är högre chefer inom transportföretaget 

och är insatta kring arbetet gällande de införda ID- och gränskontrollerna. Detta eftersom att 

det är dem som får planera tågtrafiken och hur man på smidigast sätt ska förkorta restiden och 

andra komplikationer som har tillkommit för resenärerna med införandet av ID- och 

gränskontrollerna.  

Genom att vi hade en intervju med ansvariga för företaget fick vi tillåtelse att 

genomföra vår enkätundersökning och gjorde därmed ett samarbete tillsammans med 

traansportföretaget. Detta samarbete resulterade till att vi senare fick tillåtelse av det danska 

företaget som ansvarar för ID-kontrollerna på stationen vid Kastrups flygplats att dela ut 

enkäterna. Hade vi inte haft det intervjupersonerna på Skånetrafiken som våra gatekeepers så 

hade vi inte fått kontakt med ansvariga på det danska transportföretaget DSB och det hade 

försvårat möjligheten att få genomföra enkätundersökningen.  

 

Målgruppen för undersökningen var framförallt jobbpendlarna som måste utstå kontrollerna 

ett flertal gånger under en vecka på grund av arbete, studier eller annan sysselsättning mellan 

gränserna. På grund av detta valde vi att framställa enkäterna på svenska och begränsade 

därför oss till individer som behärskar språket.  

Utdelningen av enkäterna skedde på tågperrongen på Kastrups flygplats i Köpenhamn 

där tågen stannar innan de kör vidare till Sverige. När vi delade ut enkäterna använde vi oss 

utav ett klusterurval (Denscombe, 2009, s.35-36) eftersom att vi visste vilka respondenter vi 

var ute efter samt var de befann sig. Med detta sparade vi både tid och pengar då vi endast 

behövde befinna oss på en och samma plats under en avsedd period.  

När vi valde tiden då enkätundersökningen skulle genomföras ansåg vi att 

eftermiddagar var mest lämpliga då vår målgrupp jobbpendlare med störst sannolikhet skulle 

befinna sig där. Tidiga morgnar uteslöts eftersom att vi resonerade kring det faktum att 

stressnivåerna och behovet att ta sig från punkt A till punkt B är större när de har en tid och 
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passa. Detta skulle kunna resultera i att människor är mindre benägna att medverka i 

undersökningen. 

 

5.4 Validitet och reliabilitet   

Enligt Bryman finns det tre kriterier för att kunna bedöma samhällsvetenskaplig forskning. 

Dessa betecknas som reliabilitet, replikation samt validitet (Bryman, 2011, s.49). Reliabilitet 

som även kan betecknas som tillförlitlighet har i syfte att undersöka huruvida ett mått är 

stabilt eller inte. Utifrån detta kriterium är det väsentligt att studera ifall resultatet från en 

undersökning kan bli detsamma om undersökningen hade genomförts på nytt. Härmed testas 

undersökningens tillförlitlighet (ibid).  

Replikation innefattar en undersöknings replikerbarhet, hur möjligt det är att 

reproducera eller upprepa en undersökning samt dess resultat. Utifall att andra forskare vill 

genomföra samma studie för att mäta resultaten så krävs det att undersökningen är möjlig att 

upprepa. Forskaren som gjort studien måste därmed i detalj beskriva sitt tillvägagångssätt så 

att en replikation blir möjlig att genomföra (Bryman, 2011, s.49). 

Bryman tydliggör att det viktigaste kriteriet är en undersöknings validitet. 

Validitet har i syfte att studera ifall det som undersökningen mät verkligen har mätts. Man 

skiljer mellan olika typer av validitet beroende på huruvida undersökningen är uppbyggd 

(Bryman, 2011, s.50).  

 

Eftersom uppsatsen innefattade både en kvalitativ samt en kvantitativ forskning så undersöks 

reliabiliteten för respektive metod. Vid genomförande av intervjuer så användes 

förstahandskällor som urval för undersökningen. Intervjupersonerna jobbade på företaget och 

information kom därmed i direkt koppling till transportföretagets åsikter. Förstahandskällorna 

stärkte reliabiliteten då andrahandskällor inte behövdes tas vid för informationshämtning. 

Reliabiliteten för enkätundersökningen kunde testas genom att se resultatets grad av stabilitet. 

I en kvantitativ forskning innefattar stabilitet en fråga om måttet är stabilt nog över tid så att 

samma resultat skulle fås om undersökningen skulle genomföras igen vid ett senare tillfälle 

(Bryman, 2011, s.49).   

Enkätundersökningen genomfördes då ID- och gränskontrollerna fanns. Eftersom att 

kontrollerna endast var temporära så är undersökningens stabilitet lägre. När kontrollerna 

försvinner helt har andra forskare inte samma möjlighet att utföra undersökningen, eftersom 

att både tillgång till plats och målgrupp försvåras. Forskare kan välja att utföra samma studie i 
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efterhand men kommer inte kunna replikera studien. Hade undersökningen utförts under 

perioden då kontrollerna funnits så hade resultatet korrelerat med tidigare.   

Undersökningens generaliserbarhet är i överlag hög. De personer som pendlade i 

arbetssyfte var majoriteten för enkätundersökningen. Resultatet av undersökningen går att 

generalisera över de människor som pendlar över Öresund men det går att ifrågasätta att 

endast 107 respondenter deltog i enkätundersökningen. Generaliserbarheten kan även 

påverkas av vilken typ av människor som pendlar över Öresundsbron. Respondenternas svar 

hade även kunnat variera beroende på vilken tid under dygnet de tillfrågades, eller om den 

genomförts under andra omständigheter.  

En respondentvalidering gjordes genom en uppföljande intervju med 

transportföretaget där resultat från enkätundersökningen presenterades och diskuterades. 

Denna process innefattar varigenom forskaren presenterar sina resultat till de människor som 

varit delaktiga i studien för att få en bekräftelse på sina resultat och därmed styrka validiteten. 

Den kvantitativa empirins validitet stärktes eftersom att intervjupersonerna kunde bekräfta 

resultaten och var överens om dess utfall (Bryman, 2011, s.353). ’ 

 

5.5 Etiska överväganden 

Oberoende av valet av studie menar Vetenskapsrådet (2002) att det finns fyra etiska 

huvudkrav som forskare bör förhålla sig till när de ska genomföra en undersökning. Dessa 

etiska kraven grundades i syfte att undvika att kränka integriteten hos individerna som deltagit 

i en undersökning. De etiska kraven som vetenskapsrådet benämner är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011, s.131, 

Vetenskapsrådet 2002, s.5).  

 

Informationskravet är det första kravet och grundar sig hos intervjuarna och deras skyldighet 

att informera intervjupersonerna om undersökningens syfte men även att deras deltagande i 

undersökningen är frivillig. De har även möjlighet att avbryta intervjun om det skulle önskas 

(Bryman, 2011, s.131). Detta krav har uppfyllts i denna uppsats då affärschefen informerades 

via ett telefonsamtal om i vilket syfte undersökningen skulle utföras och även det faktum att 

intervjun var frivillig. I början på intervjun påmindes båda intervjupersonerna om deras 

rättigheter och möjlighet att avbryta intervjun samt hur deras information skulle ingå och 

användas i vår empiri.  
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Under utdelningen av enkäterna informerade vi om i vilket syfte vi delade ut dem och 

varför deras bidrag var av vikt för vår undersökning. Utöver detta förklarade vi även att de 

fick lov att hoppa över frågor dem inte kände sig bekväma i att svara eller om de kände att de 

inte ville fortsätta besvara enkäten. 

