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Infrastructure megaprojects are gradually becoming a natural part of the building of 

infrastructure in Sweden. Projects of this magnitude have a major socio economic impact and 

therefore constitute an interesting and important study object within the field of political 

science. This study examine the decision making process in three large scale infrastructure 

projects in Sweden. The chosen cases are the European route E6 through Bohuslän, The 

Öresund Bridge and a Power transmission link between Sweden and Poland. The thesis can 

be described as a knowledge synthesis with a generalising ambition and my material consists 

of previous research about the three projects. The purpose can be divided into two separate 

parts. My first purpose is to analyse the democratic quality in each of the decision making 

process using three of Robert A. Dahl’s criteria for a democratic process. My second purpose 

is related to a theory about large infrastructure projects and risks described by sociologist 

Bent Flyvbjerg. According to this theory, infrastructure projects are often synonymous with 

problems such as cost overruns, overestimation of regional and economic grow effects and 

underestimation of risks. My aim is to find out if this theory regarding large scale 

infrastructure projects and risks is applicable to my three cases.  

 My results have revealed flaws regarding democratic quality in all three cases. The findings 

concerning enlightened understanding were especially worrying. The analysis of the criteria 

called control of the agenda raises serious questions about private companies and lobbyists 

involvement in the initiation of infrastructure projects. I also found that the theory regarding 

infrastructure projects and risks where applicable to my first two cases to a large extent while 

the Power transmission link deviates from the description.  
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1. INLEDNING 

1.1 Ämnesval, problembild och syfte 

Idag byggs infrastrukturen ut genom storskaliga projekt i en allt större utsträckning.
1
 

Begreppet infrastruktur kan definieras som ett nät av anläggningar som utgör grunden för 

försörjning och produktion i ett samhälle. Detta inbegriper sådant som vägar, järnvägar, 

hamnar, telefonförbindelser, kraftverk och eldistribution.
2
 Exempel på stora 

infrastrukturprojekt som har genomförts i Sverige de senaste 30 åren är Hallandsåsen, 

Dennispaketet, Botniabanan i Norrbotten, Öresundsbron, motorvägen genom Bohuslän, 

X2000-nätet och ett kraftledningsprojekt mellan Sverige och Polen. Dessa typer av projekt har 

en stor samhällsekonomisk betydelse och inbegriper ofta ett omfattande beslutsfattande på 

flera nivåer och utgör därför ett problemområde inom det statsvetenskapliga fältet som är 

intressant att studera. Storskaliga infrastrukturprojekt väcker även frågor kring relationen 

mellan marknad och stat då storföretag ofta är direkt inblandade. Annorlunda uttryckt kan 

man säga att frågan om demokratins och storföretagens makt ställs på sin spets. En viktig 

aspekt kring detta rör infrastrukturprojektens initiering; kommer initiativen från politiken eller 

från marknaden och råder det en demokratisk kontroll över beslutsprocesserna?   

 I den här studien kommer jag att undersöka hur beslutsprocesserna såg ut i tre stora 

infrastrukturprojekt. De tre infrastrukturprojekten jag har valt är motorvägsutbyggnaden av E6 

i Bohuslän som började byggas 1987, Öresundsbron som började byggas 1995 och ett 

kraftledningsprojekt mellan Sverige och Polen som i folkmun har kallats för Polenkabeln och 

som byggdes och togs i bruk 2000. Syftet är att studera hur beslutsprocesserna såg ut i dessa 

tre fall och därigenom få en överblick över hur beslutsprocesser går till i infrastrukturprojekt i 

Sverige. Man kan vidare dela in syftet i två delsyften. Jag är dels intresserad av att studera 

beslutsprocessernas demokratiska kvalité. Det andra delsyftet är relaterat till ett synsätt kring 

infrastrukturella projekt som företräds av bland annat sociologen Bent Flyvbjerg. Han 

beskriver en verklighet där storskaliga infrastrukturprojekt ofta är förenade med en rad olika 

brister och problem. Han menar till exempel att kostanden för projekten ofta blir mycket 

större än vad man först planerade, att man överskattar projektens ekonomiska och regionala 

tillväxteffekter och att man underskattar risker som kan uppkomma. Studiens andra delsyfte är 

att undersöka hur väl denna bild stämmer överens med de tre fall som jag kommer studera. 

