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Förord 
 
Efter tio veckors arbete innehållande både med- och motgångar, har vi slutligen nått ett 
resultat som vi nu presenterar. Våra tack riktas till Susanne Månsson, biträdande rektor på 
Geijerskolan i Limhamn, Christian Lindell, näringslivsutvecklare och analysansvarig på 
Region Skåne, Eva Östling Ollén, regionchef för Svenskt Näringsliv i Skåne samt Malmöbon 
Monika som alla bidragit med viktig information till vår uppsats. Ett tack riktas även till vår 
handledare Hans Wessblad som varit ett bollplank och kommit med vägledning i våra 
resonemang och idéer.  
 
Kalmar den 28 maj 2008 
Handelshögskolan BBS 
 
 
 
Marie Eldh  Sara Luttrup  Karin Olsson



 3 

Sammanfattning 
 
År 2000 invigdes Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn. Drömmen var att genom 
Öresundsbron skapa en region som kunde agera som motpol till den svenska och danska 
staten där de kulturella, sociala och ekonomiska skillnaderna mellan Sverige och Danmark 
kunde utjämnas. En fast länk mellan de två närliggande länderna sågs som ett tecken på 
tillväxt och sågs som en bidragande faktor till en ökning av sysselsättningseffekten i regionen. 
Den nu förkortade resan till grannlandet har medfört en ökad närhet mellan myndigheter, 
näringsliv och samhälle i Öresundsregionen vilket har skapat ett konkurrenskraftigt samarbete 
och placerat regionen på världskartan. En gemensam bostads- och arbetsmarknad har formats 
och möjliggjort en vardaglig integration mellan grannländerna. Det är inte ovanligt att 
svenskar och danskar bor grannar med varandra eller är kollegor i arbetslivet.  
 
Syftet med denna uppsats var att göra en retrospektiv redogörelse av ekonomiska och 
sociokulturella effekter bron medfört för Öresundsregionen. För att undersöka de olika 
generella effekterna har vi gjort en litteraturstudie av sekundärdata och teori som sedan har 
testats på fältet genom valda intervjupersoner. Forskningsfrågan vi ställt oss under uppsatsens 
gång är: Vilka ekonomiska och sociokulturella effekter har Öresundsbron medfört? Vårt 
resultat visar sig löpande genom uppsatsen och i en sammanfattande diskussion poängterar vi 
två av de effekter vi kommit att tycka symbolisera Öresundsregionens ekonomiska och 
sociokulturella effekter. Resultatet ska ses som våra reflektioner över Öresundsbrons inverkan 
på regionen och inte som generella sanningar. Vårt mål är att läsaren ska få en generell inblick 
av och en förståelse för hur Öresundsregionen skapats och expanderat på grund av 
Öresundsbron.  
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1. Inledning  
 
 
För att introducera läsaren för uppsatsens betydelse för vi här fram en bakgrund av 
Öresundsbron. I korta drag beskrivs visionen av bygget som skulle komma att bli en länk 
mellan två länder och förutsättningen för en region. Problembakgrunden leder sedan till vår 
forskningsfråga och vårt syfte.  
 

 
 
1.1 Problembakgrund 
 
Beslutsprocessen kring Öresundsbron kan beskrivas som ”beslutet som tog hundra år”. Det 
har onekligen hänt en del sedan de första förslagen lades fram på 1800-talet. Avtalet om en 
förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn tecknades 1991 och byggandet gick av stapeln 
1995. Sommaren 2000 invigdes serviceföretaget Öresundsbron. Den nu fasta förbindelsen 
över sundet var en önskan om att föra de nordiska länderna närmare varandra och att en 
förståelse av de kulturella, sociala och ekonomiska skillnaderna kunde utjämnas. En bro 
skulle medföra trafikmässiga och ekonomiska skillnader till fördel för regionen jämfört med 
en fortsatt drift av färjor. Förespråkarna för Öresundsbron såg bron som ett tecken på tillväxt 
och en bidragande faktor till en ökning av sysselsättningseffekten i regionen. Det fanns en 
dröm om att skapa en region, en jätteregion som kunde agera som motpol till den svenska och 
danska staten. Idéer om europeisk samhörighet och identitet var andra visioner som ledde 
vägen i utvecklingen (Blomquist och Jacobsson 2002).  
 
Bild 1.1 Karta över Öresundsregionen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Öresundsbro konsortiet (2008) 
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Öresundsbron ses som den bidragande faktorn till skapandet av den internationella region 
med en gemensam arbets- och bostadsmarknad som Öresundsregionen idag är. Regionen har 
hamnat i centrala EU sedan de tio nya medlemsländerna introducerades 2004 vilket innebär 
en ökad internationell konkurrenskraft. Köpenhamn och Malmö har fler än 2,5 miljoner 
invånare och tillsammans med ekonomisk bruttoregionprodukt, forskning, ett stort antal 
studerande, arbetstillfällen, trafikflöde och företag är regionens konkurrensmedel många 
(Öresundsbro konsortiet 2008). 
 
År 2007 var ett rekordår för Öresundsbron. 24,8 miljoner personer passerade bron med tåg, bil 
eller buss vilket innebär runt 68 000 personer varje dag (Grevelius Kjellvander 2008). Det 
ökade människoflödet har haft påverkan på invånarna i Öresundsregionens vardagsliv. 
Invånarna i regionen har genom en kortare bil- eller tågtur över sundet fått ett utvidgat 
”grannskap” av utbildning, boende samt kulturella och sociala upplevelser (Bucken-Knapp 
2002). Öresundsbron har även medfört en möjlighet för företagare och anställda i Sverige och 
Danmark att vidga sina vyer och etablera sig i grannlandet (Öresundsbro konsortiet 2008). 
Bron ger en ökad möjlighet att bryta ner gränser och en ökad möjlighet att skapa en stark 
region. Vid invigningen av bron sommaren 2000 hade en ny transnationell region formats 
med Öresundsbron som en symbol för integration och närhet till Europa (Blomquist och 
Jacobsson 2002). Vi har intresserat oss för Öresundsbrons effekter gällande ekonomi, 
näringsliv och samhällsfrågor, vilka vi anser är av vikt för Öresundsregionen i såväl större 
som mindre sammanhang.  
 
 
1.2 Forskningsfråga 
 
Vilka ekonomiska och sociokulturella effekter har Öresundsbron medfört? 
 
 
1.3 Syfte  
 
Vårt syfte är att göra en retrospektiv redogörelse av ekonomiska och sociokulturella effekter 
Öresundsbron haft på Öresundsregionen.  
 
 
1.4 Disposition  
 
I uppsatsens andra kapitel redogör vi för de metoder vi har valt att använda oss av för att 
genomföra vår uppsats. Undersökningsmetod, ansats och tillvägagångssätt förs fram.  I kapitel 
tre redogörs för de ekonomiska effekterna Öresundsbron har medfört för Öresundsregionen. 
De ekonomiska effekterna i denna uppsats innebär de effekter som bidrar till en regional 
ekonomisk tillväxt där en av de största beståndsdelarna är interaktionen mellan näringsliv, 
universitet och myndigheter. Även infrastrukturens betydelse och näringslivets expansion har 
kommit att bli viktiga komponenter i diskussionen om Öresundsregionen. I en integrering 
med ett annat land påverkas invånarnas värderingar, attityder, livsstil och tradition. Det går 
därför inte i skapandet av en region att utelämna de sociala och kulturella effekterna som 
behandlas i kapitel fyra. Slutligen i kapitel fem för vi en sammanfattande diskussion där vi 
belyser de effekter vi ansett vara mest framträdande.   
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2. Metod  
 
 
Kapitlet redogör för hur vi gått till väga för att genomföra vår studie. Vi redogör för vår 
deduktiva ansats och vår kvalitativa undersökningsmetod. Därtill förklarar vi vårt 
tillvägagångssätt och vi visar även på faktorer som kunnat påverka uppsatsens giltighet och 
tillförlitlighet. Vi motiverar vårt metodval med utgångspunkt från vårt syfte. 
 
 
 
2.1 Deduktiv ansats 
 
I undersökningen av vårt valda ämne började vi med att göra en litterär studie. På så sätt 
kunde vi få en överblick av vilka Öresundsbrons generella effekter var. Därefter gjorde vi en 
sammanställning av den teoretiska referensramen. Under insamlingen av teori dök ett flertal 
frågeställningar och ifrågasättanden upp som vi ville undersöka på fältet. Genom intervjuer 
fick vi svar på våra funderingar vilket gav ett djup i vår undersökning.  Att gå från teori till 
empiri, att dra generella antaganden (teori) som testas med specifika data (empiri) 
(Johannessen och Tufte 2003), är enligt oss den främsta metoden för att göra en retrospektiv 
studie. 
 
En deduktiv ansats stärker objektiviteten i forskningen eftersom utgångspunkten förekommer 
i redan befintlig teori. Risken är dock att de befintliga teorier författaren utgår från kommer 
att påverka och rikta forskningen så att nya observationer hindras från att uppmärksammas 
(Patel och Davidsson 2003). Vi har tagit hänsyn till detta och strävat efter att vara objektiva. 
Samtidigt har vi varit målmedvetna i vår studie med målet att hitta empiriska belägg för att 
bekräfta eller avvisa en teori. Intervjupersonerna har varit till hjälp för att förankra eller 
dementera teoretiska påstående. 
 
 
2.2 Kvalitativ undersökningsmetod  
 
Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod där en teoretisk referensram, sekundärdata 
och intervjuer varit viktiga delar. En kvalitativ studie syftar till att skaffa mycket information 
om lite där forskaren bör sträva efter en så komplett avbildning som möjligt av hur en enhet 
upplever en situation (Holme och Solvang 1997). En kvalitativ forskning söker komma längre 
än endast en beskrivning av ett fenomen. Forskaren gör oftast en analys av det som studeras 
och söker gärna detaljerad information från olika synvinklar för att upptäcka olika synsätt och 
uppfattningar av ett fenomen. Detaljer innebär för den kvalitativa forskaren en kartläggning 
av kontext för att få en förståelse för hur individer tolkar ett fenomen. Utifrån dessa tolkningar 
ska forskaren kunna ge en förklaring, en analys och en rättvis bild av miljön där forskaren 
arbetat, det vill säga i den teoretiska referensramen och på det empiriska fältet (Bryman 
1995). Vår teoretiska förstudie skapade en grund för intervjuerna samt en grund för att tolka 
och förstå intervjupersonernas olika uppfattning och synsätt kring Öresundsregionen. I 
kombination med teori och sekundärdata tolkade vi sedan och analyserade materialet för att 
ge en så korrekt redogörelse av Öresundsbrons ekonomiska och sociokulturella effekter som 
möjligt.  
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Den kvalitativa forskningsprocessen bygger på diverse förutsättningar av kunskapsmässig och 
värdemässig natur befintliga hos forskaren och undersökningsmiljön. Forskarens 
förföreställningar skapar en frågeställning som sedan prövas och utvecklas hos 
undersökningsenheter med hjälp av olika tekniker. Informationen forskaren samlar i en 
kvalitativ forskningsprocess blir ofta oorganiserad och ostrukturerad i inledningsstadiet. Med 
utgångspunkt i de ostrukturerade data kan då nya frågeställningar utvecklas och nya 
uppfattningar som kan prövas vidare på samma eller andra enheter (Holme och Solvang 
1997). Med utgångspunkt i vårt intresse kring Öresundsregionen skapades en frågeställning 
med syftet att redogöra för Öresundsbrons effekter. Under uppsatsens gång har vår förståelse 
utvecklats i interaktion med referenser och intervjupersoner. Vi har således sökt nya 
infallsvinklar och frågeställningar för att redogöra för vårt syfte.  
 
 
2.3 Tillvägagångssätt 
 
Vår datainsamling har alltså skett genom både teori och empiri. Teori har samlats ifrån 
relevant litteratur och en empirisk data har samlats in genom intervjuer. Den teoretiska 
referensramen har bestått av sekundärdata och teori i form av litteratur som belyst 
regionalisering samt dess sociokulturella och ekonomiska effekter. Artiklar och rapporter 
skrivna av Öresundsbro konsortiet och Malmö Stad har varit av värde då de bidragit med 
aktuell och relevant information om Öresundsbron och dess sociala och ekonomiska effekter.  
 