Det andra kravet är samtyckeskravet och går ut på att ge deltagarna rätt till att vägra 

deltagande av undersökningen både innan och under intervjun. Dessutom har denne möjlighet 

att besluta att informationen som denne utgivit ska uteslutas från undersökningen inom en 

tvåveckorsperiod efter intervjutillfället. Detta innebär att de som intervjuar har som uppgift att 

vara mycket tydliga med denna information i början på intervjun (Vetenskapsrådet 2002, s.9-

11, Bryman 2011, s.137). För att uppfylla detta krav förtydligade vi att deras medverkan var 

frivillig och att de kunde vägra att delta samt besvara frågor de inte kände sig bekväma i att 

besvara. Vi förklarade även att om de skulle komma till insikt med att de inte ville ta del av 

empirin i efterhand så hade dem även rätt till detta.  

Konfidentialitetskravet är det tredje kravet och utgår ifrån att intervjupersonerna ska 

behandla uppgifterna om deltagarna med största möjliga försiktighet och hålla 

personuppgifter utom räckhåll för obehöriga individer (Vetenskapsrådet 2002, s.12-13, 

Bryman 2011, s.132). Båda intervjupersonerna ansåg sig inte ha behovet av anonymitet och 

hade därför inget emot att bli benämnda vid namn. Dock ansåg vi som forskare att det inte var 

nödvändigt eller lämpligt att nämna dessa vid namn i risk av uthängning. Vi ansåg dock att 

deras titlar på företaget var av väsentlighet för vårt arbete och därmed inkluderade vi dessa. 

Företagets namn valde vi även att inkludera eftersom att det inte finns något annat 

transportföretag i Skåne som ansvarar för Öresundstågen. Ljudfilen som spelades in under 

intervjun upptogs på en mobiltelefon och överfördes till en dator inför transkribering. När 

filen lagts över i datorn raderades ljudfilen och användes endast i uppsatsen i empiriskt syfte. 

Vilket leder in i det sista kravet, nyttjandekravet. Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s.4, 

Bryman 2011, s.132) uppfylls eftersom att vi endast använde den insamlade empirin i syfte 

för forskningsändamålet och informerade även om detta både för individerna som besvarade 

enkäterna och under intervjun.  

 

5.6 Analysmetod 

Insamling av material till uppsatsen har gjorts genom både en kvalitativ metod i form av 

intervjuer men även genom en kvantitativ metod baserat på en enkätundersökning. 

Intervjuerna spelades in via ett ljudupptagningsprogram och transkriberades därefter. Kodning 
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av insamlat material är en del av forskningsprocessen, genom kodning blir det lättare att 

strukturera insamlad data. Detta gjordes genom att intervjuerna skrevs ut och en tematisk 

analys gjordes för att kunna dra kopplingar mellan de olika frågorna samt svaren (Bryman, 

2011, s.528-529). Likheter och olikheter skrevs sedan ner för att därefter kunna sorteras efter 

uppsatsens forskningsfrågor. Med hjälp av kodning kunde man lättare identifiera liknande 

men även särskiljande teman i intervjumaterialet för att sedan kunna koppla det till de 

teoretiska utgångspunkterna i uppsatsen. Dessa tre teman tillämpades i analysen: biverkningar 

av lagen, transportföretagets ansvar och åtgärder.  

Den kvantitativa datan samlades in för hand då respondenterna besvarat enkäten. 

Enkäterna sorterades i tre grupper, de som hade svarat; jobbpendlare, student samt annat för 

att göra det tydligare vid inmatning av data. Sedan kodades alla svaren in och skrevs ner i 

programmet SPSS för att sedan kunna framställa diagram av enkätfrågorna. Diagram gjordes 

för varje fråga för att tydliggöra datan vi samlat in. Stapeldiagram användes för att det skulle 

bli tydligt hur respondenterna hade svarat i respektive frågor vid presentation av den 

empiriska datan.  

 

6. Resultatredovisning 

6.1 Enkäter 

Resultatet av enkäterna redovisas genom presentation av specifika enkätfrågor och dess 

diagram för att tydliggöra hur tågresenärerna har svarat.  

Sammanlagt bestod svarsfrekvensen av 107 respondenter och dessa svar är de som har 

tillämpats för analys i vår undersökning. Utav dessa 107 respondenter var 71 jobbpendlare, 5 

studentpendlare och 31 annat. Resultaten på de frågor med svarsalternativ presenteras både i 

tabeller och i löpande text. Utifrån den insamlade datan framgår det att 100 procent av 

jobbpendlarna var bosatta i Sverige och 100 procent av studentpendlarna var även bosatta i 

Sverige. Av de respondenter som fyllde i annat så var 74 procent var bosatta i Sverige, 19 

procent var bosatta i Danmark och 7 procent var bosatta i ett annat land.  

Majoriteten av jobbpendlarna 87 procent pendlade 5-7 dagar i veckan, 11 procent 

pendlade 1-4 veckan och 1 procent pendlade vid enstaka tillfällen mellan Sverige och 

Danmark. Av studenterna pendlade 80 procent 5-7 dagar i veckan och 20 procent pendlade 1-

4 dagar i veckan. Annat kategorin som utgjordes av 31 personer visade på att 46 procent 

pendlade flera gånger i veckan och 36 procent pendlade vid enstaka tillfällen, slutligen visade 

tabellen att 19 procent pendlade sällan över gränsen.  
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6.1.1 ID- och gränskontrollerna har varit problematiska.   

 

Diagrammet nedan visar tydligt på att gränskontrollerna har varit problematiska eftersom att 

63 procent av jobbpendlarna instämde helt med påståendet och 28 procent instämde delvis 

med påståendet. Dock var det 6 procent jobbpendlare som gick emot majoriteten och fyllde i 

att de inte alls instämde medan 3 procent visste inte eller hade ingen åsikt angående 

påståendet. Av studenterna var det 80 procent som instämde helt med påståendet och 20 

procent instämde delvis. 45 procent av de respondenter som svarade “annat” instämde helt, 39 

procent instämde delvis och 16 procent visste inte eller hade ingen åsikt.  

 

Diagram 1.  

 

6.1.2 ID- och gränskontrollerna har varit effektiv för att minska flyktingströmmen.  

 

Nedan i diagrammet visar det att så många som 37 procent jobbpendlare instämde delvis med 

påståendet angående att gränskontrollerna har varit effektiva för att minska flyktingströmmen. 

20 procent jobbpendlare instämde helt, 24 procent instämde inte alls och 20 procent visste 

inte eller hade ingen åsikt om påståendet. 40 procent studentpendlare instämde delvis och 60 
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procent instämde inte alls. 23 procent “annat” instämde helt, 36 procent instämde delvis 

medan 16 procent instämde inte alls och 26 procent visste inte eller hade inte någon åsikt.  

 

 

Diagram 2. 

 

6.1.3 ID- och gränskontrollerna har medfört biverkningar för samhället. 

 

Majoriteten 68 procent av jobbpendlarna instämde helt med påståendet, 18 procent instämde 

delvis medan 4 procent instämde inte alls och slutligen visste inte 10 procent utav dem vad de 

tyckte alternativt hade ingen åsikt om påståendet. 60 procent studenter instämde helt och 40 

procent instämde delvis. 55 procent “annat” instämde helt, 23 procent instämde delvis, 7 

procent instämde inte alls och 16 procent visste inte eller hade ingen åsikt.  
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Diagram 3. 

 

6.1.4 ID- och gränskontrollerna har påverkat dig ekonomiskt.  

 

Ovan visar diagrammet att 35 procent jobbpendlare instämde delvis med att de har påverkats 

ekonomiskt av gränskontrollerna och 32 procent instämde helt med detta påstående. Av de 

som inte alls instämde var det 20 procent och 13 procent visste inte eller hade inte någon åsikt 

gällande påståendet. Lika många studenter 40 procent instämde inte alls och instämde delvis 

med påståendet medan 20 procent studentpendlare instämde helt. Den större andelen “annat” 

39 procent instämde inte alls med påståendet medan 26 procent instämde delvis och 26 

procent visste inte eller hade ingen åsikt. Slutligen instämde 10 procent av studenterna helt 

med påståendet.  
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Diagram 4. 