                                                 
1
 Flyvbjerg, Bent, Bruzelius, Nils & Rothengatter, Werner, Megaprojects and risks – An anatomy of ambition, 

2003, Cambridge: Cambridge university press, s. 3 
2
 Nationalencyklopedin: http://www.ne.se/infrastruktur/211534 [Hämtad 2012-05-09] 

http://www.ne.se/infrastruktur/211534
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 Man kan inte generalisera alltför mycket på basis av tre enskilda fall men min förhoppning 

är ändå att studien kommer kunna ge en överblickande bild om svenska infrastrukturprojekts 

demokratiska kvalité och huruvida Flyvbjergs tes om infrastrukturella projekt också är 

karaktäristiskt för Sverige. Jag kommer att behandla frågan om generaliserbarhet mer 

ingående längre fram i uppsatsen. 

1.2 Relevans 

Det främsta skälet till varför jag finner min studie relevant är att jag inte har påträffat någon 

forskning där flera infrastrukturprojekt har analyserats och där syftet har varit att få en, så 

långt som möjligt, generaliserande bild över hur beslutsprocesser vid storskaliga 

infrastrukturprojekt går till i Sverige. Det är betydligt vanligare med fallstudier över enskilda 

infrastrukturprojekt där beslutsprocessen beskrivs och analyseras. Den här uppsatsen kan 

snarats beskrivas som en storts kunskapssyntes där jag samlar in vetande kring svenska 

infrastrukturella beslutsprocesser för att få en övergripande bild över hur dessa bedrivs och för 

att upptäcka mönster. Detta tror jag inte har gjorts på samma sätt tidigare vilket gör min studie 

praktiskt relevant för beslutsfattare och den allmänna debatten. Den blir statsvetenskapligt 

intressant då uppsatsen pekar på mönster som tidigare inte har uppmärksammats och utpekar 

viktig forskning som kan behöva göras.  

1.3 Tidigare forskning 

Som jag nämnde i föregående avsnitt har jag inte hittat någon forskning som helt stämmer 

överens med det jag ämnar göra i den här uppsatsen. Det finns dock mycket forskning kring 

infrastrukturella projekt och jag kommer nämna ett par exempel här. I Från särintresse till 

allmänintresse belyser civilekonomen Ingemar Ahlstrand vikten av samhällsekonomiskt 

beslutsunderlag i beslutsprocesser. Hans tes är att särintressen har fått en alltmer dominerande 

ställning i den offentliga beslutsprocessen och han poängterar betydelsen av att politiska 

beslutsfattare måste utgå från allmänintresse.
3
 Han skriver bland annat att ”alla medborgare 

måste vara vaksamma så att demokratin tjänar människorna och inte olika särintressen”.
4
 Den 

meningen kan relateras till min egen studie då jag vill undersöka demokratins status i 

infrastrukturella beslutsprocesser. I boken studerar han det samhällsekonomiska 

beslutsunderlaget i fallen Öresundsbron och Dennispaketet. Dennispaketet är ett 

samlingsnamn för en rad olika trafikinvesteringar i Stockholms län.
5
 Ahlstrand såg många 

brister både i Öresundsfallets beslutsprocess och i Dennispaketets planeringsprocess med 

                                                 
3
 Ahlstrand, Ingemar, 1995, Från särintresse till allmänintresse, Stockholm: SNS förlag, s. 15 

4
 Ahlstrand, 1995, s. 14 

5
 Ahlstrand, 1995, s. 47 
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avseende på samhällsekonomiskt beslutsunderlag och jag kommer nämna några av hans 

tankar kring Öresundsbron. I slutet av mars 1991 lade regeringen fram sin proposition för en 

förbindelse över Öresund i form av en bro med en fyrfilig motorväg och en dubbelspårig 

järnväg mellan Malmö och Köpenhamn. När det gäller samhällsekonomisk bedömning är det 

elementärt att se till att man får fram det bästa möjliga alternativet och i fallet Öresundsbron 

menar han att det fanns flera tänkbara alternativ som inte utreddes ordentligt. Det inbegriper 

både bro- och tunnelalternativ på sträckan mellan Helsingborg-Helsingör och Malmö-

Köpenhamn.
6
 Hans övergripande slutsats är att det inte fanns ett tillräckligt 

samhällsekonomiskt beslutsunderlag i beslutsprocessen. Han menar att en viktig grundbult i 

en fungerande demokrati är att politiker fattar beslut utifrån ett tillfredsställande 

beslutsunderlag. Enligt honom har detta brustit i Öresundsfallet och han beskriver det som att 

politikerna fattade beslut om en motorväg över Öresund som en följd av att beslutsprocessen 

manipulerats då tjänstemän blev påverkade av särintressen.
7
 Ahlstrands egen gissning är att 

man hade kommit fram till att det bästa alternativet hade varit att bygga en järnvägstunnel 

mellan Helsingborg och Helsingör samt en motortrafikledsbro mellan Malmö och 

Köpenhamn om man hade arbetat fram ett detaljerat samhällsekonomiskt beslutsunderlag för 

olika förbindelser.
8
 

 I Arenas for Democratic Deliberation - decision-making in a infrastructure project in 