I vår insamling av primärdata har vi intervjuat fyra personer som arbetar med och rör sig i 
Öresundsregionen. Den 6 maj 2008 intervjuades Susanne Månsson, biträdande rektor på 
Geijerskolan i Limhamn, Malmö. Susanne Månsson var med vid uppstartandet av en 
Öresundsklass, en klass med både svenska och danska elever där eleverna får ta del av 
svenskt och danskt språk samt de två ländernas kultur och historia i sin undervisning. Genom 
intervjun fick vi en inblick och en klarhet i hur integrationen i Öresundsregionen fungerar i 
verkligheten. Den 7 maj 2008 intervjuades Christian Lindell, näringslivsutvecklare och 
analysansvarig på Region Skåne. Han bidrog med information i form av statistik utifrån 
Region Skånes analyser om näringslivet i regionen. Den 7 maj 2008 intervjuades även en 
Malmöbo som vi väljer att kalla Monika. Monika har varit bosatt i Malmö i hela sitt liv och 
har större delen av sin släkt i Danmark. Hon är belevad i Öresundsregionen och kunde bidra 
med information om hur en invånare upplever Öresundsbrons effekter. Den 8 maj 2008 
intervjuades Eva Östling Ollén, regionchef för Svenskt Näringsliv i Skåne. Eva Östling Ollén 
är engagerad i Öresundsregionen och dess utveckling och bidrog med en ökad förståelse för 
näringslivets roll i regionen.  Genom att intervjua fyra olika personer med olika 
förhållningssätt till Öresundsbron, har vi fått ett brett spektrum av fakta med åsikter ur olika 
synvinklar. 
 
Det man vill ta vara på i en kvalitativ intervju är det unika samtalet som uppstår vid just det 
givna tillfället. Då vi använt oss av flera intervjupersoner har detta lett till olika former av 
relationer och samtal. I arbetet med att få fram relevant information om intervjupersonens 
uppgifter, berättelser och förståelse är vi som forskare själva det viktigaste redskapet 
(Widerberg 2002). Något som är viktigt i en intervju är att det finns ett flyt i samtalet. Flytet 
kan underlättas genom de kunskaper vi fått under arbetets gång vilket leder till en god 
förståelse- och begreppsapparat för det valda ämnet och på så sätt kan vi som intervjuare styra 
intervjun i rätt riktning (Patel och Davidsson 2003 jfr May 1997). Även om relationen och 
samtalet mellan forskare och intervjuperson varierar behöver det inte innebära att man inte 
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kan och bör planera och tänka igenom strukturen av intervjun eller att ställa samma frågor till 
de olika intervjupersonerna (Widerberg 2002).  
 
Samma frågor har ställts till samtliga av våra intervjupersoner, men eftersom det var 
semistrukturerade intervjuer har följdfrågor ställts som en naturlig del i samtalet. Vi har i 
efterhand placerat och använt informationen från de olika respondenterna på lämpligt ställe 
med avsikt att använda intervjumaterialet som uppföljning av ett teoretiskt resonemang. Vi 
har tagit hänsyn till och reflekterat över vår position som forskare vid intervjutillfället och har 
trots att samma frågor ställts till samtliga respondenter tagit hänsyn till respondenternas olika 
kunskaper och positioner. Vi har således genomdenfört unika intervjuer utifrån en gemensam 
stomme.  
 
Våra intervjuer hade en låg grad av standardisering och strukturering. Vilket innebär att de 
valda frågorna inte ställdes i någon förutbestämd ordning samt att frågorna var relativt fria för 
respondenten att tolka utifrån dennes tidigare kunskap, inställning och personliga 
förhållningssätt. Vi ville uppnå en dialog under intervjuerna där respondenten kunde svara på 
frågorna i egna termer. Genom att använda sig av dialoger kan man lättare analysera den 
empiriska informationen till kvalitativa data. Utifrån detta är de intervjuer vi utfört av 
semistrukturerad form där vi som intervjuare också hade möjlighet att fördjupa de till viss del 
specificerade frågorna (Patel och Davidsson 2003 jfr May 1997). 
 
Vi har använt oss av Internet i vår informationssökning med sökord som ”region”, ”Öresund”, 
”regional utveckling”, ”regional tillväxt” och ”integration”. Öresundskomiteens, Öresundsbro 
konsortiet, Malmö Stad och Region Skånes hemsidor har varit informationsrika med 
uppdaterade rapporter och analyser av Öresundregionens aktuella läge.    
 
 
2.4 Giltighet och tillförlitlighet  
 
Vi vill poängtera att vi skriver uppsatsen ur Malmö och Sveriges perspektiv och vårt mål är 
att uppsatsen ska vara relevant för aktörer i Öresundsregionen. Öresundsbon såväl som 
företagsledaren kan dra nytta av vår redogörelse och vårt aktuella resultat. Vi vill därför visa 
på uppsatsens giltighet och tillförlitlighet för våra läsare.  
 
Enligt Johannessen och Tufte (2003) innebär giltighet att man måste vara säker på att 
undersöka det man avser att undersöka. Informationen ska vara sann och inte variera 
godtyckligt (Patel och Davidsson 2003). Vi bedömer att vår kvalitativa studie har god 
giltighet eftersom vi anser att vi undersökt det vi ämnat och även våra kvalitativa intervjuer 
ger god giltighet då vi kommit nära intervjuobjekten genom samtal. Intervjupersonernas 
yrkesposition i förhållande till vårt undersökningssyfte har också varit till fördel för 
giltigheten.  
 
Undersökningen ska dessutom göras på ett tillförlitligt sätt. Att veta att undersökningen är 
tillförlitlig är en förutsättning för att veta vad som ska undersökas. Likaså är det av betydelse 
att man vet varför man undersöker det man gör för att det ska vara tillförlitligt (Holme och 
Solvang 1997). Tillförlitligheten berör hur data samlats in och hur de uppmärksammats. Datas 
tillförlitlighet kan testas på olika sätt, dels kan undersökningen upprepas en tid efter det första 
utförandet och om resultatet då blir det samma kan resultatet sägas ha hög tillförlitlighet. Dels 
kan en undersökning också anses ha hög tillförlitlighet om ytterligare forskare undersöker 
samma fenomen och får fram lika resultat (Johannessen och Tufte 2003 jfr May 1997). 
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Intervjupersonernas svar överensstämde till stor del med varandra och även med 
sekundärdata. Vi har därför även en tro om att undersökningen skulle göras igen skulle 
resultatet bli detsamma. Vi ser det som ett stöd för god tillförlitlighet. 
 
I kvalitativa undersökningar är de undersökta enheterna subjektet och kan själva vara med och 
kontrollera tillförlitlighet i informationen som samlats in. Det svåra blir då att återskapa den 
sociala process som en kvalitativ undersökning är. Genom en växelverkan mellan forskare 
och undersökningsenhet i den kvalitativa undersökningen kan informationens giltighet säkras 
på ett tillfredställande sätt. Genom denna växelverkan kan en bättre, djupare och mer 
nyanserad uppfattning om det studerade fenomenet växa fram (Holme och Solvang 1997).  
Till giltighetens nackdel kan vårt val att inte använda bandspelare för att spela in intervjuerna 
nämnas. Det finns en risk att vi gått miste om detaljer men vi anser oss ändå ha fått en god 
helhetsbild som varit tillräcklig för vår återgivning av intervjupersonernas åsikter. 
 
Enligt Patel och Davidsson (2003) måste forskaren vara säker på att de tillfrågade uppfattar 
frågor som planerat på förhand och att inte frågans formulering missuppfattas. Vi var noga 
med detta genom att skicka ut vår intervjuguide (se bilaga 1) till intervjupersonerna i god tid 
innan intervjun för att ge dem tillfälle att förbereda sig på frågorna. Tack vare vår 
semistrukturerade intervjumetod upplevde vi inga problem med missförstånd utan tillfälle 
kunde ges att förtydliga frågor för att få ut så tillförlitlig och giltig information som möjligt. 
 
 
2.5 Metodkritik 
 
Sekundärdata i form av sammanställningar, rapporter, undersökningar och broschyrer från 
Öresundsbro konsortiet, Öresundskomiteen och Malmö Stad har vi upplevt som vinklade till 
en positiv andemening av Öresundsbrons effekter. Med hjälp av intervjuer har vi dock upplevt 
ett bredare spektrum av åsikter av dess effekter och anser oss ha återgett en representabel 
redogörelse av vår frågeställning.  
 
Enligt Holme och Solvang (1997) är svårigheten med att använda en kvalitativ intervju att 
trovärdigheten skapas i den djupgående växelverkan mellan oss som forskare och den 
undersökta enheten. Forskaren bör då ha i åtanke att den undersökta enheten kan agera utifrån 
en förväntan av hur enheten antar att vi vill att denne ska agera vilket kan missgynna 
giltigheten. Vi har tagit hänsyn till fenomenet och anser att intervjupersonerna, på grund av 
deras skicklighet inom området agerat professionellt och sanningsenligt. Vi har dessutom 
tillåtit oss att ifrågasätta intervjupersonernas svar i den mån vi haft meningsskiljaktigheter.  
 
Vi kan i efterhand konstatera att fler intervjuer hade bidragit till en ytterligare förståelse av 
instansers relation till Öresundsbron. Det hade dock krävts en mer detaljerad redogörelse med 
djupare fokus i sådant fall och vi har därför valt att begränsa oss till fyra intervjupersoner som 
representerat olika intressentgrupper av Öresundsbrons effekter.  
 
Samtliga frågor i intervjuguiden ställdes till alla intervjupersoner men vid bearbetning av 
intervjuerna och i sammansättning med teori valde vi att inte specifikt redogöra för alla svar. 
Samtliga svar har bidragit till en ökad förståelse och en helhetsbild av Öresundsbrons effekter 
men alla har inte förts in i något specifikt resonemang i den löpande texten.  
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3. Ekonomiska effekter 
 
 
En broförbindelse mellan Sverige och Danmark har utvidgat ett transnationellt samarbete 
som berör många aktörer i Öresundsregionen. Tack vare Öresundsbron och dess 
möjliggörande av en väl fungerande infrastruktur har det blivit möjligt för näringsliv på båda 
sidor sundet att integreras och utvecklas till en konkurrenskraftig marknad. I kommande 
kapitel belyser vi hur Öresundsregionens näringsliv expanderat och integrerats. 
 
 

 
3.1 Infrastruktur - en förutsättning för regional utveckling  
 
Människan har i alla tider velat röra sig eftersom rörlighet tar oss till ställen och situationer vi 
inte förutspått. Öresundsbron möjliggör mobilitet av idéer, personer och investeringar. 
(Löfgren 2000). En huvudmetafor till utvecklingen i Öresundsregionen är enligt Löfgren 
(2000) mobilitet. Mobilitet ses enligt författaren som en förändring som förebygger 
stagnering. Öresundsbrons byggande har haft effekter på infrastrukturen i regionen och har 
influerat mobiliteten i området främst genom en ökad rörlighet i arbetslivet (Larsen et al 
2003). För att internationella storstadsregioner som Öresundsregionen ska kunna överleva i 
konkurrensen krävs det en fungerande gemensam prioritering av infrastruktur och mobilitet. 
Regionens huvudutmaning är att säkra ett sammanhängande transportsystem som binder 
samman regionen och förbindelsen till övriga Europa för att kunna utnyttja den givna 
kapaciteten. Det krävs då samarbetande insatser från aktörer och statliga organ både från 
svensk och från dansk sida. Öresundsregionen har goda förutsättningar att utvecklas i den 
globala miljön och har fördelar genom sitt geografiska läge. Det krävs ett 
planeringsperspektiv för infrastruktur som inte är begränsat av nationsgränser vilket är 
påtagligt i Öresundsregionen (Öresundskomiteen 2007).  
 
Under ett möte i april 2008 träffades Sveriges och Danmarks infrastrukturministrar för ett 
inofficiellt möte om Öresundsregionens framtida infrastruktur ur ett svenskt och danskt 
perspektiv. Från svenskt håll var intresset riktat mot järnvägen och en utveckling av 
tågtrafiken via Danmark och vidare ut i Europa. Både Sverige och Danmark har långsiktiga 
planer på en förbättring av infrastrukturen där frågan om en eventuell tunnel mellan 
Helsingborg och Helsingör tas i beaktning i analyserna. De båda infrastrukturministrarna är 
överens om att skapandet av en tillväxtregion krävs och att nationsgränser då inte får vara ett 
hinder. Den historiska föreställningen om att infrastruktur är en nationell angelägenhet är 
viktig att komma över och genom en satsning på infrastrukturen i hela regionen kan man 
optimera trafikflödena i regionen (Länsstyrelsen i Skåne län 2008).   
 