 

6.1.5 ID- och gränskontrollerna har påverkat dig tidsmässigt. 

 

Hela 80 procent av jobbpendlarna instämde helt med att deras vardag har påverkats 

tidsmässigt i samband med gränskontrollerna. Utöver detta instämde 18 procent stycken 

delvis medan endast 1 procent av respondenterna inom denna kategori hade ingen vetskap 

eller åsikt gällande om de påverkats tidsmässigt. 80 procent studenter instämde helt och 20 

procent instämde delvis. “Annat” var den kategori som hade flest splittrade åsikter där 55 

procent av respondenterna instämde helt, 32 procent instämde delvis, 10 procent instämde inte 

alls och 3 procent visste inte eller hade ingen åsikt.  
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Diagram 5. 

 

6.1.6 Du jobbar aktivt för att byta arbetsplats, bostadsland eller transportsätt. 

 

Åsikterna gällande detta påstående var väldigt splittrade då 49 procent av jobbpendlarna 

instämde inte alls med påståendet. De som antingen instämde helt eller delvis var relativt jämt 

då 24 procent instämde helt och 25 procent instämde delvis. 1 procent utav jobbpendlarna 

som besvarade enkäten ansåg sig inte ha vetskapen eller någon åsikt gällande påståendet. Av 

studenterna instämde 40 procent helt och 60 procent instämde inte alls. Här blir det tydligt att 

majoriteten av “annat” inte visste vad de hade för åsikt gällande påståendet eftersom att 52 

procent fyllde i det alternativet. Dock var det fortfarande en stor andel 42 procent av “annat” 

som inte instämde med påståendet och slutgiltligen var det 7 procent som instämde delvis.  
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Diagram 6.  

 

6.1.7 Vilka biverkningar har ID- och gränskontrollerna haft på dig utöver de som redan har 

nämnts?  

 

Enkätundersökningen avslutades med en öppen fråga där respondenterna fick möjligheten att 

nämna ytterligare biverkningar som kontrollerna har haft på dem. Resultatet visar på att 

många respondenter hade utsatts för liknande biverkningar i förhållande till deras sociala liv. 

Majoriteten av respondenterna nämnde att stress och irritation var en av de vanligaste 

biverkningarna. En stor del av respondenterna upplevde att deras hälsa hade påverkats till 

följd av den stress de fick av kontrollerna. En jobbpendlare uttrycker sig på följande sätt: 

 

Dålig hälsa, Sömnsvårigheter, högt blodtryck, ilska, maktlöshet, stor vrede!! (Jobbpendlare)  

 

En annan jobbpendlare nämner att denne blivit sjukskriven på grund av den osäkerhet och 

stress som kontrollerna har medfört. I samband med detta nämnde många även det faktum att 

man med säkerhet inte kunde veta när man skulle komma hem och fann det som ett väsentligt 

stressmoment.  
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Det är inte endast resenärernas hälsa som påverkats av kontrollerna utan även andra 

aspekter såsom jobb, fritid och familj. I förhållande till deras familjeliv påpekar ett antal 

pendlare att den förlängda restiden försvårat deras möjligheter att hämta sina barn på dagis 

eller skola. En jobbpendlare uttrycker sig om konsekvenserna som kontrollerna har medfört 

på dennes sociala liv: 

 

Min arbetsgivare har fått inrätta en ny tjänst för mig. Kollaps på tåget och ambulansfärd. Otrolig stress 

som har gjort mig till en sämre människa. Familjelivet och äktenskapet har satts på prov. (Jobbpendlare) 

 

Ytterligare en jobbpendlare förklarar hur deras familjeliv har påverkats negativt av 

kontrollerna:  

 

Barnen träffar sällan sin pappa som pendlar heltid. Hela familjen är nu stressad för att man inte kan 

planera eller ha en bra rutin. (Jobbpendlare)  

 

Den primära problematiken baserat på jobbpendlarnas responser tyder på att den sociala 

aspekten av deras liv har försämrats markant. Många är överens om att de inte har lika mycket 

fritid eftersom att de spenderar större delen av sin vardag åt att pendla.  

 

Många jobbpendlare var överens om att deras jobb förhållanden har ändrats i och med att 

restiden har förlängts och försvårat pendlingen över bron. Jobbpendlarna upplevde att de blev 

stressade av pendlingen då de hade tider att passa på jobbet som resulterade i att vissa gick så 

långt att de sa upp sig. En utav respondenterna nämner att de mist sitt jobb i konsekvens av 

kontrollerna medan en annan uttrycker att deras arbetsgivare har fått kompromissa kring deras 

dagliga pendling. Den förlängda restiden menar många jobbpendlare har försvårat 

möjligheterna att ta sig till sin arbetsplats.  

En jobbpendlare skriver att denne hade en transporttid på 4 timmar dagligen vilket 

resulterade till att denne fick jobba hemifrån för att kompensera för den förlorade tiden. Några 

pendlare svarade att de sökt nytt jobb i sitt bostadsland för att slippa pendla och gå igenom 

kontrollerna. En respondent som bytt jobb uttrycker sig följande:  

 

Jag sa upp mig på mitt jobb nyligen och bestämde mig för att jobba i Sverige för att inte pendla längre. 

Det tar för mycket tid.  (Jobbpendlare)  
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Därutöver finns det en biverkning som ett antal respondenter har nämnt, vilket är det faktum 

att deras bild av staten har förändrats. En respondent skriver att denne förlorat sitt förtroende 

för Sveriges regering och politikers förmåga att verka för hela landets säkerhet i förhållande 

till hur de hanterat situationen med kontrollerna. Dessutom menar en annan respondent att det 

i själva verket är integration som är lösningen på problemet och inte ID- och 

gränskontrollerna. Dock finns det respondenter som ser positivt på kontrollerna och menar att 

det bidragit till en form av säkerhet men att de hade kunnat hanteras på ett gynnsammare sätt. 

 

6.2 Intervjuer  

Uppsatsen avsåg att bland annat undersöka de indirekta effekterna som lagen om särskilda 

åtgärder har haft på transportföretaget som har ansvar för tågen över Öresund. För att 

undersöka detta genomfördes två intervjuer med deras affärschef samt trafikutvecklare på 

Skånetrafiken. För att besvara uppsatsens syfte och frågeställningarna utformades 

intervjufrågorna utifrån tre teman som ansågs vara mest centrala och utmärkande. Frågorna 

utgick ifrån att besvara om och vilka biverkningar id- och gränskontrollerna har haft på 

transportföretaget samt på tågresenärerna, hur transportföretaget hanterat ansvaret som de fick 

från regeringen samt hur de arbetat med diverse åtgärder för att effektivisera kontrollerna och 

därmed gynna sina kunder samt sitt företag (se bilaga 1). De två intervjuerna har i efterhand 

analyserats och delats in i tre teman utifrån de områden som varit mest centrala samt 

återkommande i intervjuerna. Nedanför presenteras resultatet av intervjuerna utifrån 

respektive teman: biverkningar av lagen, transportföretagets ansvar samt åtgärder.  

 

6.2.1 Biverkningar av lagen  

När man talade om biverkningar som lagen om särskilda åtgärder hade medfört för både 

resenärerna samt transportföretaget så var både intervjupersonerna väldigt överens om vilka 

biverkningar de ansåg ha växt fram ur lagen.  