Sweden analyserar statsvetaren Hans Wiklund hur beslutsprocessen gick till i 

kraftledningsprojektet mellan Sverige och Polen. Som ovan nämnt är fallet också ett av mina 

studieobjekt. Hans syfte med studien är att undersöka hur demokratins status ser ut i det 

svenska politiska systemet genom att analysera beslutsprocessen i kraftledningsprojektet.
 9

 

Wiklund använder Jürgen Habermas modell för deliberativ demokrati som analytiskt 

perspektiv i sin studie. Hans främsta skäl till det är att det ger möjlighet att studera de 

etablerade politiska institutionerna med ett kritiskt perspektiv.
10

 Kärnan i den deliberativa 

förståelsen av demokrati är att politiska problem kan lösas rationellt genom kommunikativ 

handling.
11

 Det är en tanke som går ut på att vi kan nå rationell konsensus genom deliberation. 

Habermas ser därmed diskursivt strukturerad deliberation som den ideala proceduren för 

demokratisk organisering. När Wiklund analyserar beslutsprocessen utgår han från fyra 

                                                 
6
 Ahlstrand, 1995, s. 27-28 

7
 Ahlstrand, 1995, s. 41 

8
 Ahlstrand, 1995, s. 42 

9
 Wiklund, Hans, 2002, Arenas for Democratic Deliberation - decision making in an infrastructural project in 

Sweden, Jönköping: Jönköping International Buisness School, s. 20 
10

 Wiklund, 2002, s. 35 
11

 Wiklund, 2002, s. 58 
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kriterier för en demokratisk beslutsprocess i enlighet med det deliberativa idealet. Dessa fyra 

kriterier är allmängiltighet, autonomi, maktneutralitet och ideal rolltagning.
 12

 Allmängiltighet 

syftar till att alla berörda aktörer, eller åtminstone deras intressen och argument, ska 

inkluderas och synliggöras i beslutsprocessen.
13

 Autonomi innebär att alla berörda ska ges 

möjligheter att delta i beslutsprocessen och föra fram argument samt bemöta argument.
14

 

Maktneutralitet syftar till att asymmetriska maktrelationer som skadar den deliberativa 

processen måste neutraliseras. Det fjärde och sista kriteriet är ideal rolltagning och syftar till 

att alla aktörer måste bemöta varandra med respekt och sätta sig in i deras motståndares 

situation.
15

 Wiklund analyserar hur väl dessa fyra kriterier har uppfyllts inom den 

parlamentariska, förvaltningsmässiga och den offentliga sfären på lokal och nationell nivå.
16

 

Då jag kommer att använda Wiklunds avhandling för att analysera kraftledningsprojektet 

kommer jag inte redovisa för hur beslutsprocessen gick till i det här avsnittet utan enbart 

redogöra för vad Wiklund kom fram till. För läsaren kan det därför vara lämpligt att hoppa 

över fortsättningen av det här avsnittet och sedan återkomma efter att ha läst redogörelsen för 

beslutsprocessen som finns längre fram i uppsatsen.  

 Wiklund såg flera brister i beslutsprocessen relaterat till hans fyra kriterier för en 

demokratisk process. Rörande det första kriteriet som var generalitet kunde han bland annat se 

att flera argument exkluderades inom de formella politiska institutionerna. Inom den 

offentliga sfären kom han dock fram till att flera olika argument dryftades och synliggjordes. 

Graden av generalitet inom den offentliga sfären var därmed hög.
17

 Hans analys kom slutligen 

fram till att det fanns tre olika synsätt på den deliberativa kvalitén på beslutsprocessen och det 

slutgiltiga resultatet bland de involverade aktörerna.
18

 Regeringen menade att den deliberativa 

processen var av god kvalité och att beslutet att genomföra projektet var bra. Det andra 

synsättet fann Wiklund bland kraftbolagen och hos vissa lokala politiska partier. Enligt dessa 

aktörer var den deliberativa beslutsprocessen av låg kvalité men det slutgiltiga resultatet bra. 