För att möjliggöra en integrerad Öresundsregion krävs förbindelser mellan regionens olika 
geografiska områden. Satsningar på knutpunkter, lokal busstrafik och järnvägskapacitet 
underlättar för företag, bofasta och turister i regionen (Öresundskomiteen 2007). Citytunneln, 
en underjordisk länk mellan bland annat centralstationen i Malmö och Öresundsbron, öppnar 
år 2011. I och med denna infrastrukturiella utveckling väntas fler välja tåget som 
förstahandsalternativ för sin dagliga pendling. Tunneln innebär en förkortad restid vilket 
förbättrar Malmös kommunikation och tillgänglighet (Möller 2007). Citytunneln i Malmö är 
inte bara väsentlig för transporten över Öresund utan även för hela trafikförsörjningen i Skåne 
och på Själland eftersom den möjliggör för nya regionala tåglinjer att se dagens ljus 
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(Öresundskomiteen 2007). Infrastrukturen mellan Skandinavien och kontinenten har sedan 
Öresundsbrons öppning förbättrats avsevärt. Både Malmö och Köpenhamn har i hög grad 
påverkats och är förenade med en motorväg som håller en hög europeisk standard. 
Öresundstågen färdas från Helsingör i Danmark via Öresundsbron till svenska städer som 
Kalmar och Göteborg. Regionens största knutpunkt flygplatsen Kastrup har blivit lättare att nå 
från Sverige och likaså Malmö Airport från danska sidan. Köpenhamns och Malmös hamnar 
har också sammanförts (Öresundsbro konsortiet 2008). Hamnen i Malmö har hög 
internationell klass och ses som en viktig transitregion i Skandinavien då de tar emot mer än 
25 % av allt inkommande gods i Skandinavien (www.malmo.se). Infrastrukturen i 
Öresundsregionen är väl integrerad och i jämförelse med många andra urbana omgivningar är 
det få köer och trafikproblem. Den välutbyggda och genomtänkta infrastrukturen är 
föredömlig för distribuering av varor till och från Skandinavien och många stora företag har 
valt att etablera sina nordiska distributionscentrum i Öresundsregionen (Öresundsbro 
konsortiet 2008).  
 
Medborgarna och andra betraktare bevittnar just nu en integration i Öresundsregionen och 
med ett byggande av Fehrman Bältförbindelsen, en broförbindelse mellan Danmark och 
Tyskland,  kommer Hamburg, Nordeuropas största logistiska nav och Öresundsregionen 
närmare varandra (Rydén och Wandel 2007). Den rådande infrastrukturiella kapaciteten över 
Öresund är tillräcklig för att hantera strömmarna av människor och varor men på sikt kommer 
den spådda ökade pendlingen och etablering av en bro mellan Danmark och Tyskland sätta 
högre krav på belastning på Öresundsbron. Svenska sidan av Öresund har de fysiska 
potentialerna till byggande av en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör, vilket skulle 
avbelasta Öresundsbrons flöde (Öresundskomiteen 2007).  
 
Frågan Larsen et al (2003) ställer sig är om Öresundsregionen kan bli en ledande logistisk 
knutpunkt i Skandinavien, en hubb där det finns en sammansättning av fysisk logistik. Det vill 
säga olika transportmedel och servicefaciliteter som kunnig kundnära personal, som 
tillsammans bildar en attraktiv region. Både Christian Lindell och Eva Östling Ollén har en 
tro om att Öresundsregionen har förutsättningar till att bli en viktig hubb för företag och 
näringsliv med en stor konkurrenskraft i framtiden. De båda arbetar i händelsernas centrum 
och är väl medvetna om faktumet att regionens infrastruktur expanderas i hög fart. 
 
Vi anser i enlighet med Eva Östling Ollén och Christian Lindell att Öresundsregionen kan bli 
en hubb. För att utveckla deras resonemang vill vi nämna att vi är av uppfattningen att 
Öresundsregionen inte bara är en viktig hubb för näringsliv och företag. Vi anser att 
Öresundsregionen kan utgöra en hubb som skapar möjlighet att sammanlänka globala 
människoflöden. Regionens möjlighet att vara en knutpunkt för transportmöjligeter ser vi 
skapa både konkurrenskraft och attraktionskraft. Ett samarbete mellan två enheter som blir till 
en helhet tack vare en god infrastruktur kan attrahera människor. Lockas människor till 
regionen skapas också konkurrenskraft mot andra hubbar. Näringsliv och människoflöde går 
således hand i hand enligt oss. 
 
 
3.2 Näringslivets expansion över Öresund  
 
Redan på 1960 talet gjordes undersökningar både på svensk och på dansk sida om hur 
företagare ställde sig till en eventuell broförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. De 
flesta av företagen hade positiva åsikter och många ansåg att Öresundsbron skulle ha stor 
betydelse för näringslivsutvecklingen i regionen (Blomquist och Jacobsson 2002). 



 14 

 
Öresundsbron har fungerat som en magnet som dragit till sig intressenter från näringslivet till 
regionen (Blomquist och Jacobsson 2002). Skånes landshövding, Göran Tunhammar säger i 
Dagens Industri att innan bron byggdes fanns ett tiotal internationella storbolag som hade 
regionala huvudkontor i regionen, idag är det ett fyrtiotal. Expansionen tyder på att regionen 
har en dynamik och dragningskraft som är större än Sverige och Danmark som land var för 
sig (Hedengren 2008). På mindre än tio år har regionen blivit ett internationellt 
konkurrenskraftigt skandinaviskt kraftcentrum. Den ökade mobiliteten i regionen speglar en 
ekonomisk utveckling av dynamisk karaktär på både svensk och dansk sida Öresund. Med 
korta avstånd, en väl fungerande infrastruktur och sina 3,6 miljoner invånare är 
Öresundsregionen nordens mest tätbefolkade region. Efter Öresundsbrons byggande har 
Öresundsregionen öppnat möjligheter för företag som tidigare haft svårt att nå en marknad i 
grannlandet. Att den danska marknaden ligger nära den svenska, både geografiskt och 
kulturellt, är viktigast för de företag som handlar eller etablerar sig i Danmark. Samma sak 
gäller omvänt för de danska företag som etablerar sig i Sverige. Det gränsöverskridande, med 
den synergi som två länder och två kulturer i samverkan ger, är en av de dimensioner 
företagare får vid en etablering i Öresundsregionen (Öresundsbro konsortiet 2006:1).  
 
En tredjedel av företagen i Skåne bedriver någon typ av verksamhet på andra sidan sundet och 
20 % av danska företag har etableringar på den svenska sidan (www.oresund.com). Detta blir 
synligt i en undersökning som gjordes av Öresundsbron i maj 2005, baserad på 
telefonintervjuer med två tusen av brons kunder, både företagskunder och privatkunder (se 
figur 3.1 och 3.2). Vi kan utläsa i diagrammen att både svenska och danska företags och 
privatkunder anser att de affärsmässiga möjligheterna har ökat på båda sidor sundet. Det är 
fler som tycker att båda sidor sundet gynnats än Sverige och Danmark var för sig. Därav kan 
vi dra slutsatsen att regionstänket existerar gällande affärsmässiga och ekonomiska faktorer. 
 
 
Figur 3.1 Öresundsbrons ekonomiska och affärsmässiga möjligheter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Öresundsbro konsortiet (2005) 
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Figur 3.2 Vem får glädje av dessa förbättrade möjligheter? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Öresundsbro konsortiet (2005)  
 

 
En stor del av regionens invånare tycker att etableringen av bron gett möjlighet till ökade 
företagsetableringar och har lett till förbättrade ekonomiska möjligheter i regionen. Analysen 
visar också att de tillfrågade anser att hela samhället gynnas av de utvecklade affärsmässiga 
möjligheterna (Öresundsbro konsortiet 2005). Tunhammar menar att satsningen på 
Öresundsregionen är ett ”win-win” projekt som gynnar både företag, den enskilda 
Öresundsbon och samhället som helhet (Hedengren 2008).  Christian Lindell och Eva Östling 
Ollén anser likaså att Öresundsprojektet är ett ”win-win” projekt men de båda menar att det är 
ett långsiktigt projekt där effekterna kan utkristalliseras först om ett antal år. 
 
Christian Lindell ser med kritiska ögon på näringslivsutvecklingen och den förflyttade 
arbetskraften. Nyföretagandet är lågt i Danmark och därmed är tillväxten låg. Eftersom 
tillväxten är låg finns ett hot mot integrationen på längre sikt då Danmark inte kan locka 
svensk arbetskraft med höga löner då landets konjunktur pekar nedåt. Han frågar sig då vad 
som händer med den svenska arbetskraften som tvingas återgå till svenskt näringsliv utan 
socialt skydd eftersom de varit uteslutna från svenska system i och med deras danska 
anställning.  Långsiktiga komplikationer för regionen finns att vänta på grund av dansk 
ekonomi och beroende på utfallet av detta kan det komma bli svårt att locka och marknadsföra 
näringsliv till Öresundsregionen. Samtidigt uttrycker han en oro över Danmarks förväntade 
minskning av invånare i förvärvsåldern 20-64 år och Sveriges förväntade ökning av 
densamme. Detta kommer att visa sig genom arbetskraftsbrist i Danmark och en överhettad 
svensk ekonomi. Det blir således ”ombytta roller” mellan länderna inom en femtonårs period. 
Christian Lindell ser det som spännande att följa utvecklingen hur en huvudstadsregion till 
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större del blir beroende av ”förorten” Malmö till skillnad från dagens utgångsläge där Skåne 
är den part som driver på samarbetet då de vill ta del av huvudstadsregionen Köpenhamn.  
 
I årets första nummer av Affärs- & Kapitalnytt, Öresundsregionens egen affärstidning, nämns 
att högkonjunkturen i regionen i det totala har avmattats något men ändå befinner sig på en 
hög nivå. Skåne har ett starkare ekonomiskt klimat än Huvudstadsregionen enligt en 
sammanfattning av det ekonomiska läget som baserats på intervjuer med 500 företag på båda 
sidor sundet.  Företagen är optimistiska i både Sverige och Danmark och undersökningen 
visar att en fjärdedel av företagen i Huvudstadsregionen planerar att söka arbetskraft inom det 
närmaste halvåret. Regionen har en stor arbetskraftpotential och den starkaste potentialen står 
uppdragsverksamheten i Skåne för. Denna branschkonjunkturöversikt tyder på att den 
ekonomiska utvecklingen i Öresundsregionen är bättre än utvecklingen i respektive land som 
helhet (Grevelius Kjellvander 2008). Eva Östling Ollén ser positivt på 
näringslivsutvecklingen men menar att det är viktigt att den snabba utvecklingstakten i 
Öresundsregionen uppmärksammas snarast. Om politiken inte hinner med i samma takt som 
utvecklingen kommer Sverige att förlora både ekonomi och arbetskraft till 
Köpenhamnsområdet. Hon menar att det är av vikt att beslutsfattarna i Stockholm ser 
Öresundsregionens fördelar för hela Sverige, inte förrän dess kan beslut tagna i regeringen 
gynna just hela Sverige. Beslut måste tas för att inte begränsa tillväxtutvecklingen och för att 
undvika flaskhalsar (Eva Östling Ollén) så som den Christian Lindell uttryckte oro för. 
 
 
3.3 Trippelhelix - interaktion mellan universitet, näringsliv och myndigheter 
 
Konsten att mobilisera och förankra en region är enligt Asplund (2004) inte en komplex 
process utan kärnan ligger i ett lokalt intresse av att kunna tillhöra och samla sig kring en unik 
företeelse som kan generera innovationer till regionen. Författaren menar att alla regioner kan 
hitta en säregen aspekt att mobilisera sin region kring. För att mobilisera en region måste 
regionen hitta en till platsen unik kärna, ett kärnvärde. Sedan är det av vikt att på lång sikt 
värdeförädla kärnvärdet för att vidare kommunicera den. Grevelius Kjellvander (2008) ser 
Öresundsbron som kärnan för Öresundsregionen, utan den hade inte en regionalisering kunnat 
skapas och mobiliseras.  
 