Enligt affärschefen så har en av biverkningarna på deras företag varit att resandet över 

bron kraftigt minskat sedan de tillfälliga ID- och gränskontrollerna infördes. Han menar på att 

de senaste siffrorna visat på att resor över Öresundsbron minskat med 18 procent. Något annat 

som båda intervjupersonerna var överens om var att minskningen i resandet över Öresund har 

resulterat i en förlust av intäkter för företaget.  
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Affärschefen hävdade att på grund av de införda ID- och gränskontrollerna har 

omfattande kritik från resenärer riktats mot transportföretaget även om de inte varit delaktiga i 

regeringens beslut om att införa kontrollerna. Detta belyses genom följande citat:  

 

Vi har ju försämrats för dem. Självklart är dem ju medvetna om att det är yttre påverkningar och att det 

inte är vi direkt, men vi har ju ändå stått och fått ta emot kritiken. [...] Vi är mellanhanden, vi är dem 

man möter i den dagliga pendlingen. (Affärschef på Skånetrafiken) 

 

Gällande frågan om transportföretaget upptäckt andra biverkningar som inte endast berört 

resenärerna utan även företaget så ansåg trafikutvecklaren att personalen i stor utsträckning 

har påverkats av de tillfälligt införda kontrollerna. Sedan kontrollerna infördes så har 

personalen på Skånetrafiken infört strategimöten var 14e dag. Extra planeringsmöten har även 

satts in för att kunna framställa olika versioner av planer för framtiden. 

Trafikutvecklaren menar att tidigare behövdes endast en plan för framtiden men att de 

nu behövt framställa två eller tre planer för att öka beredskapen utfall att situationen skulle 

förändras eller bestå. De anser att regeringen har varit otydliga i sin kommunikation gällande 

de införda ID- och gränskontrollerna då de med säkerhet inte kunnat fastställa om och när de 

skulle avskaffas eller förlängas, om kontrollerna skulle förändras i den mån att polisen istället 

skulle utföra kontroll av ID-handlingar på tågen medan de färdas eller om kontrollerna skulle 

utföras på ett annat sätt. På grund av detta har personalen som utfört trafik planerna fått 

förbise dessa riskerna för att kunna ha ett så effektivt planeringsarbete som möjligt till följd 

av situationen.   

 

Då man diskuterat ifall arbetet kring kontrollerna har förenklats med tiden så var 

intervjupersonerna överens om att det i helhet har varit densamma. Trafikutvecklaren menar 

på att ovissheten kring hur kontrollerna skulle utformas har varit densamma sedan de 

infördes. Han menar på att företaget i sig har med största sannolikhet blivit bättre på att 

planera och lära sig både utav föregående misstag och problem. Men processen i sig upplever 

han inte har förenklats. Den 5e maj när intervjun genomfördes förklarade intervjupersonerna 

att de i dåläget planerade inför hela 2018 i syfte att underlätta för deras resenärer. De menade 

på att resenärernas huvudsakliga oro var att de inte med säkerhet kunde fastställa när de skulle 

komma hem och ifall problem skulle uppstå längs sträckan. I avseende till detta arbetade de 

på företaget aktivt för att minska resenärernas oro genom en framförhållning av diverse 

framtidsplanerer i syfte att förbättra resenärernas resetider.  
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När intervjupersonerna blir tillfrågade om lagen har medfört biverkningar på resenärerna så 

uttrycker sig affärschefen på följande sätt:  

 

[...] det är dem som har hamnat i kläm hela tiden och det är ju det vi arbetar för,  

för att underlätta för dem. Det är ju det som är vårt uppdrag. (Affärschef på Skånetrafiken) 

 

Företaget har därför arbetat aktivt för att underlätta för resenärerna i sitt resande. 

Intervjupersonerna menar att en av de främsta biverkningarna har varit långa restider men att 

de med tiden successivt dragits ner. En annan biverkning som vuxit fram är ett extra byte som 

resenärerna måste göra vid Kastrups flygplats för att vidare kunna ta sig till Sverige. Med 

detta byte innebär ytterligare en osäkerhet samt ett stressmoment för resenärerna. 

Trafikutvecklaren hänvisade till en dansk studie som studerade resenärernas beteende och 

stressnivåer inför trafikstörningar och som fann att byten och längre restider kunde påverka 

dessa aspekter.  

Intervjupersonerna påpekade att där även fanns andra biverkningar såsom att tillgång 

till sittplatser har minskat och trängseln har ökat. Till följd av ID- och gränskontrollerna har 

Skånetrafiken halverat avgångarna och minskat antalet vagnar för respektive tåg. I situationer 

där tågresorna blivit inställda så har konsekvenserna blivit att köerna förlängts och 

resenärerna riskerat att missa sitt tåg. Det har lett till en osäkerhet hos resenärerna eftersom att 

de inte var garanterade en plats på tåget.  

När intervjupersonerna talade om hur ID- och gränskontrollerna har påverkat 

resenärerna som pendlar över Öresund så uttryckte de sig på följande sätt:  

 

Dom har blivit mer missnöjda generellt som resenär, sannolikt så har vårt varumärke sjunkit. [...] hur 

det påverkar oss så tycker dom mindre om oss. Alternativt så har man utövat sin möjlighet att antingen 

byta arbete och sluta resa eller börjat resa med bil. (Trafikutvecklare på Skånetrafiken) 

 

I helhet så tyckte trafikutvecklaren att pendlarnas resa hade försämrats då de upplevde mer 

stress, trängsel samt byten. Han menar att det största problemet låg i att pendlarna tvingats 

leva med dessa förändringar eftersom att många av dom inte haft något annat val än att 

använda tåg som transportmedel.  
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Som det framgår så anser intervjupersonerna att till mestadels har lagen medfört negativa 

biverkningar. Dock nämner dom ett fåtal positiva verkningar som kontrollerna har medfört. 

Trafikutvecklaren konstaterar att till följd av de olika kontrollerna längs resan så har allt färre 

biljettfusk förekommit bland resenärerna. Han menar även att tågförarna noterat att det 

dessutom är mindre stök och berusade individer på tågen mellan Danmark och Sverige. 

Överlag har det blivit en lugnare arbetsmiljö för personalen som jobbar på Öresundstågen.  

 

6.2.2 Transportföretagets ansvar  

Det framgick en viss ovisshet hos intervjupersonerna när de talade om processen bakom 

införandet av ID- och gränskontrollerna samt företagets delaktighet i det hela. De menade på 

att regeringens beslut om kontrollerna kom abrupt vilket resulterade till att de inte hade 

möjlighet att förbereda sig. Utöver detta nämner intervjupersonerna att deras huvudsakliga 

uppgift har varit att anpassas sig till lagen som dom blivit hänvisade till.  

 

Det blev ju lite stökigt i trafiken till att börja med. [...] vår uppgift är ju att hantera 

den situationen som vi har och göra det bästa med det [...] det är ganska resurskrävande, för vi är ju 

egentligen inte organiserade för att ha det extra arbetet. [...] och på samma sätt så har vi varken 

egentligen tillräckligt med fordon för att köra, det blir extra timmar för personalen, det blir extra arbete 

och möten för oss. Det är liksom, våg effekter. (Trafikutvecklare på Skånetrafiken) 

 

När intervjupersonerna blir tillfrågade om deras kontakt med regeringen vid besluten så svarar 

de att företaget aldrig fick någon direkt kontakt med regeringen gällande besluten. De menar 

på att de behövt ta eget ansvar och ha en omgripande överblick på situationen. Affärschefen 

nämner även att de strategimöten som hölls var 14e dag var de tillfällena som de fick tillgång 

till information från både polis och trafikverk. Då trafikverket är Skånetrafikens myndighet så 

ansåg inte intervjupersonerna att det var helt orimligt att de fått information via den vägen. 

Dock menar båda att de hade varit fördelaktigt att få information så fort som möjligt och inte 

via en mellanhand.   