En geografisk koncentration av företag som interagerar och bedriver stödjande verksamheter 
kan i många regioner ses som nätverk av företag. Regionala företag i nätverk i sin tur skapar 
tillväxt och tillför värde och konkurrenskraft till regionen (Christensen och Kempinsky 2004). 
Syftet med ett nätverk är att skapa en plattform genom gemensam profilering och att även, på 
sikt, utveckla nya kunder till nya marknader. Det sker ständigt en kunskapsutveckling i 
nätverk, där människor som bor och arbetar i regionen utgör basen för företagandet 
(Christensen och Kempinsky 2004 jfr Florida 2005). Christian Lindell och Susanne Månsson 
upplever att Skånes historia med Danmark underlättar för gränsöverskridande företagande och 
till viss del präglar regionen och den lokala miljön och dess konkurrenskraft. 
 
System där kunskap och forskningsutveckling utgör en konkurrenskraft inom det nationella 
näringslivet kan kallas innovationssystem. Regionala innovationssystem sker där faktorer är 
unika för den specifika regionen, till exempel kunskap och lokala sociala nätverk där den 
geografiska närheten är avgörande (www.nutek.se). Målet med ett regionalt 
innovationssystem är tillväxt och delarna är medborgarna och samhället (Christensen och 
Kempinsky 2004). Öresundsregionen har fem spetskompetensområden där regionen ligger i 
framkant i Europa. Regionen ligger på tredje plats efter London och Paris gällande medicin 
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Samhälle 

Näringsliv Akademia 

och bioteknik och har Skandinaviens största IT och telekommunikationskluster med över 
100 000 verksamma personer. Andra områden som är framträdande är miljönätverk, transport 
och livsmedel. Inom samtliga spetskompetensområden i regionen finns samspel med andra 
nätverk som universitet, myndigheter och övrigt näringsliv. Genom att förena det bästa från 
Sverige och Danmark inom forskning och industri genereras innovationssystem som 
möjliggör för Öresundsregionen att sticka ut på den globala marknaden genom ny kunskap 
och ny teknik (www.oresundregion.org).  Christian Lindell ser en styrka i en kombination av 
Sveriges framgångar inom forskning och Danmarks produktionskraft. Kan de två länderna 
samarbeta inom dessa områden har regionen en stor konkurrenskraft att etablera.  

Berg och Löfgren (2000) menar att ur näringslivets synvinkel är Öresundsregionen unik 
eftersom regionen har medfört en synlig regional kompetensprofil på ett internationellt plan 
(Berg och Löfgren 2000). Det som gör den dynamiska industrin i Öresundsregionen säregen 
är integrationen och samarbetet som existerar mellan näringsliv, universitet och myndigheter 
(www.oresund.com). Integrationen och samarbetet kan beskrivas med Etzkowitz (2005) 
skildring av Trippelhelix modellen (se figur 3.3) som bygger på ett aktivt deltagande och 
integration av ett regionalt innovationssystem mellan samhälle, näringsliv och akademia. 
 
  
Figur 3.3 Trippelhelix modellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: www.oresund.com/downloads/Evaluering2008.doc 
 
 
Innovationer uppstår sällan ensamt utan framkommer i samspel och genom ett utvecklande av 
en vision och samordning av resurser som satsas inom en region. Trippelhelix-modellen är en 
etablerad modell som används i många regionsamarbeten och nätverk (www.nutek.se jfr 
Etzkowitz 2005). För Öresundsregionen innebär ett samarbete i enlighet med Trippelhelix-
samspelet att regionen är på väg att bli ett av Europas mest attraktiva kunskapsområden. 
Projektet Öresund Science Region arbetar efter Trippelhelix-konceptet och är en 
paraplyorganisation för spetskompetenserna i Öresundsregionen (www.oresund.com). 
Öresund Science Region arbetar med att skapa transnationella samarbeten mellan näringsliv, 
offentliga myndigheter och universitet mellan fyra olika plattformar: Medicon Valley 
Alliance, IT Öresund, Öresund Food Network och Öresund Environment Academy 
(www.oresundscienceregion.org). Det som driver Trippelhelix är möjligheterna att uppnå 
synergieffekter som främjar regionens utveckling och innovation, som inte skulle uppnås utan 
ett samarbete där aktörer som bidrar med något själva vinner på det (Etzkowitz 2005).  
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Bron möjliggjorde för nätverksorganisationen Medicon Valley Alliance att ytterliggare 
mobilisera industrins och forskningens medicinska värld i Öresundsregionen (Asplund 2004). 
Öresundsregionen är Skandinaviens största farmaceutiska och biotekniska centra och är 
internationellt erkänt och etablerat som en attraktiv bioteknisk region 
(www.oresundsregion.org). Medicon Valley Alliance syfte är att öka kunskapsöverföring och 
skapandet av nätverk i regionen med samarbeten med universitet, sjukhus och näringsliv 
(www.mva.org). Organisationen är ett exempel på en regional strategi som stärker 
Öresundsregionens konkurrenskraft genom att föra fram kompetenser och potentialer som 
finns i området. Medicon Valley Alliance har kommit att symbolisera ambitionen 
Öresundsregionen har att framhäva sig själv som en av de starkaste och mest attraktiva 
regionerna i Europa inom medicin och forskning (Christian Lindell).  
 
Öresundsuniversitetet är ytterligare ett exempel på ett väl fungerande nätverkssamarbete 
mellan 12 universitet och högskolor i regionen, som erhållit ökade möjligheter av 
Öresundsbron. Universitets syfte är att öka integrationen mellan lärosätena inom både 
utbildning och forskning samt i samspelet med myndigheter och näringsliv i regionen. Målet 
är att det ska bli Europas främsta transnationella universitetssamarbete med internationell 
profilering, stark regional förankring, hög kvalitet och studentinflytande. 
Medlemsuniversiteten utgör tillsammans ett kunskapscentrum som visar vägen för mobilitet 
och samarbete och har en viktig funktion för integration och utveckling i regionen 
(www.uni.oresund.org). Eva Östling Ollén poängterade hur Malmö Högskola fått ett uppsving 
i antagningssiffrorna sedan Öresundsbrons öppnande. Många söker sig till regionen för att 
studera och samarbetena emellan universiteten i regionen fungerar väl. Vi anser att 
Öresundsuniversitet är en bidragande faktor till att attrahera människor. Ett ökat 
kunskapstörstigt människoflöde gynnar flera parter. Öresundsregionen får en starkare image 
samtidigt som de olika lärosätena får en ökad uppmärksamhet.  
 
Utifrån detta kapitel har vi visat att näringslivet har expanderat tack vare Öresundsbron och 
att infrastrukturen varit en förutsättning för expansionen. Vi har också visat på att 
Trippelhelixmodellen är en lämplig modell för att visa på hur Öresundsregionen jobbar med 
integration och samarbete mellan den svenska och den danska sidan sundet. Vi anser att de 
ekonomiska effekterna har skapat grunden och förutsättningen till ett regionstänk. En region 
är dock inte en fungerande region om det inte finns en folklig förankring. Öresundsbron har 
haft en rad effekter som påverkat människors livsvärld och vardag och vi kommer i nästa 
kapitel att redogöra för några av dessa. 
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4. Sociokulturella effekter 
 
 
Den ökande integreringen mellan Sverige och Danmark och det svenska och danska 
näringslivet har haft effekter på människors livs- och arbetssituation. I kommande kapitel förs 
ett resonemang om integrationen och regionaliseringens sociala och kulturella effekter. 
 
 
 
4.1 Att skapa en region 
 
Syssner (2006) beskriver att en politisk definition av en region är en administrativ eller 
beslutsfattande enhet. Författaren anser dock att det är bättre att definiera en region som något 
som alltid existerar i relation till ett annat kriterium. Författaren nämner exemplen ekonomisk 
region, ett område som hålls samman av liknande ekonomisk struktur samt kulturregion, ett 
område med gemensam kultur, tradition och språk. Den ena typen av region utesluter eller 
förutsätter dock inte den andra. En politisk region behöver således inte innebära att området 
har likartad kultur eller ekonomisk struktur. Snarare dras politiska regiongränser utan hänsyn 
till dessa faktorer. Vidare är en region inte enhetlig, varje region innefattar skillnader, 
olikheter och avvikelser som hindrar oss att tala om en region som en helhet. En region har 
enligt Christensen och Kempinsky (2004) en geografisk avgränsning där människor naturligt 
rör sig, genom arbetspendling, handel och fritid. Synen på vad en region är har enligt Berg 
och Löfgren (2000) förändrats genom åren. Från att ha setts som en strikt geografisk, politisk 
och administrativ sammansättning till att betraktas som kompetensförtätningar med distinkta 
identiteter som leds av både offentliga, privata och volontära aktörer i regionen.  
 
Christensen och Kempinsky (2004) redogör för en modell om hur regional utveckling och 
utformning av utvecklingsprocesser påverkas av samtliga aktörer i regionen. 
 
Figur 4.1 Förutsättningarna för organisering och strukturering av regionala 
utvecklingsprocesser 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Källa: Egen, baserad på Christensen och Kempinsky 2004: 75 
 
Den regionala förmågan att organisera företag och aktiviteter är beroende av regionens 
identitet, regional värdekonstellation och dess omgivande miljö. Regionens identitet kan 
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hänföras till människors grundläggande värderingar och en konkret målbild som är av vikt för 
att skapa engagemang och attityd till en regional utveckling (Christensen och Kempinsky 
2004). Den regionala värdekonstellationen kan ses som ett regionalt innovationssystem och 
påverkas av samtliga aktörer i regionen.  Slutligen kräver en regional utveckling ett externt 
perspektiv så att fokus sätts på affärsnytta, tillväxt och värdeskapande. Globala och lokala 
intressenter medför effekter som både kan kontrolleras och inte, och som influerar 
utvecklingsprocessen. Ränta eller väder, marknad, image och kunder är exempel. Oavsett 
vilka faktorer som påverkar krävs det analyser och strategier om flexibla tillvägagångssätt 
(Erlandsson 2004). Den regionala identiteten, den regionala värdekonstellationen och den 
externa miljön bör samspela systematiskt för att skapa långsiktiga förutsättningar. En region 
som lyckas integrera faktorerna har en god förutsättning för regional utveckling vilket 
innefattar skapandet av en unik konkurrenskraft och särskiljande kompetens. Även om det 
finns givna förutsättningar för hur en regional utvecklingsprocess går till finns det inte en 
given utgång eller givet resultat då det är en komplex process (Christensen och Kempinsky 
2004). Berg och Löfgren (2000) menar att en regions utvecklingsprocess inte är designad på 
förhand och inte följer någon given plan utan skapas efterhand. En konkret 
handlingsberedskap bör ändå skapas för att regionen ska kunna agera flexibelt för att kunna 
realisera den strategiska idén för utvecklingsinitiativet. I utvecklingen av Öresundsregionen 
finner författarna en stor dos improvisation i beslutsfattandet och sammansättningen av 
regionala kompetenser i form av företag och externa organisationer (Berg och Löfgren 2000).  
 
En förutsättning för att lyckas med en utvecklingsprocess är att förstå andra individers och 
aktörers drivkraft. Det är av vikt att få samtliga aktörer att arbeta mot samma mål samt beröra 
många av de som är bosatta i regionen. En lokal förankring krävs där invånarna känner sig 
delaktiga och kan se nyttan med den regionala utvecklingsprocessen samtidigt som det behövs 
stöd från samhällets styrande organ (Christensen och Kempinsky 2004). Ett exempel på lokal 
förankring och delaktighet där medborgare kan se och följa nyttan med regionen har skett på 
initiativ av en dansk kvinna, gift med en svensk man och bosatt i Malmö. 2004 tog hon 
kontakt med Malmö Stad och föreslog att det skulle finnas en tvåspråkig skola i regionen för 
att främja integrationen mellan Sverige och Danmark. Geijerskolan i Limhamn nappade på 
idén eftersom de länge hade haft ett samarbete med en dansk skola och hade tvåspråkiga 
lärare. De ansåg att en dansk-svensk förskoleklass skulle vara bra för unga elever som ska 
växa upp i en Öresundsregion. I fjol startade den första Öresundsklassen med 23 elever där 
drygt hälften av eleverna har danska som modersmål. I läroplanen ingår undervisning i dansk 
och svensk kultur och historia växelvis på de båda språken (Susanne Månsson). Vi anser att 
Öresundsklassprojektet är en viktig del i skapandet av en region då visionen enligt Susanne 
Månsson är att skapa en ”Öresundsmedborgare” innebärande att invånare ska kunna röra sig 
fritt i regionen både språkligt och kulturellt. Öresundskomiteen och Malmö Stad är 
intressenter från den externa miljön som påverkat den regionala värdekonstellationen, det vill 
säga Öresundsklassen, genom uppmuntrande och visst finansiellt stöd. 
 