 

I frågan om ansvaret gällande de biverkningarna som kontrollerna haft på resenärerna samt 

transportföretaget svarar affärschefen att de huvudsakligen inte hade velat stå för de 

ekonomiska kostnaderna. Enligt affärschefen så står Skånetrafiken för hälften av kostnaderna 

för ID-kontrollerna medan det danska transportföretaget DSB står för resterande.  
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Affärschefen betonar att det funnits viss ekonomisk hjälp från regeringens sida men att det 

inte kompenserar upp för Skånetrafikens intäktsbortfall.  

Intervjupersonerna nämner Transportöransvaret som den svenska staten åberopade som den 

huvudsakliga anledningen till att ansvaret om kontrollerna tilldelades till dem. Dock menar de 

att transportöransvaret inte innefattade all transport till landet, bland annat påverkades 

flygbolagen inte av detta vilket kan ifrågasättas.   

 

Båda intervjupersonerna är överens om att de inte fick vara delaktiga i bestämmelserna om 

ID- och gränskontrollerna. De menade på att myndigheterna kom med hårda direktiv om vad 

som skulle göras och därefter fick de anpassa sig och bygga ett system utifrån det. De hävdar 

att i helhet så har det funnits en samverkan då man kommunicerat sinsemellan men att vissa 

saker har inte gått att samverka om. Med citatet hänvisar affärschefen till problematiken som 

uppstått vid ansvarsfördelningen av kontrollerna och bristen på förståelse från regeringens 

sida.  

 

[...] jag har hört många som har berättat hur det var när dom fick komma ner och se verkligheten som 

var här i början när den största flyktingströmmen kom [...] det är väl okej att sitta i köer och like sånt 

där tycker man från Stockholm men dom har inte förstått hur illa det är här nere. Det ses mer som ett 

lyxproblem.  (Affärschef på Skånetrafiken) 

 

Klagomålen från resenärerna är något som tillkommit i högre utsträckning sedan ID- och 

gränskontrollerna infördes. Trafikutvecklaren förklarar att många av klagomålen har varit 

motiverade men samma antal omotiverade klagomål har även framkommit. Han menar på att 

ändringar som transportföretaget ansett varit positiva har fått kritik av resenärerna eftersom att 

olika tågmönster fungerar olika bra för respektive resenär.  

 

6.2.3 Åtgärder  

Under intervjun förklarade även intervjupersonerna att åtgärder vidtagits för att försöka 

hantera de biverkningar som har tillkommit av ID- och gränskontrollerna. Där har funnits 

planerade åtgärder i syfte att förenkla resan för pendlarna såsom förslaget om att polisen 

skulle utföra ID-kontrollerna ombord på tågen. Trafikutvecklaren menar på att denna typ av 

åtgärd hade resulterat i att tågtrafiken kunnat åka som tidigare och att man hade undkommit 

det tillsatta bytet vid Hyllie. Detta har dock fått kritik då polismyndigheten anser sig inte ha 

tillräckligt med resurser för att genomföra en sådan kontroll ombord på tågen. Eftersom att 
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poliserna endast får genomföra kontrollerna först när de passerat den svenska gränsen så 

skulle det innebära att endast en tredjedel av kontrollerna hade genomförts då tiden är 

begränsad.  

 

Under den uppföljande intervjun med trafikutvecklaren den 3 maj nämnde han även att det 

varit diskussioner om att införa automatiserade kontroller på kastrup för att ytterligare 

underlätta samt effektivisera ID-kontrollerna. Med automatiserade kontroller hade kostnader 

för personal minskat då dessa kontroller hade ersatt dem. Problematiken kring detta dock 

menar trafikutvecklaren är att det kan vara tidskrävande. Man måste ifrågasätta tekniken och 

hur lång tid det hade tagit för varje resenär att genomgå en automatiserad kontroll och om 

kontrollerna som utförs av personal hade skett snabbare. 

Trafikutvecklaren nämnde även att besked om att ID-kontrollerna vid Kastrup skulle 

upphöra den 4 maj hade bekräftats av regeringen och diskuterade kontrollernas framtid. Han 

menade på att ID-kontrollerna skulle avskaffas medan gränskontrollerna skulle bestå och 

skärpas vid Hyllie station. Den positiva aspekten med att ID-kontrollerna skulle försvinna var 

att Skånetrafiken kunde erbjuda resenärerna en resa utan byten vilket skulle resultera i att ett 

betydande stressmoment skulle försvinna. 

Avslutningsvis lyfter trafikutvecklaren hur införandet av ID-och gränskontrollerna har 

resulterat i att trafikföretaget numera är förberedda på vilka åtgärder som skulle vidtas samt 

hur de skulle hantera liknande situationer om de skulle återkomma. 

 

6.3 Analys av resultat  

Resultatet som framkommit av både intervjuerna och enkäterna tyder på att de införda 

kontrollerna främst medfört det som Mathiesen kallar för latenta, icke åsyftade verkningar 

(2005, s.67-68). Uppsatsens syfte var att undersöka resenärerna och av det urvalet som 

undersökningen fick ihop var jobbpendlarna majoritet. På grund av detta kommer analysen 

främst att behandla denna grupp då antalet studenter och annat är svårare att generalisera 

utifrån den lilla svarsfrekvens som vi fick av dem.  

 

6.3.1 Manifesta funktioner  

I resultatet framkommer det att majoriteten av jobbpendlarna ansåg att gränskontrollerna har 

varit problematiska. Likaså stod majoriteten av “annat” för samma åsikt. De respondenter som 

svarat “annat” är en grupp som är svår att avgöra i vilket syfte de reser över gränsen. Det 
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innebär inte att dem nödvändigtvis själva haft en erfarenhet av kontrollerna, utan deras åsikter 

gällande kontrollerna kan ha baserats på exempelvis influenser från medier eller andra 

offentliga forum där frågan diskuteras.  

 

Resultatet tyder på att ett stort antal respondenter inte med säkerhet kunde fastställa om ID- 

och gränskontrollerna hade uppnått sina manifesta funktioner. Enligt Mathiesen innebär de 

manifesta funktionerna just de åsyftade verkningarna med en lag och verkningarna som är 

synliga i samhället (Mathiesen, 2005, s.29). I relation till detta uppsatsämne är de manifesta 

funktionerna syftet med lagen om särskilda åtgärder (SFS 2015:1073), vilket var att 

upprätthålla den allmänna ordningen och skydda den inre säkerheten genom införandet av ID-

kontroller. Lika många jobbpendlare ansåg att kontrollerna har varit effektiva för att minska 

flyktingströmmen som antalet jobbpendlare som inte hade en åsikt eller kunskap om det. 

Detta resultat kan grunda sig i en okunskap kring kontrollernas huvudsakliga syfte och de 

manifesta funktionerna av lagen. Ett stort antal av alla respondenterna ansåg inte att 

kontrollerna varit effektiva för att uppnå sitt syfte vilket kan baseras på en personlig 

utgångspunkt som innefattar deras erfarenheter med de latenta funktionerna av kontrollerna, 

då de främst påverkat dem personligen. Det är de latenta funktionerna som är mest synliga för 

individerna och som i denna situation utgår från en mikronivå medan de manifesta 

funktionerna är begränsade till en makronivå då deras fokus innefattar samhället som helhet.    

Majoriteten av jobbpendlarna instämde delvis med kontrollernas effektivitet att 

minska flyktingströmmen. Detta kan bero på att de anser att de manifesta funktionerna har 

uppfyllts till viss del då flyktingströmmen minskat men att problematiken med flyktingarna 

som tar sig in till landet fortfarande består.  

 

6.3.2 Negativa latenta funktioner 

Majoriteten av alla respondenter höll med om att kontrollerna hade medfört biverkningar för 

samhället. Jobbpendlarna som utsätts för kontrollerna mest frekvent kan ha grundat sitt svar 

utifrån ett individuellt perspektiv då kontrollerna till en början orsakat latenta funktioner för 

individen. Dessa latenta funktionerna kan ha lett till en kedjereaktion som i sin tur inte endast 

påverkar individen utan även samhället. Som ett exempel på en kedjereaktion av de latenta 

funktionerna nämner jobbpendlarna att de till följd av kontrollerna inte haft möjlighet att 

hämta sina barn på dagis eller skola. Eftersom att föräldrarna inte kan komma dit i tid måste 

personalen på dagiset anpassa sig och stanna utöver sina arbetstimmar för att vara närvarande 
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till dess att barnen hämtas. Här påverkas inte endast resenären som reser över Öresund utan 

även en verksamhet såsom dagis eller skola.  

Ytterligare ett exempel på en latent funktion av kontrollerna är att jobbpendlarna 

numera inte är en pålitlig anställd då de inte kan garantera att de kan vara på plats i tid. Denna 

ovisshet kan resultera i en belastning för företaget då de måste anpassa delar av sin 

verksamhet eller sina arbetsrutiner efter den specifika resenären. Utifrån dessa exempel kan 

det framgå att de latenta funktionerna fungerat som en kedjereaktion som börjat på mikronivå 

och sedan övergått till makronivå. Detta eftersom att de latenta funktionerna först endast 

påverkade den enskilda individen men som sedan spred sig till att påverka andra intressenter i 

samhället.  

En annan anledning till varför så många jobbpendlare besvarat påståendet med 

“instämmer helt” kan dessutom bero på att de är dem som åker över bron mest frekvent och 

upplever kontrollerna vardagligen. Detta eftersom att dessa pendlare har ett större behov av 

att ta del av information gällande kontrollerna som genereras ur medier och politiska debatter. 

Vilket i sin tur leder till en bredare kunskap om ämnet som de kan ha baserat sin åsikt på.  

 

Respondenternas svar tyder på att en av de mest centrala latenta funktionerna av kontrollerna 

har varit tidsrelaterade, detta då alla som reser denna sträcka påverkas. Resenärer behöver inte 

pendla vardagligen för att de tidsmässiga biverkningarna ska vara synliga, detta är en latent 

funktion som är utmärkande.  

Till följd av de tidsmässiga förändringarna så har hälsan hos de resenärer som 

upplever kontrollerna vardagligen påverkats negativt. Främst jobbpendlare menar på att 

stressen de upplevt i vardagen har i sin tur påverkat deras arbete och privatliv. Som resultat på 

den förändrade restiden är det möjligt att en del av jobbpendlarna inte haft möjlighet att jobba 

som tidigare samt varit i behov av färre arbetstimmar för att ha möjlighet till att pendla.  

Den förlängda resetiden har påverkat jobbpendlarna hälsa eftersom att denne inte fått 

lika mycket fritid som denne haft innan kontrollerna infördes. Tid som de kan spendera med 

sin familj går till att pendla mellan jobb och bostad. Jobbpendlare har därmed mindre tid att 

planera sitt vardagliga liv. Respektive familjer har i sin tur fått anpassa sig till jobbpendlarens 

rutiner och dennes frånvaro vilket är en ytterligare latent funktion i den mån att familjeliv och 

äktenskap påverkas. Ett antal av jobbpendlarna menar även på att de känt sig mer arga och 

ilskna som personer vilket även kan ha varit en bidragande faktor till problem inom familjen.  

Här finns även en ekonomisk aspekt som menar på att en del jobbpendlare fått jobba 

hemifrån vilket resulterar i en ekonomiskt osäkerhet som sedan även kunnat påverkat deras 
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hälsa. Jobbpendlare menar på att deras försämrade hälsa och humör inte endast påverkat dem 

själva utan även individerna i deras privatliv.  

 

Ytterligare en väsentlig latent funktion av kontrollerna har varit att jobbpendlarna påverkats 

ekonomiskt då kontrollerna har medfört en längre restid och en osäkerhet i förhållande till 

pendling. Därför har jobboendlarna eventuellt varit i behov av att ta till ekonomiska medel 

som en alternativ lösning på problematiken. Dessa ekonomiska medel kan ha varit att byta 

transportsätt, använda sig utav akuta alternativ för att ta sig mellan gränserna.  

I ett annat påstående fick resenärerna besvara om de aktivt jobbar för att byta bostad, 

transportsätt eller jobb där resultatet visar på att hälften av alla jobbpendlarna inte instämmer 

alls. Resterande av jobbpendlarna menar på att de instämmer delvis eller helt. Anledningen 

till detta resultat kan bero på att en del av dessa respondenterna inte har tillgång till bil eller 

körkort. Att köra bil är det dyraste alternativet av transport vilket en del möjligtvis inte har en 

ekonomisk stabilitet för och väljer därmed inte detta transportsätt. Ytterligare ett alternativ 

kan vara det faktum att byte av transportsätt till färja eller buss inte gynnar jobbpendlaren 

eftersom att restiden inte förkortas. Där finns även miljömåna jobbpendlare som inte vill bidra 

till miljöförstöring och kan därför välja att endast använda sig utav kollektivtrafik.  

 

Utöver byte av transportsätt tillkommer även byte av jobb och bostad som en ekonomisk 

aspekt. Som tidigare nämnt var det hälften av jobbpendlarna som inte helt instämde med 

påståendet om att aktivt byta bostad eller jobb. Detta kan bero på att dessa respondenter trivs 

på sin arbetsplats, alternativt att de inte har den ekonomiska möjligheten att säga upp sig och 

vara arbetslös. Det kan även vara så att jobben dessa resenärer besitter endast finns i 

respektive land och har därför inte möjlighet att söka liknande jobb i deras bostadsland. 

Ytterligare kan en anledning vara att dessa resenärer är medvetna om att införandet av 

kontrollerna är temporära och därför väljer dem att inte låta de latenta funktionerna påverka 

deras val av arbetsplats.  

Att byta bostad kan ses som en drastisk åtgärd och är en lång process att 

genomföra i förhållande till en temporär latent funktion. En del av dessa jobbpendlare har 

familj eller sitt sociala liv i sitt bostadsland och kan därför anse att de inte är av väsentlighet 

att flytta. Jobbpendlare med familj måste ta hänsyn till att deras respektive samt barn påverkas 

av ett sådant beslut eftersom att deras jobb och skola med största sannolikhet befinner sig i 

deras bostadsland.  
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I enkätens öppna fråga påvisar respondenterna en ytterligare ekonomisk latent funktion av 

kontrollerna. I hand med den förlängda restiden så har en stor del av jobbpendlarna inte 

kunnat jobba lika mycket som tidigare, de har kommit försent till sina arbetsplatser eller fått 

sina jobbscheman anpassade utifrån deras resebehov. Detta gör i sin längd att dessa resenärer 

kanske inte anses som pålitliga anställda utifrån arbetsgivarens förväntningar. Som en 

kedjereaktion på detta kan dessa resenärers hälsa ha påverkats då de behövt sjukskriva sig 

från sina jobb till följd av den stress som situationen har medfört.  

 

Transportföretaget och en del resenärers uppfattning av regeringen och staten har förändrats 

på grund av deras hantering av kontrollerna. Som intervjupersonerna uttryckte i intervjun så 

har regeringen varit vag i sina beslut gällande kontrollerna gentemot transportföretaget. 

Eftersom att de har fått hårda direktiv men vaga besked om hur de ska gå tillväga har 

företaget behövt tolka dem på eget sätt vilket i sin hand lett till att situationen blivit diffus för 

både resenärerna och företaget. Denna kedjereaktion har lett till att staten har ifrågasatts då 

det var dem som beslutade om kontrollerna och det anses att det är dem som borde ansvarat 

för hur de skulle upprätthållas. Istället överläts detta ansvar till transportföretaget som inte 

hade någon tidigare erfarenhet av detta ansvar. Med detta sagt så påverkar inte de latenta 

funktionerna endast individer på mikronivå utan har spridit sig och gått vidare till att påverka 

samhället på en makronivå.  