 
4.2 En regional integration 
 
Wichmann Matthiessen (2004) menar att det finns ett ökat intresse för gränsregioner och 
gränsöverskridande aktiviteter. Intresset innefattar politik, ekonomi och kultur och är 
sammanlänkat med immigration och medborgarskap, lagar, miljöreglering och identiteter 
(Wichmann Matthiessen 2004). Det finns många olika interaktioner mellan det kulturella och 
det ekonomiska aspekterna i en region. Den lokala kulturen hjälper till att forma ekonomin i 
regionen samtidigt som ekonomiska faktorer är ett dynamiskt element av genereringen av 
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kultur och innovationsmöjligheter för en plats eller en region. Plats, kultur och ekonomi är 
beroende av varandra och är alla beståndsdelar i en fungerande integration (Scott 2000).  
 
Enligt Amin och Thrift (2003) är städer en sammansättning av värdeladdade aktiviteter, olika 
klasser, sociala grupper, etniciteter och kulturer. Städers gränser har blivit allt mer 
genomträngbara och utdragna både geografiskt och socialt. Idag finns det ingen direkt 
fullständighet i städerna, ingen mittpunkt och inga fasta platser. Istället är en blandning av 
ofta sönderdelade processer och social heterogenitet, en plats för nära och distanserade 
relationer, en sammanlänkning av impulser, ständigt på väg i olika direktioner (Amin och 
Thrift 2003). Resonemanget visar på att en smältdegel av två städer är möjlig där två länders 
heterogenitet sammanförs och interaktioner uppstår mellan olika sociala konstellationer. 
Monika upplever att smältdegeln är ett faktum då närheten till ett annat land och en annan 
kultur är påtaglig tack vare Öresundsbron. Lättillgängligheten underlättar för regional 
integration och det är inte sällan hon korsar Öresund för att uppleva huvudstadsintensiteten 
och dess kulturella impulser.  
 
Moderna städer idag är tätbebyggelser som till stor del bygger på flöde, ett flöde av 
människor, varor och information (Amin och Thrift 2003). Termen gräns innefattar därför 
olika mening beroende på social, kulturell och ekonomisk kontext. De kulturella faktorerna 
innefattar språk, tradition och identitet och de sociala faktorerna är konstruerade av olikheter 
av en förlängning av ett socialt system. Gränser är därmed ett multidimensionellt set av 
diskurser som egentligen inte är knutna till specifika gränsregioner utan kan hänföras till 
samtliga samhällen (Wichmann Matthiessen 2004). Samtliga intervjupersoner ansåg att den 
fysiska gränsen i mångt och mycket är ”utsuddad” men det existerar en emotionell gräns och 
till viss del en kulturell och social gräns mellan Sverige och Danmark. De är eniga om att det 
kommer ta ett antal generationsbyten innan gränsen är helt utsuddad och invanda nationella 
mönster är nedtonade. Bucken-Knapp (2002) menar att regionaliseringen av Öresund är ett 
överdrivet fenomen. Författaren menar att det inte var en region som byggdes utan endast en 
bro. Vi frågar oss om en gränslöshet är målet med en regional integration. Som vi ser det är 
invånare inte redo att ge sig hän en fullständig integration. De vill inte sudda ut svenska 
respektive danska emotionella värden men kan utan vidare problem välkomna en annan enhet 
för att ha det gemensamma målet att skapa en helhet. Vi tror att det är svårt att sudda ut 
emotionella invanda mönster helt men till en viss mån går det inte att undvika gemensamma 
mönster i en allt mer integrerad region.  
 
Wichmann Matthiessen (2004) beskriver vidare att gränser kan ses som områden eller 
territorium som kan vara både stabila och mobila. Sociala, kulturella och ekonomiska 
områden är mobila i den mån att sådana gränser kan flyttas. Sociala grupper kan förflyttas, 
genomtränga och inta andra territorium och skapa nya sociala mixar. Kultur förändras från 
traditionell kultur till urbana kulturer där nya traditioner formas. Ekonomi innebär också en 
förflyttning av territoriell dominans i konkurrensen inom en nation. Politiska och 
administrativa territorium är dock stabila. Varje nation har sin politik och sina lagar. 
Administration av ett land kräver stabilitet för att fylla sin funktion och det krävs mycket för 
att ändra på kommunala och regionala gränser. Både Christian Lindell och Eva Östling Ollén 
ser regionens största hinder just i samband med de politiska och administrativa territorierna. 
Skåne och Själland kan inte ha egna lagar och regler endast på grund av att de är lokaliserade 
i en gränsregion utan måste följa svenskt respektive danskt system, även om det hade varit 
gynnsamt för dem att ta del av varandras administrativa system i större utsträckning. Det 
största politiska och administrativa hindret för Skåne är distansen till beslutsfattarna 
Stockholm. Politikerna i Stockholm som ska fatta de övergripande besluten om en region 
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sextio mil ifrån deras ämbetsrum har begränsad insikt om Öresundsregionens expansion och 
möjligheter för hela Sverige. 
 
Det finns enligt Bucken-Knapp (2002) en delad mening i inställningen till den binationella 
regionen som beror på två faktorer. De två nationerna tillhör två olika nationssystem samt att 
de tänker och uppför sig olika i enlighet med sin kulturella bakgrund. Öresundsprojektet står 
därför inför en rad hinder för en integration mellan länderna. Att skapa en binationell region 
med samma lagsystem och makthavande ses enligt Wichmann Matthiessen (2004) som ett 
utopiskt projekt. Tack vare en mobil ekonomi kan de två staterna dock se en möjlighet att 
sammanlänka regionen. Utvecklingen av en kulturell region innebär ett mellanliggande 
scenario men är en förlängd process som sinkas av skillnader i traditioner. Med andra ord kan 
integrationen mellan Danmark och Sverige ses som ett långsamt och problematiskt projekt i 
utveckling.  
 
 

Folklig förankring 

 
Bucken-Knapp (2002) (jfr Hall et al 2005 och Blomquist och Jacobsson 2002) menar att 
skapandet av Öresundsbron är motiverad av en elitisk vilja att förvandla södra Sverige och 
Själland till en transnationell region vars ekonomi, arbetskraft, forskning och utbildning ska 
stå i konkurrens mot andra, mer etablerade europeiska urbana regioner så som Berlin och 
Hamburg. Ett motstånd i integrationen enligt Hall et al (2005) är nationalstatslogiken som 
inkräktar det regionala samarbetet då organisationer på vardera sidan sundet bedriver sina 
organisationer för att främja just sitt land. Det skulle underlätta om Region Skåne och 
Danmarks motsvarighet HUR (Hovestadens Udviklingsråd) arbetade på likartade sätt och blir 
organisationer som är jämförbara varandra. Christian Lindell uppgav att Region Skåne arbetar 
för att främja Skånes intressen men att de har blicken mot Öresund och likaså arbetar HUR till 
förmån för Huvudstadsregionen.  
 
Att konstruera en binationell region är en top-down strävan vars framgång vilar på till vilken 
grad regionens invånare stödjer projektet. Invånarna måste övertygas att anta ett visst 
beteendesätt önskat av högre makt i samhället. Även om folket är subjekt som manipuleras av 
eliten är det ofta folkmassorna som har sista ordet (Bucken-Knapp 2002). Christian Lindell 
menar i motsatts till ovanstående resonemang att det inte är en elitisk vilja som styr så till vida 
att skåningar känner en samhörighet med Danmark. Skåne har varit danskt längre än vad det 
varit svenskt. En gemensam historia menar han är en solid värdegrund att stå på för att skapa 
en integration. Det är uppenbart för honom att det finns en känsla bland folket om 
samhörighet till andra sidan sundet. Hade den inte funnits hade utvecklingen av regionen inte 
varit framgångsrik. 
 
Vi upplever att Öresundsregionens integrationsprocess fram till idag främst handlat om en 
utveckling mot en integrerad och marknadsdriven region med gemensam utbildnings-, 
bostads-, arbets- och kapitalmarknad. Integrationen har resulterat i en lyckosam mobilitet och 
innovationskraft även om processens folkliga förankring kommit något i skymundan. 
Öresundskomiteen, den myndighet som politiskt basar över regionen är en intresseförening av 
regionala och lokala politiker vilket betyder att medborgarnas möjlighet att påverka 
utformningen av Öresundsregionen måste gå genom hemkommunen. Till viss del på grund av 
detta bestämde Öresundskomiteen 2007 att integrationen ska stärkas ”genom kultur och 
folklig förankring” för att främja känslan av samhörighet i Öresundsregionen och att 
tydliggöra Öresundssamhällets framtida potential (www.oresund.com).  
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I figur 3.1 (sidan 14) ser vi att majoriteten av de tillfrågade ansåg att de affärsmässiga 
möjligheterna som Öresundsbron medfört gynnar hela samhället, vilket tyder på att både 
privatpersoner och företag är positivt inställda till brons effekter och att det i viss mån finns 
en folklig förankring. Det finns ett engagemang bland folket enligt både Christian Lindell, 
Eva Östling Ollén och Susanne Månsson att känna delaktighet i Öresundsregionen. Detta 
visar på att människors grundläggande värderingar, alltså basen för regional identitet enligt 
Christensen och Kempinskys (2004) resonemang om hur man kan organisera och strukturera 
en regional utvecklingsprocess (se figur 4.1 sidan 17), är uppfyllda. Grundläggande 
värderingar och en vision är således förankrad hos folket och en regional utvecklingsprocess 
är i funktion.  
 
Den funktionella integrationen är det centrala för många medborgare då det är denna som 
berör individens vardag. Det vill säga att jobb och leverne på oavsett sida sundet fungerar 
utan irritationsmoment. Fungerar vardagliga moment friktionsfritt är det också lättare att 
betona en integrerad regions nytta för den enskilde individens behov (Hall et al 2005). Att 
konkret öka projekt mellan föreningar och folkrörelser och satsa på skolsamarbeten på båda 
sidor sundet menar Hall et al (2005) skulle främja den folkliga förankringen. Det finns en 
förnöjdhet bland intressenter kring Geijerskolans funktion eftersom skolans existens tillåter en 
dansk familj att flytta från danska till svenska sidan utan att några större vardagliga 
förändringar sker. Dessutom är det en trygghet för föräldrarna att veta att det är ”lite danskt” 
på svenska sidan också. Även om det finns kulturella skillnader i synsätt på pedagogik och 
skolväsende bland svenska och danska föräldrar, övervinner samhörigheten bland barnen över 
de administrativa problemen vilket tyder på att ”Öresundsmedborgaren” är på god väg att 
formas (Susanne Månsson). Både Susanne Månsson, Christian Lindell och Eva Östling Ollén 
ansåg att Geijerskolans Öresundsklass var ett föredömligt exempel på ökad integration. 
Susanne Månsson som ansvarig för skolprojektet menade att det var en lång och krävande 
ekonomisk process att få en Öresundsklass till stånd men att det var väl värt ansträngningen. 
 
På grund av föreningars allt bredare utsträckning i Öresundsregionen kan regionen, enligt 
Öresundskomiteen, vara redo att röra sig från samverkansmodellen Trippelhelix och allt mer 
närma sig Quadhelixmodellen som innefattar föreningslivet utöver samhälle, näringsliv och 
akademi (www.oresund.com).  
 
Figur 4.2 Quadhelixmodellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: www.oresund.com/downloads/Evaluering2008.doc 
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De existerade föreningsprojekten i regionen är viktiga och har konkret hjälpt till med att föra 
fram en folklig förankring och synliggöra den sociala innovationskraften som finns i 
föreningslivet i regionen. Grunden för föreningsverksamhet som gynnar för sociala och 
kulturella innovationssystem finns enligt Öresundskomiteen (www.oresund.com). Sedan 2001 
kan mindre organisationer söka ekonomiskt stöd för samarbete över sundet med visionen att 
möjliggöra möten mellan människor. Bland annat har möten mellan idrottsklubbar, 
skolklasser och mindre kulturföreningar ägt rum med hjälp av dessa, ganska små ekonomiska 
medel (Hall et al 2005). Genom att skapa en gemenskap och samhörighet bland invånare på 
deras egna villkor når man i vår tro en folklig förankring. Att föreningar och 
intresseorganisationer har fått ett utvidgat nätverk genom en broförbindelse är positivt för 
framtiden och ger en möjlighet att tona ner en eventuell elitisk vilja folket upplever. 
Samhörigheten invånare kan komma att känna gynnar i det långa loppet hela regionen 
eftersom vi anser att människoflöde och näringsliv går hand i hand. 
 