De latenta funktionerna har bidragit till att kritiken istället vänts mot staten där 

individer ifrågasätter lagens syfte. Dessa funktioner var så pass många att lagens manifesta 

funktion inte längre var lika central och synlig. Till följd av konsekvenserna kan resenärerna 

och transportföretaget glömma varför lagen infördes till en början och ställer sig därmed mot 

rättsväsendet. Resenärerna ser endast de negativa effekterna av lagen eftersom att det påverkat 

dem personligen och söker därför efter en bättre lösning då de slutat tro på lagens effektivitet 

och funktion.    

 

Från att konsekvenserna endast påverkat individerna som reser över Öresundsbron så har 

numera transportföretaget även påverkats som en kedjereaktion av detta. Som en lösning på 

minskningen av kunder så har företaget kontinuerligt försökt ändra utformningen av 

kontrollerna för att det ska bli så gynnsamt som möjligt för resenärerna. Detta eftersom att 

företagets fokus är att deras kunder ska få en bra upplevelse och välja att komma tillbaka. 

Med dessa kontinuerliga förändringarna har det istället skapats en ovisshet bland resenärerna 

då alla förändringar fungerat olika bra för olika resenärer. Företaget som tidigare kunnat 
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garantera en smidig resa kan inte längre hålla sitt löfte och blir på så vis opålitliga. Denna 

ovisshet har i sin tur lett till att resenärerna kan ha förlorat sin tilltro till företaget då det i 

deras ögon är de som har ansvaret att finna den bästa lösningen på situationen.  

Klagomålen som resenärerna genererar ur detta riktas mot företaget och blir 

ytterligare en latent funktion. De latenta funktionerna av lagen pendlar mellan resenärerna och 

transportföretaget där ingen lösning tycks gynna alla parter till fullo. Som en annan latent 

funktion av lagen så har företaget behövt tillsätta mer arbetskraft för att smidigare kunna 

arbeta kring kontrollerna vilket är ännu en förlust för företaget i förhållande till dess intäkter.  

 

Problematiken grundar sig i att dessa latenta funktioner sträcker sig utom företaget och även 

påverkat andra involverade intressenter. Andra verksamheter så som polismyndigheten, DSB 

samt migrationsverket har behövt tas in som ett stöd samt hjälp då transportföretaget själva 

inte kunnat upprätthålla den akuta situationen. Dessa intressenter har i sin tur blivit påverkade 

av ytterligare latenta funktioner i samband med sin involvering i processen av kontrollerna.  

 

6.3.3 Positiva latenta funktioner  

Utöver de negativa latenta funktionerna som påverkade transportföretaget så har en positiv 

latent funktion genererats ur denna situation. Skånetrafiken förväntade sig inte att ett så pass 

stort ansvar skulle överlåtas till dem vilket resulterade i ett ineffektivt arbetssätt som 

förvärrade de latenta funktionerna för resenärerna. Detta skedde på grund av att företaget 

saknade tidigare erfarenhet samt kunskap om hur en sådan situation skulle hanteras på bästa 

möjliga sätt för att gynna alla parter involverade.  

Företaget ställdes inför flera utmaningar och krav som de skulle leva upp till men som 

de inte lyckades med fullständigt. Till följd av de misstag de begick erhöll de en bredare 

kunskap om hur de skulle utföra en effektivare planering, vilket i sin tur gjorde att deras 

förmåga att strukturera upp deras arbete och arbeta kring problematiken ökade. Detta blev en 

positiv latent funktion som genererades ur de negativa latenta funktionerna. Ytterligare en 

positiv latent funktion som kan genereras ur detta är att företaget numera är förberedda och 

har vetskap om hur en liknande situation skulle hanteras om det skulle återuppstå.   

Intervjupersonerna menade på att en annan positiv latent funktion som har tillkommit i 

följd av kontrollerna är minskningen på biljettfusk. Eftersom att resenärerna får genomgå ett 

flertal kontroller under resan har detta resulterat i att de blivit mindre benägna till att fuska 

med sina biljetter, detta eftersom att de är medvetna om att de inte kan undkomma 

kontrollerna.  
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6.3.4 Övergripande analys 

Då resultatet från både den kvalitativa samt den kvantitativa studien tyder på att lagen 

genererat mer latenta funktioner än manifesta funktioner så blir det av relevans att diskutera 

varför det är så. Som Mathiesen förklarar står de manifesta funktionerna för idealet som syftar 

till att ange att de åsyftade verkningarna ska uppnås. I denna situation är idealet att 

flyktingströmmen ska minskas och regleras för att få kontroll över den akuta situationen som 

skapats vid gränserna. Dock kommer realiteten som visar på att de åsyftade verkningarna 

endast kan ha uppnåtts till viss del eller att lagen kan ha haft andra verkningar än de som var 

åsyftade. Härmed står realiteten för alla de latenta funktioner som genererats genom 

införandet av ID- och gränskontrollerna (Mathiesen, 2005, s.29-31).  

Mathiesen hävdar att en lag inte alltid behöver uppnå sina manifesta funktioner 

och att den istället kan ha latenta funktioner som motverkar de manifesta funktionerna. Även 

om lagen inte lyckas att fullt ut uppnå sina manifesta funktioner så kan tron på att dessa 

verkningar räcka för att de ska behållas (Mathiesen, 2005, s.68-72). Även om ID- och 

gränskontrollerna lett till fler latenta än manifesta funktioner så kan anledningen till att de 

behållits varit på grund av tron på de manifesta funktionerna och dess kraft. Lagen har lyckats 

med att uppfylla de manifesta funktionerna då flyktingströmmen har minskat.    

 

Utgår man från Mathiesens latenta och manifesta funktioner samt Mertons förklaring på 

dysfunktionella funktioner kan det i praktiken bli svårt att klargöra vad som är åsyftat eller 

icke åsyftat. I detta fall var det politiska budskapet med införandet av lagen om särskilda 

åtgärder tydligt då de endast hade två ändamål vilket var att upprätthålla ordningen samt att 

skydda den inre säkerheten i landet (SFS 2015:1073). Detta gjorde dem genom att försöka 

minska flyktingströmmen som tog sig in till landet. En politisk bestämmelse har alltid ett 

officiellt ändamål eller en manifest funktion, dock medföljer ett antal konsekvenser där det 

kan vara svårt att avgöra hur pass åsyftade eller icke åsyftade de är.  

Med införandet av lagen om särskilda åtgärder så infördes ID- och 

gränskontroller som i sin tur medförde konsekvenser för transportföretaget samt 

tågresenärerna. Det är svårt att avgöra hur pass åsyftade de icke-åsyftade verkningarna var 

från regeringen och riksdagens sida (Mathiesen, 2005, s.30). Med införandet av lagen om 

särskilda åtgärder borde regeringen till viss grad varit medvetna om att andra konsekvenser 

skulle tillkomma och att det specifikt skulle påverka transportföretaget samt tågresenärerna då 

de skulle bli en mellanhand för kontrollerna. Vissa intressegrupper gynnades av lagens 
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instiftande, då man lyckades minska flyktingströmmen och få tillbaka kontrollen i samhället. 

Dock missgynnades andra intressegrupper såsom transportföretaget samt tågresenärerna som 

fick utstå de latenta funktionerna som i detta verket blev dysfunktionella. En lag som skulle 

bidra till positiva manifesta funktioner bidrog även med latenta funktioner som blev 

dysfunktionella för de berörda parterna i samhället.  