 
4.3 Regional identitet 
 
Öresundskomiteen menar att den politiska utvecklingen, den funktionella utvecklingen och 
den identitetsmässiga utvecklingen i Öresundsregionen är de tre viktigaste hörnstenarna i 
deras åtaganden. Öresundsregionen har som mål att ”befrämja den gemensamma sociala och 
kulturella identiteten” men med respekt till olika områdens egenart. EU har gett sju miljoner 
euro i bidrag till Öresundsregionen för att utveckla ”samhörighet och attraktionskraft” med 
syftet att öka medvetenheten om regionens kulturarv och miljö hos företag, organisationer och 
turister. Just identiteten kommer i skymundan som ett konkret mål men finns indirekt med 
som en förutsättning för en funktionell integration. Integrationsprocessen kan te sig olika men 
instrument som skola, språk, media och museer är användbara för att skapa en samfällig 
gemenskap (Hall et al 2005).  
 
Trots den geografiska närheten och den relativt likartade kulturen och traditionen råder olika 
nationsidentiteter mellan Sverige och Danmark (Hall et al 2005). Öresundskomiteen syftar till 
att skapa en regional identitet där identitet inte är något statiskt utan är anpassningsbart, 
innebärande att vara ”Öresundsmedborgare” samtidigt som man är svensk eller dansk 
(Bucken-Knapp 2002). Hall et al (2005) menar att varje nation är uppbyggd av miljontals 
personliga identiteter som bör samordnas. Det är inte den personliga identiteten som ska 
förändras och påverkas utan det handlar om att utveckla en gemensam identitet på 
arbetsmarknaden, i kulturutbudet och i mediebevakningen. Christian Lindell anser inte att 
man kan förlita sig på en skapad mentalitet och ett skapat varumärke för att generera en 
identitet. Han menar till skillnad från Hall et al (2005) att det är subjektiva faktorer som styr 
medborgare i Öresundsregionen. Att påtvinga medborgare en given identitet är svårare än att 
låta medborgarens subjektiva inställning formas med tiden. 
 
Monika menar att det inte existerar en Öresundsidentitet. Hon har känslan av att gemene man 
inte har ett intresse av att lära sig om något annat än det uppenbart kommersiella. I hennes 
vetskap känner svenskar endast till Ströget, huvudgågatan i Köpenhamn. Hon har en önskan 
om att fler skulle vilja utforska regionen för att upptäcka dess rika kultur och gemensamma 
historia. Därmed inte sagt att hon ser en regional identitet som nödvändig utan anser snarare 
att Skåne och Själland kan ha en gemensam marknad fast fortfarande vara två separata 
landsidentiteter.  
 



 25 

Öresundsidentitet är inte bara ett abstrakt fenomen, det är ett varumärke och en produkt som 
ska marknadsföras. Öresundsregionen har ett namn och en logotyp som marknadsförs av 
Öresund Network, organisationen som hanterar varumärket och marknadsföringen av 
Öresundsregionen. Medlemmar i nätverket får använda logotypen som en kvalitetsstämpel för 
företaget och således för regionen. Logotypen är en symbol för den komplexa produkten 
Öresundsregionen som symboliserar ett gemensamt budskap och identitet (Hall et al 2005). 
Det existerar dock av vår uppfattning tre olika offentliga logotyper för regionen vilket kan 
skapa förvirring av budskapet om en gemensam och integrerad identitet (se bild 4.1, 4.2 och 
4.3).  
 
 
Bild 4.1 Öresund Networks logga 
 
 

 

 

Källa: www.oresundsregionen.org 
 
 

Bild 4.2 Förening Öresunds logga 

 
 
Källa: www.oresund.com 
 
 
Bild 4.3 Öresundskomiteens logga 

 
 
 
 

 
Källa: www.oresundskomiteen.dk 
 
En gemensam logotyp som symboliserar ett gemensamt budskap och en identitet skulle 
underlätta för marknadsföringen av Öresundsregionen både internt och externt. Vi anser att en 
intern marknadsföring som når ut till invånarna om Öresundsregionen betydelse för Själland 
och Skåne skulle stärka invånarnas förståelse och uppfattning om regionen. Vi ställer oss 
dock frågande till om en ”Öresundsmedborgare” eller en gemensam mentalitet är nödvändig 
att skapa för att utveckla en folklig förankring. Oavsett folklig förankring i dess betydelse att 
känna samhörighet är en intern, gemensam förståelse för regionen av vikt för att sedan kunna 
skapa en extern marknadsföring.  Hall et al (2005) menar att den heterogena kulturella 
identiteten gör det svårt att externt marknadsföra den regionala identiteten vilket gör att 
affärsidén om den regionala identiteten snarare blivit en konsumtionsidentitet för att sälja in 
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Danmark och Sverige som en identitet och en region till den internationella marknaden 
snarare än dess invånare.  
 
Enligt Grevelius Kjellvander (2008) är Öresund som organisationsnamn ett expanderande 
varumärke i och utanför Öresundsregionen. Varumärket Öresund står för något 
framåtsträvande och offensivt med visioner. Öresundsbron är utmärkande det som drivit 
visionen om en regional utveckling. Hon menar i likhet med Christian Lindell att svenska 
sidan är den part som har mest att vinna på att vara en del av en storstadsregion och 
poängterar att Skåne därför fortfarande vill bibehålla sin identitet. Att tillgodogöra sig 
Köpenhamnsregionens varumärkesidentitet vore alltför anspråksfullt. Vi anser att kontentan 
blir att behålla nationsidentiteterna men skapa en samhörighet och en förståelse som gynnar 
både medborgare och externa intressenter.  
 
 
4.4 En integrerad arbets- och bostadsmarknad 
 
Öresundsbron har i vår mening skapat just en samhörighet och förståelse genom en integrerad 
bostads- och arbetsmarknad. En regionalisering har inneburit en strukturförändring och en 
mental förändring hos invånarna. Svenskar får möjlighet att fylla luckorna på den danska 
arbetsmarknaden och danskar får möjlighet att flytta över till den svenska sidan där 
bostadspriserna är lägre i jämförelse med Köpenhamnsområdet (Vestergaard 2008). En enkät 
som skickades ut av Malmö Stad till samtliga danskar som flyttat till Malmö under 20061 
visar att det skett en fördubbling av danskar som bosatt sig i Sverige sedan Öresundsbron 
öppnade. Lägre bostadspriser, en vilja att bo i Sverige, närheten till Köpenhamn och en bra 
uppväxtmiljö är anledningar till att dansken förflyttar sitt boende till Svenska sidan. 
Majoriteten har jobbet kvar i Danmark och väljer att pendla över bron (Malmö Stad 2007) 
mycket på grund av att den danska arbetsmarknadens signum för många är utmaning, 
spänning och högre lön. De faktorerna kan väga tyngre än trygghet, säkerhet och god 
möjlighet till föräldraledighet som kännetecknar den svenska arbetsmarknaden (Öresundsbro 
konsortiet 2008). 
 
Inflyttningen är enligt Malmö Stad det tydligaste exemplet på en ökad integration över 
Öresund. Sex år efter bron öppnat bodde 7800 danskar i Malmö. Det var den starkaste 
ökningen bland inflyttning av befolkningsgrupper med utländsk bakgrund under den perioden  
(Malmö Stad 2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Målgruppen omfattade 2000 personer och undersökningen gjordes som en totalundersökning dvs att något 
statistiskt urval inte gjorts. Drygt 800 personer svarade på enkäten. 
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Figur 4.3 Antal boende i Malmö år 2000-2006 födda i Danmark  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Malmö Stad (2007) (inflyttning av danskar) 
 

 

Humankapital 

 
Den ekonomiska makten genom resurser, militära krafter, teknologi och vetenskap som 
brukade känneteckna ett lands styrka har lämnat företräde för den nya globala 
konkurrenskraften; talang eller humant kapital. En nation eller regions konkurrenskraft beror 
allt mer på hur de förvaltar, attraherar och mobiliserar kreativa människor för att på bästa sätt 
framhäva resurser, teknologi och vetenskap (Florida 2005). Christian Lindell menar att 
Öresundsregionen måste ta till vara på sina arbetsförmågor för att på bästa sätt bli den 
konkurrenskraftiga region den önskar att bli. Han poängterar att det är människor som gör 
affärer med människor och att det därmed är viktigt att ta ansvar för att förvalta och förbruka 
det humana kapitalet på ett optimalt sätt. Florida (2005) menar att där talang finns, finns också 
innovation, kreativitet och ekonomisk tillväxt. Christian Lindell menar att kreativitet finns i 
urbana storstadsregioner som Öresundsregionen och säger att Öresund Science Region är ett 
bra exempel på att utveckla kompetenta medborgare.  
 
Kulturell mångfald och ekonomisk tillväxt hör ihop. I ett multikulturellt urbant samhälle ökar 
produktiviteten främst av en anledning; andra kulturella bakgrunder medför annan, ytterligare 
kunskap än den som redan finns i landets ursprungliga kultur. På så sätt kan man läras och 
utvecklas. Framgången av denna diskussion kan inte förverkligas förrän industrin erkänner 
det faktum att människor är källan till kreativ energi som leder till ekonomisk tillväxt och 
ökad levnadsstandard. Något som hindrar ekonomisk tillväxt genom humankapital är normer 
och värderingar som medföljer interaktioner i samhället. Det innebär att socialt kapital kan 
avskräcka social mobilitet och bidra till status quo i samhället. Öppenhet och tolerans är 
därför två viktiga egenskaper som krävs för att gynna tillväxt i en region (Florida 2005).  
 
Vi anser att humankapitalet kan komma till sin rätt i och med Öresundsbron. Regionen kan 
nyttja sin svenska och danska arbetskraft och skapa en konkurrenskraft. Ett bevis på detta kan 
vi se på pendlarkurvor. Pendlingstrafiken växer snabbt och 17600 personer pendlar varje dag 
över bron (Öresundsbro konsortiet 2008). Christian Lindell menar att antalet pendlare är 
relativt få i förhållande till de 1,5 miljoner arbetande i regionen. Han menar att brons 
glorifierade betydelse för arbets- och bostadsmarknaden är överskattad. Han ser dock positivt 
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på brons effekter och anser att den bidragit till mobilitet som gynnar regionen på lång sikt 
(Christian Lindell). 
 

 

Platsens betydelse 

 
Det finns kritik till Floridas (2005) ovanstående teorier om att kulturella effekter skulle vara 
den främsta orsaken till ekonomisk tillväxt. Kritiker menar att orsaken till regional framgång 
är jobb. Finns det jobb kommer livsstil och tolerans utvecklas naturligt, ”skapa jobben så 
följer mångfald” menar de traditionella tänkarna. Florida (2005) menar att den visionen inte 
sammanfaller med verkligheten då han ser att människor många gånger väljer platsen före 
arbetet, det vill säga att platsen inte spelar någon roll. Öresundsregionen bör alltså behaga 
människors vardagsliv och locka medborgare att bosätta sig i regionen och därefter följer 
fokus på näringslivets ökning och regionens konkurrenskraft. Florida (2005) menar alltså att 
kulturen skapas innan jobben och tillväxten. Författaren drar en parallell till detta genom 
SoHo i New York City. Ett område där fabriker och lager flyttade ut och konstnärer och 
kreativa människor flyttade in. Christian Lindell menar att integrationen i Öresundsregionen 
inte började på arbetsmarknaden som man förutspått, utan på bostadsmarknaden då den 
danska inflyttningen till Sverige ökade och fortsätter att öka efter brons öppnande. Danskars 
förflyttning till den svenska sidan gör att platsen föregår arbetet vilket stödjer Floridas teori. 
Men Christian Lindell ser ekonomiskt bakomliggande faktorer till att människor rör på sig 
och förflyttas. Utan Sveriges låga bostadspriser och Danmarks tillgängliga arbetsmarknad 
hade inte förflyttningen skett, oavsett bro eller inte (Christian Lindell). Vi ser det således i 
Öresundsregionens fall att det alltså torde vara ekonomiskt bakomliggande faktorer som 
påverkat platsens betydelse och inte en kulturell betydelse som bestämt platsen.  
 