 

7. Slutsats 

I förhållande till frågeställning ett: Hur upplever tågresenärerna och transportföretag att ID-

och gränskontroller har fungerat? Framgår att överlag har upplevelserna av ID- och 

gränskontrollernas biverkningar som påverkat tågresenärerna samt transportföretaget 

resulterat i en negativ bild av denna åtgärd. Av resultatet och analysen framgår även tydligt att 

majoriteten av verkningarna är negativa.   

 

Frågeställning två var: Hur har implementering av lagen om särskilda åtgärder påverkat 

transportföretaget och tågresenärerna i förhållande till tid och ekonomi?  

Genom införandet av lagen om särskilda åtgärder (SFS 2015:1073) har transportföretaget 

blivit tilldelade ett ansvar som inte förväntades. Detta ansvar har i sin tur lett till negativa 

konsekvenser som påverkat dem ekonomiskt men även utifrån ett tidsperspektiv. 

Implementeringen av lagen har påverkat företaget i den mån att de varit i behov av att öka sin 

arbetskraft, förlänga sina arbetstider, ändra sitt arbetssätt samt kommunicera med nya 

intressenter vilket lett till diverse förluster. 

Förutom att företaget förlorat kunder sedan ID- och gränskontrollerna infördes så har 

deras varumärke försämrats vilket kan resultera i att potentiella kunder väljer ett annat 

transportsätt för att undkomma kontrollerna. En kedjereaktion av de latenta funktionerna har 

skapats då flera aspekter inom företaget påverkats. 

Utifrån både intervjuerna samt enkätundersökningens resultat gick det att utläsa att 

resenärerna är den grupp som påverkats mest av kontrollerna i förhållande till tid och 

ekonomi. Det var inte förväntat att resenärerna skulle påverkas i den utsträckning som de 

gjorde. Resenärerna påverkades främst av tiden då deras restid förlängdes. På grund av denna 

konsekvens tilltog en del resenärer andra åtgärder som i sin tur påverkade dem ekonomiskt. 

Den förlängda restiden hade även en negativ påverkan på resenärernas arbetsförhållanden som 

även resulterade i en ekonomisk konsekvens. De ekonomiska konsekvenserna bidrog därefter 
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till att resenärernas hälsa och humör försämrades utav detta. De latenta funktionerna agerar 

därför som en kedjereaktion där en konsekvens uppstår ur en annan konsekvens. 

Resultatet tyder på att de latenta funktionerna som innefattade förlängd restid samt 

ekonomiska konsekvenser var de som till en början var främst synliga för respektive resenär.  

 

Den sista frågeställningar var: Hur har implementering av lagen om särskilda åtgärder 

påverkat tågresenärerna i förhållande till deras sociala liv?  

Med de tidsmässiga konsekvenserna och de ekonomiska konsekvenserna så påverkades i sin 

tur resenärernas hälsa. Ett stort antal uppger att stress och irritation var en av de vanligaste 

biverkningarna som de kände på grund av att restiden hade förlängts samt för att de 

ekonomiskt påverkats av kontrollerna.  

Resenärerna menar att deras hälsa hade påverkats till följd av den stress samt 

irritation som de fick av ID- och gränskontrollerna. Sker det plötsligt stora förändringar i en 

individs vardag så kan detta ha en påverkan på dennes hälsa eftersom att flera aspekter som 

varit normala i en individs vardag har nu förändrats. Förutom att lagen haft latenta funktioner 

kopplat till resenärers hälsa så har lagen även medfört latenta funktioner kopplat till 

resenärernas familj och vänner. Påverkas en individs hälsa så kan det ha en effekt på hur 

denne förhåller sig till sin omgivning. Ett antal resenärerna menar att till följd av att deras 

personliga hälsa försämrats så har deras familjeliv påverkats negativt som resultat av detta. De 

menar att irritation och stress skapat en sämre atmosfär i deras omgivning och att de 

tidsmässiga samt ekonomiska konsekvenserna även haft en negativ påverkan på familjen. 

Om ID- och gränskontrollerna hade varit en permanent åtgärd finns det en 

möjlighet att resultatet hade sett annorlunda ut, eftersom att de ekonomiska och tidsmässiga 

biverkningarna som resenärerna upplevt hade därmed även blivit permanenta. I dagsläget är 

det nog en del resenärer som resonerat kring det faktum att kontrollerna är temporära och att 

de latenta funktionerna kommer att upphöra inom en snar framtid. Detta kan göra att 

resenärerna anpassat sig till situationen och därmed väljer att inte ta till drastiska åtgärder som 

hade förändrat allt för stora delar av deras privatliv. 

 

8. Avslutande Diskussion 

Överlag kan det påvisas att resultat från den tidigare forskningen stämmer överens med det 

som denna uppsats har undersökt. Tidigare forskning har visat på att majoriteten av 

konsekvenserna som genererats ur ID- och gränskontrollerna har påverkat tågresenärerna som 
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varit mest involverade i situationen (Oresundinsitutet, 2016). De resultat som skiljer sig åt i 

den tidigare forskningen i förhållande till uppsatsen är att de även fokuserat på 

konsekvenserna som påverkat andra verksamheter som varit involverade i ID- och 

gränskontrollerna (Riksrevisionen, 2016). Denna studie påvisar att lagen som infördes har 

haft flera latenta funktioner som har påverkat både resenärerna samt transportföretaget. De 

latenta faktorerna som genererats ur lagen styrks av den tidigare forskningen då de funnit 

densamma konsekvenser för resenärerna. Statistiken på de konsekvenser som ID- och 

gränskontrollerna medfört som lyfts i bakgrunden från Øresundsinstitutet (2016) visar på att 

kontrollerna bidragit till ett stort antal oförväntade konsekvenser som numera gått från 

individnivå till att beröra parter på en samhällsnivå.  

Regeringens hantering av denna akuta situation samt hur en lag kan ha fler negativa 

effekter än positiva är av vikt att undersöka. Ett samhälles mål är att det ska finns solidaritet 

därmed är det väsentligt att staten vet hur de ska gå tillväga vid oförväntade situationer för att 

gynna samhällsmedborgarna. 
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10. Bilagor 

Intervju med Skånetrafiken 5 April   
 

1. Hur förhåller ni er till den införda lagen om de förlängda id- och gränskontrollerna 

mellan Sverige och Danmark?  

2. Tycker ni att lagens ändamål har uppfyllts?  

3. Har lagen medfört biverkningar på ert företag? 

4. Har lagen medfört biverkningar på resenärerna?  

5. Anser ni att det är ert eller statens ansvar att hantera de biverkningarna som 

gränskontrollerna haft på både ert företag och på resenärerna? 

6. Hur tror ni id- och gränskontrollerna har påverkat resenärerna som pendlar med ert 

företag? 

7. Vad är de vanligaste klagomålen som resenärer kommer med till er?  

8. Finns det en positiv aspekt på de förlängda id- och gränskontrollerna för ert företag 

samt för era resenärer? 

9. Har staten deltagit med hjälp i processen av kontrollerna? På vilket sätt? 

10. Fick ni delta i bestämmelserna angående hur id- och gränskontrollerna skulle fungera i 

praktiken i förhållande till ert företag?  

11. Anser ni att det finns en bättre åtgärd eller ett annat sätt man hade kunnat gå tillväga 

istället för de förlängda id- och gränskontrollerna?  

 

Intervju med Skånetrafiken 3 maj 
 

1. Hur ser ni på resultaten?  

2. Vad har ni för åsikter?  

3. Vad tror ni resultaten beror på?  

4. Förväntade ni er resultaten som vi fick?  

5. Anser ni att informationen är av nytta?  

6. Hade ID- och gränskontrollerna återvänt, hur hade ni gjort det annorlunda?  

7. Känner ni att ni är mer förberedda nu än innan utifall att ID- och gränskontrollerna 

skulle återvända? 

 