Arbete versus människor är en falsk dikotomi enligt Florida (2005) eftersom de sammanfaller 
i samband av platsen. Platser bifogar arbetsmöjligheter samtidigt som en plats möjliggör ett 
socialt och kulturellt liv som uppmuntrar individer att konstruera och bekräfta sin identitet på 
ett holistiskt vis. Scott (2000) menar att plats och kultur ständigt är fastflätade i varandra 
eftersom på varje plats finns mänskliga relationer och att fenomenet kultur tenderar att ha 
lokal karaktär. Kultur har blivit ett begrepp som har gått från att vara platsbundet till ett 
fenomen som kan identifieras i termer som globalisering (Scott 2000). Människor flyttar inte 
till ett jobb, de flyttar till ett arbete och en plats och en framgångsrik plats innebär ett 
komplett, multifacetterat system som trotsar linjärt tänkande att jobbet bestämmer platsen 
(Florida 2005). Regionaliseringens möjliggörande att bosätta sig på andra sidan Öresund men 
ändå ha jobbet kvar på danska sidan bekräftar Floridas (2005) argument att människor inte 
flyttar till ett jobb utan till en plats. Det bekräftar även Scotts (2000) resonemang att kultur är 
sammanlänkad med platsens utveckling och identitet. Öresundsbrons integrationsindex visar 
på att flera personer har en vardag på andra sidan sundet vilket tyder på att Öresundsregionen 
närmar sig målet att bli en funktionellt enhetlig region. Integrationsindexet som mäter 
utvecklingen av den yrkes- och pendlingsintegrerade integrationen utifrån morgontrafik på 
bron, har fyrfaldigats under en sexårsperiod.  Det är inget ovanligt att danskar och svenskar 
idag känner någon som bosatt sig eller har ett arbete på andra sidan bron (Öresundsbro 
konsortiet 2008). 
 
Amin och Thrift (2003) menar att grupper kan sammanstråla runt ett speciellt syfte och kan 
producera vissa dimensioner av sin identitet och i och med att kärnfamiljen har minskat i 
betydelse kan man idag vidga vyerna för boende, plats och socialisering. En mobilitet skapas 
följaktligen där ”home is no longer one place, it is locations” (Amin och Thrift 2003). En 
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dansk kan alltså bosätta sig i Sverige men samtidigt ha sin hemkänsla i Danmark. Monika 
som bott i Sverige i hela sitt liv men har en dansk mamma och delar av sin släkt i Danmark 
känner sig mer hemma och är mer tilltalad av den danska livsstilen vilket bevisar att det är av 
mindre betydelse vilken sida av Öresund man är bosatt på eftersom det är lätt att ta sig över 
Öresundsbron.  
 
Vi anser att det sannolikt krävs ett mål med att åka till andra sidan bron. Det behöver finnas 
en anknytning, antingen en hemkänsla eller ett arbete som förutsättning för att bron ska fylla 
sin funktion i integreringen. Platsen är således subjektiv. Det är svårt att veta om människor 
flyttar på grund av att Skåne eller Själland är en lockande plats eller om det är på grund av 
ekonomiska faktorer. Den geografiska närheten och den likartade kulturen medför en relativt 
liten förändring för en dansk att anpassa sig till det svenska samhället eller vice versa. Vi kan 
konstatera att oavsett om plats föregår arbete eller om arbete versus människor är falskt har 
betydelsen av dessa begrepp förändrats tack vare bron.  Öresundsbron är förutsättningen för 
att diskussionen om platsens betydelse ska existera.  
 
  
4.5 Vad står i vägen för en integrerad Öresundsregion? 
 
Regionaliseringen av Öresund innebär en nedbrytning av gränser och en ökning av interaktion 
och integrering vilket också medför problem för medborgare som är aktiva i regionen. En 
undersökning gjordes under 2005 om hur Öresundsbrons kunder såg på eventuella vardagliga 
problem med att röra sig över Öresundsbron. Att lära sig nya trafikregler, använda kreditkort 
och lära sig nytt kollektivtrafiksystem upplevs som problem för många. Att hitta 
parkeringsplatser i Köpenhamn, svårigheter vid överföring av pengar eller betalning av 
räkningar via giro är andra exempel. Många anser även att det är höga avgifter för att skicka 
sms eller ringa till andra sidan sundet. Svenskar har problem med att använda sina kreditkort i 
Danmark då majoriteten av danska butiker endast accepterar det danska Dankortet enligt det 
danska kreditkortsystemet. Däremot upplever inte danskar några problem med att använda 
sina kreditkort på den svenska sidan (Öresundsbro konsortiet 2005). 
 
Monika upplever inte ovanstående barriärer som något problem, vi tror det kan bero på 
hennes kunskaper i det danska språket och hennes många vistelser i Danmark.  Hon tror att 
det största problemet för många är språket även om kommunikationen om vardagliga ting sker 
mer obehindrat idag än för några år sedan. Monika menar att det idag inte är främmande för 
folk att höra danska talas på Malmös gator och i Köpenhamn är det inte ovanligt att 
butiksbiträden pratar svenska. Alvesson et al (1999) menar att språk är en viktig faktor för 
integration. Genom att förstå individer, organisationer och länder krävs språkkunskap och en 
språkvana. Språket ger insikt i andra grupperingars sätt att vara och tänka och språket kan 
bilda en gemenskap även över nationsgränser. Monika säger att risken är att man tar för givet 
att man ska förstå varandra på grund av den geografiska närheten. Svenska och danska ord 
skiljer sig vilket kan skapa missförstånd. De svenska och danska språken är relativt lika men 
innefattar en mängd olika dialekter som kan vara svåra att förstå för någon som inte pratar 
språket. Enligt figur 4.4 nedan, baserad på en undersökning som Öresundsbro konsortiet gjort 
2005 med telefonintervjuer med 2000 stycken av Öresundsbrons kunder, står språket och 
övriga kulturella problem för en liten del av upplevda problem.  De administrativa problemen 
är betydligt större (Öresundsbro konsortiet 2005). 
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Figur 4.4 Kulturella och administrativa problem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Öresundsbro konsortiet (2005) 
 
För en del företag som etablerar sig på andra sidan sundet är lagar och regler ett problem. 
Företagskunderna upplever generellt färre problem än privatkunderna, mycket beroende på att 
näringslivet är uppbyggt efter förutsättningar att kunna röra sig över nationsgränser i större 
utsträckning än vad lagar och regler tillåter privatpersoner att göra. Svenska företag upplever 
fler problem än de danska företagen. En av anledningarna till att siffrorna tyder på ett större 
”missnöje” i Sverige är för att de bor fler danskar i Sverige som pendlar till- och arbetar i 
Danmark, vilkas åsikt då hamnar i Sveriges stapel (Öresundsbro konsortiet 2005). 
 
Det största administrativa problemet som upplevs är skatteavtalet. I oktober 2003 slöts ett 
skatteavtal mellan Sverige och Danmark som innebar att skatten ska betalas i det land man 
arbetar i. Avtalet innebär att Danmark erhåller skatteinkomster från de pendlare som arbetar i 
Danmark men som bor i Sverige. Danska staten måste därför kompensera svenska kommuner 
och landsting för det leverne pendlarna har i sin svenska bostadsort (www.svenske-
muligheder.nu). Enligt Skatteverket kommer Sverige få ett utjämningsbelopp från Danmark 
på knappt 270 miljoner kronor. Beloppets storlek fastställs årligen och pengarna ska via 
skatteutjämningssystemet gå till de svenska kommunerna och landstingen 
(www.skatteverket.se).  
 
Eva Östling Ollén uttrycker ett missnöje över Sveriges förhandling om skatteavtalet. Hon 
menar att det inte fanns någon tvekan om vem som skulle pendla vart, det vill säga att bosatta 
i Sverige skulle pendla till Danmark. Att skatteavtalet blev till fördel Danmark och nackdel 
Sverige är ett faktum. Eva Östling Ollén och Christian Lindell ställer sig också kritiska till 
skatteutjämningssystemet, som kommit att fungera som en ”kompensation” för skatteavtalet. 
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De tycker att det är synd att dessa pengar inte kommer till de skånska kommunerna där 
arbetskraften förvärvat kronorna. Än en gång menar Eva Östling Ollén att politikerna är för 
långsamma i sitt beslutstagande. Skatteförhandlingarna är i ett vakuum eftersom Sverige inte 
har något att förhandla med och danskarna är nöjda med skatteavtalet som det är.  
 
Det är inte många som är medvetna om regler för beskattning i arbetslandet. I en 
undersökning gjord av Öresundsbro konsortiet 2006, om att vara svensk på den danska 
arbetsmarknaden, känner endast fyra av tio pendlare till regeln om beskattning i arbetslandet. 
Resterande tror att man betalar skatt där man är bosatt. Okunskap råder bland pendlare och 
arbetsgivare om begränsningar och möjligheter i regionen. Det är viktigt att myndigheter 
informerar näringslivet och privatpersoner om regler och möjligheter som finns med att 
pendla och arbeta på den andra sidan Öresund. På så sätt kan arbetsgivarna börja se regionen 
som en enad region där möjligheter för tillväxt finns (Öresundsbro konsortiet 2006:2). Eva 
Östling Ollén menar att svenska politiker i riksdagen är relativt ointresserade och okunniga 
om situationen i Öresundsregionen. Hon menar att ointresset kommer slå tillbaka på Sverige 
inom tre till fyra år. Konsekvensen blir då att Sverige kommer stå med mindre arbetskraft och 
mindre skatteinkomster.  
 
Svårigheten med danskt och svenskt samarbete är dess liknande kultur. Svenska och danska 
företag har fler likheter än skillnader i jämförelse med andra nationaliteter. Det är därmed inte 
sagt att det inte finns skiljaktigheter i värderingar och tankesätt. De två nationerna har trots 
allt agerat oberoende av varandra i hundratals år fram till att bron byggdes. Vid annan 
transkulturell interaktion är man mer medveten om kulturella olikheter och barriärer och 
anpassar sig i större utsträckning efter dessa för att tillfredställa samtliga parter. Vid 
interaktioner mellan Sverige och Danmark utgår man från att nationerna är så pass likartade 
att man inte behöver ta hänsyn till kulturella skillnader vilket kan medföra svårigheter och 
problem (Alvesson et al 1999). Eva Östling Ollén menar att det är av vikt att studera det andra 
landets affärskultur och inte ta kulturella likheter för givna på grund av den geografiska 
närheten. Hon menar att Sverige och Danmark är relativt dåliga på en sådan research vilket 
bidragit till ett antal ”missar” i affärsavtal. Den största missen ser hon vara förhandlingen om 
skatteavtalet mellan Danmark och Sverige. Avtalet innebär fördel Danmark eftersom Sverige 
inte var beredd på danskars sluga förhandlingsmetoder.  
 
För att nämna några skillnader mellan de två ländernas affärskulturer kan det sägas att 
Danmark har en innovativ företagartradition med småskalig affärskultur. Det småskaliga 
beskrivs bättre med ordet närhet då näringen i Danmark länge har präglats av familjeägande 
och privatägande vilket innebär att företagen ofta grundas på familjevärderingar, gemenskap, 
auktoritet och ansvar. Staten har därmed spelat en passiv roll i utformningen av 
företagskulturer i jämförelse med Sverige. Dansk affärskultur tänker relativt kortsiktigt och 
främjar föränderlighet och flexibilitet. Sverige däremot har en företagskultur som kräver 
långsiktig planering, styrning och stabilitet. Vision, affärsidé och strategi är givna begrepp för 
en svensk företagare, tydlig planering anses vara en förutsättning för att kunna styra ett större 
antal människor i Sverige (Alvesson et al 1999).  
 
Svenskar menar att danskars styrka i att göra affärer ligger i deras påstridiga förmåga och 
ombytlighet i en affärssituation. Samtidigt tenderar dessa egenskaper att uppfattas som mer 
negativa än positiva då danskens sämre affärssinne för koncerntänkande och långsiktiga 
tänkande är frustrerande för svensken. Svensken upplever också dansken som lynnig och till 
viss del ohederlig i en affärsverksamhet. Dansken vill sällan binda sig eller begränsa sin 
handlingsfrihet utan vill ha många vägar öppna (Alvesson et al 1999). Östling Ollén (2008) 
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kunde återge ett flertal tillfällen då avtal skrivits mellan svensk och dansk part där svensken 
sett avtalet som ett giltigt avtal att arbeta utifrån medan dansken efter en tid kunnat ta kontakt 
igen för att fortsätta förhandlingarna. Hon ser kulturkrockarna som ett faktum i 
affärssammanhang.  
 
Vi anser att det regionala humankapitalet, oavsett likheter eller skillnader, är en av 
förutsättningarna för Öresundsregionens utveckling. Som Florida (2005) menar är öppenhet 
och tolerans viktigt för att undanröja kulturkrockar och för att ett samarbete mellan människor 
med olika nationaliteter ska fungera. Näringsliv och människor är sammanlänkade. Möten 
mellan de olika nationaliteterna är grunden för en integrerad Öresundsregion. Fungerar inte 
mötet mellan människor fungerar heller inte mötet mellan företagen. De ekonomiska och 
sociokulturella effekterna skapar tillsammans förutsättningar för Öresundsregionen att 
utvecklas till den jätteregion som förespråkarna hade som önskemål i inledningsfasen av 
brons byggande. Det är ett helhetstänk som måste till för att skapa den optimala 
Öresundsregionen.  
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5. Sammanfattande diskussion  
 
 
Utifrån tre röster; teorins, empirins och vår, för vi här fram en sammanfattande diskussion av 
Öresundsbrons effekter på Öresundsregionen.  Ur redogörelsen av de ekonomiska och 
sociokulturella effekterna har två begrepp utmärkt sig för oss, integration och identitet. I 
detta kapitel vill vi ifrågasätta och visa på begreppens relevans i skapandet av 
Öresundsregionen. Resultatet ska ses som våra reflektioner över Öresundsbrons effekter på 
regionen och inte som generella sanningar. 
 
 
 
Två platser har skapat en större plats, en region. Två länders heterogenitet är sammanförda 
där interaktioner uppstår mellan olika sociala konstellationer. Människor har flyttat till ett 
annat land och till en annan kultur utan att flytta särskilt långt och utan att drastiskt förändra 
sin livsstil. En ekonomisk gränslöshet och mobilitet ger möjligheter att jobba och bo på valfri 
plats. Plats, kultur och ekonomi är sammanlänkade och är en beståndsdel i integrationen av 
Öresundsregionen.  
 
Öresundsbron har skapat en närhet mellan två länders system och individer. En 
sammanlänkning av Danmark och Sverige som individuella länder skapar ett 
konkurrenskraftigt kraftcentrum för framförallt näringsliv. Effekterna av bron har visat sig 
vara flera, både positiva och negativa och har haft en inverkan på Danmarks och Sveriges 
sociokultur och ekonomi. Med utgångspunkt ur uppsatsens redogörelse av generella effekter 
vill vi nu visa på ett mer specifikt resultat vilket har utkristalliserats ur det genomgående 
resonemanget att; Öresundsbron har skapat en Öresundsregion som i sin tur medfört en 
integration och en eventuell identitet. Vi ser att integration är en övergripande stomme och ett 
nyckelord för att en regional utveckling och tillväxt ska vara möjlig kring Öresund. Vi vill 
poängtera att identitet och integration är två skilda begrepp. En integration har blivit omöjlig 
att förhindra eller utesluta i och med Öresundsbrons skapelse. Det fysiska bygget har 
sammanlänkat och integrerat två länder, två platser, två kulturer och två ekonomier. Det 
fysiska bygget har däremot inte skapat förutsättningen att sammanlänka två identiteter. Det 
sistnämnda kräver övertygelse och tid att implementera medan integration är ett faktum den 
sekund en svensk sätter sin fot på dansk mark och vice versa.  
 
Som vi ser det finns det en önskan att sammanföra två länders värden och identiteter till ett 
gemensamt värde och en gemensam identitet. Strävan att söka en gemenskap och en identitet 
för både samhälle och näringsliv, med syftet att optimera integration och tillväxt i 
Öresundsregionen, är ständigt närvarande enligt uppsatsens tre röster. Vi ställer oss nu 
frågande till om en regional identitet är en förutsättning för att skapa integration och 
gemenskap i Öresundsregionen? Behövs den för att skapa en region?  
 
”Målet är att skapa en ”Öresundsmedborgare” som samtidigt har en svensk eller dansk 
identitet” (Öresundskomiteen 2008) 
 
”Det finns ingen Öresundsidentitet” (Monika) 
 
”Det finns en samhörighet men den är utan substans” (Christian Lindell) 
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Tre olika aktörer i Öresundsregionen har tre olika inställningar till en regional identitet. 
Därför blir svaren på de två retoriska frågorna ovan komplext. För att kunna skapa en regional 
identitet måste regionen skapa en substans kring begreppet ”Öresundsidentitet” som samtliga 
medborgare och företag som rör sig i regionen kan acceptera och knyta an till. Att skapa en 
miljö som både näringsliv och invånare trivs i är en förutsättning för att skapa en region. Men 
vi anser att regional identitet har olika betydelse för olika aktörer i regionen och en gemensam 
substans kommer att vara svår att finna.  Vi är av uppfattningen att medborgare i 
Öresundsregionen inte har en förväntan att Skåne och Själland ska bli ett område, ett folk, en 
identitet. En region är skapad av geografiska gränser och de emotionella gränserna kommer 
troligtvis att fortsätta existera. Invånarna är positiva till en integration och närheten till ett 
annat land men vill behålla sin säregna kultur och identitet.  
 
Vi anser att tid är det främsta redskapet för att skapa en regional identitet. Oavsett en 
ursprunglig elitisk vilja eller inte är Öresundsregionen idag ett faktum och ”tvingar” invånare 
att vara en del av den. Successivt kommer någon slags identitet framkallas där invånarna kan 
känna samhörighet med varandra på andra sidan sundet.  Redan nu bedömer vi att det finns en 
stolthet bland Öresundsregionens invånare och då främst bland Skånes invånare, att tillhöra en 
storstadsregion. Vi drar därmed slutsatsen att Skåne och framförallt Malmö är mer intresserad 
av att skapa en gemensam identitet än vad Själland och Köpenhamn är.  
 
Som symbol för ett gemensamt budskap och således en identitet, torde varumärket Öresund 
vara intressant för näringslivet med syfte att marknadsföra sig externt. Företag etablerar sig i 
Öresundsregionen på grund av läge, framtida avancemangsmöjlighet, tillgången till god 
infrastruktur och närheten till övriga Europa. Företags främsta prioritering är en krass 
affärsverksamhet och pengaflöde där inga gränser existerar. Baserat på företags gränslöshet 
kanske företag ändå inte har ett intresse av att vara en del av en regional identitet? Vi anser 
dock att ett stärkt varumärke för Öresund borde gynna näringslivet och dessutom invånarna. 
Kontentan av vårt resonemang är att ordet identitet i Öresundsregionens fall bör bytas ut mot 
ordet samhörighet. Invånarna i regionen kan känna en samhörighet med varumärket Öresund 
och dess aktörer men därmed inte sagt att de måste identifiera sig med varumärket. Svenskar 
kommer fortsatt att identifiera sig med Sverige och danskar kommer fortsatt att identifiera sig 
med Danmark.    
 
Förutsättningen för en integration är samhörighet och en gemensam faktor att samla sig kring.  
Det bör finnas fenomen som skapar en slags gemenskap och känsla av tillhörighet till 
regionen. Fenomenet behöver inte vara övergripande för hela regionen men det viktiga är att 
alla i Öresundsregionen finner något att känna samhörighet till och stolthet över. Först då är 
en integration på lika villkor möjlig. Vi ser en möjlighet till ökad integration genom att 
etablera gemensamma projekt. Projekt kan skapa självförtroende bland invånare och företag 
som skapar ett igenkännande och en regional stolthet som man kan knyta an till. Det skapar en 
samhörighet och bidrar till optimism och en positiv utvecklingsstämning i regionen. Exempel 
på projekt vi ser kunna gynna regionen är större idrotts och musikevenemang eller mässor. En 
integrering på folkets nivå troligen kommer att främja samhörigheten. 
 
Som ett avslutande resonemang vill vi föra fram Öresundsregionens nytta för respektive land. 
Det kan konstateras att Sverige och Danmark drar olika nytta av Öresundsbron. Det är en 
vedertagen åsikt att Malmö har gynnats mest av Öresundsbron. Staden vinner både 
ekonomiska och sociala effekter i och med närheten till en huvudstad. I och med en rådande 
dansk lågkonjunktur är Danmark också till viss del beroende av Malmös arbetskraft. Svenskar 
lockas att arbeta på andra sidan sundet där de erbjuds högre löner. Köpenhamn gynnas av 
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bron främst ur ett ekonomiskt perspektiv då resurser från Malmö kan tillvaratas i form av 
arbetskraft. Köpenhamn vinner också en ekonomisk nytta av billigare bostadspriser och 
matpriser Malmö erbjuder. Länderna bör utnyttja varandras potential eftersom regionen trots 
allt är en sammansvärjning av två kompetenssystem. Malmö och Köpenhamn är båda städer 
som har mycket att erbjuda invånare och intressenter. Vi tror att Öresundsregionen är på god 
väg att utvecklas till ett starkt kraftcentrum för näringsliv i enlighet med Trippelhelixmodellen 
(se figur 3.3 sidan 17) och vi tror att den gemensamma bostads- och arbetsmarknaden 
kommer att skapa nya sociala konstellationer i Sverige och Danmark. Det största och nästintill 
enda hinder som står i vägen för en fullständig integration är politiken. För att utvecklingen 
ska fungera måste Skåne få större stöd och uppmärksamhet av Sveriges beslutfattare. Riksdag 
och regering bör se Öresundsregionen som en del av Sverige och inte som en konkurrerande 
region till Stockholm. Går det bra för Malmö och Öresundsregionen ökas Sveriges 
bruttonationalprodukt (BNP) och hela landet gynnas. Öresundsregionen har idag nått en nivå 
som vi inte anser skulle ha varit möjlig utan Öresundsbron eftersom den har möjliggjort en 
regional utveckling till förmån för både Sverige och Danmark. Två länders likheter och 
olikheter ser vi som optimala faktorer för att skapa tillväxt både ekonomiskt och 
sociokulturellt. Projektet är ett ”win-win” projekt för samtliga intressenter i regionen. 
Förutsättningen finns, det gäller bara att utnyttja resurserna.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide  
 
Vilka anser Du vara grundpelarna i Öresundsregionen?  
 
Vilka är de viktigaste ekonomiska och sociokulturella effekterna som bron har medfört till 
Öresundsregionen? 
 
Vem/vilka tjänar på en region? 
 
Är Öresundsbron ett elitiskt projekt? 
 
Anser Du att Öresundsprojektet är ett ”win-win” projekt som gynnar regionens alla 
intressenter?  
 
Vad görs för att främja känslan av samhörighet? 
 
Hur skapas en folklig förankring? 
 
Jobbar Ni aktivt för att få en förankring hos regionens aktörer? 
 
Upplever Du att det finns en gemensam regional identitet? 
Vad baseras den på i så fall? 
Om inte, vad saknas för att det ska skapas en regional identitet? 
 
Hur arbetar Ni med regional identitet? 
 
Ser Ni någon förändring bland sociala grupper i och med en integrering i Öresundsregion? 
 
Anser Du att Öresundsregionen har en tydlig logga för att förankra identiteten till både 
samhälle, företag och medborgare och externa aktörer? 
 
Hur arbetar Ni för att få regionens intressenter att känna tillit, samverkan och engagemang? 
 
Föreningsprojekten är viktiga för att skapa förankring, hur? 
 
Hur har näringslivet i Öresundsregionen utvecklats sedan bron byggdes?  

- Vilken är den största fördelen respektive nackdelen bron har fört med sig till 
näringslivet? 

 
Hur har bron gynnat de affärsmässiga möjligheterna i Sverige och Danmark? 
 
Vilka kulturella barriärer upplever Du att det finns mellan Sverige och Danmark?  
 
Vilka barriärer ser Du med en gemensam arbets- och bostadsmarknad? 
 
Har Du en tro att Öresundsregionen kan bli en hubb i Skandinavien eller till och med Europa? 
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Har gränserna mellan Sverige och Danmark suddats ut helt eller finns det emotionella gränser 
kvar? 
 
Finns det någon liknande region Ni ”jämfört” med i ert arbete med att utveckla en region? 
 
Känner Du dig som en Öresundsbo? 
 
Vad tror Du om framtiden för Öresundsregionen? 
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