Ett tredje synsätt utrycktes av flera icke-statliga aktörer, vissa lokala politiska partier och 

privatpersoner som var motståndare till projektet. Dessa aktörer menade att den deliberativa 

kvalitén var låg och att beslutet att genomföra projektet var fel.
19

 Trots brister i 

beslutsprocessen med avseende på demokratisk kvalité skriver han ändå att studiens resultat 

                                                 
12

 Wiklund, 2002, s. 65 
13

 Wiklund, 2002, s. 31 
14

 Wiklund, 2002, s. 31 & 67 
15

 Wiklund, 2002, s. 31 
16

 Wiklund, 2002, s. 71 
17

 Wiklund, 2002, s. 227 
18

 Wiklund, 2002, s. 228 
19

 Wiklund, 2002, s. 218-221 
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ger en fingervisning om en ljusare framtid för demokratin. Detta eftersom att projektet 

skapade ett stort engagemang bland medborgare som deltog i beslutsprocessen och som var 

villiga att lägga ner mycket tid och engagemang. Flera aktörer vittnade också om att 

deltagandet i beslutsprocessen gav dem nya lärdomar och insikter.
20

 

 För att sammanfatta har dessa två exempel på tidigare forskning behandlat relationen mellan 

särintresse och allmänintresse i infrastrukturella projekt samt demokratisk kvalité i ett utvalt 

infrastrukturprojekt. Ahlstrands perspektiv är relevant att ta upp då jag bland annat intresserar 

mig för marknadens inblandning i infrastrukturella projekt vilket Ahlstrand belyser med sina 

tankar kring särintresse och allmänintresse. Ett annat skäl till att Ahlstrands forskning är 

relevant är givetvis att han behandlar Öresundsbron som är ett av studieobjekten i min 

uppsats. Av samma skäl är också Wiklunds forskning relevant. I likhet med mig vill han 

undersöka den demokratiska kvalitén i beslutsprocessen i kraftledningsprojektet mellan 

Sverige och Polen och det är därför relevant att redogöra för vad han kom fram till. 

1.4 Teori 

1.4.1 Robert A. Dahls demokratikriterier 

Robert A. Dahl är förmodligen den teoretiker vi mest förknippar med demokrati och 

demokratiforskning. I On Democracy argumenterar han för varför demokrati är det överlägset 

bästa styrelseskicket. Han ställer upp 10 olika fördelar som han menar att det demokratiska 

systemet har gentemot andra alternativ.
21

 Han menar bland annat att det demokratiska 

systemet garanterar dess medborgare en rad olika grundläggande rättigheter som icke-

demokratiska system omöjligen kan ge.
22

 Vidare skriver han att det demokratiska systemet 

garanterar dess medborgare en större grad personlig frihet än andra system och att det enbart 

är det demokratiska systemet som kan skapa en relativt hög grad av politisk jämlikhet.
23

 

Dessa fördelar tillsammans med ytterligare sju fördelar menar han ger tydliga belägg för att 

demokrati är det överlägset bästa styrelseskicket framför andra alternativ.
24

  

 Vidare hävdar Dahl att man kan identifiera minst 5 kriterier för en demokratisk process och 

dessa är: 

1. Effektivt deltagande  

2. Jämlikt röstningsförfarande 

3. Upplyst förståelse 

                                                 
20

 Wiklund, 2002, s. 229 
21

 Dahl, Robert A, 2000, On Democracy, New Haven: Yale University Press, s. 45 
22

 Dahl, 2000, s. 48 
23

 Dahl, 2000, s. 50 & 56 
24

 Dahl, 2000, s. 61 
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4. Kontroll över dagordningen 

5. Full inklussion
25

 

 

Det första kriteriet syftar till att alla ska ha lika möjligheter att kunna göra deras röster hörda 

innan en ny policy antas. Det andra kriteriet innebär att alla ska lika möjligheter att rösta och 

att ingen röst är mer värd än någon annan. Det tredje kriteriet som Dahl kallar för upplyst 

förståelse innebär att sammanslutningens alla medlemmar måste ha lika och lämpiga 

möjligheter att kunna ta till sig kunskap och relevant information om viktiga frågor och dess 

konsekvenser.
26

 Det fjärde kriteriet syftar till att alla ska ha samma möjligheter att välja vilka 

frågor som ska komma upp på dagordningen. Det femte och sista kriteriet innebär att alla 

vuxna medborgare ska omfattas av de fyra första kriterierna.
27

 En närmare definition av full 

inklussion är att alla medborgare som lyder under demokratiska staters lagar måste inkluderas 

med undantag för människor som inte anses kunna ta hand om sig själva, exempelvis barn.
28

 

 Jag kommer analysera hur väl beslutsprocesserna uppfyller kriterierna 1, 3 och 4, det vill 

säga effektivt deltagande, upplyst förståelse och kontroll över dagordningen. Jag har valt att 

utesluta kriterierna jämlikt röstningsförfarande och full inklussion då dessa inte är användbara 

för min analys. Infrastrukturprojekten är inte politiska frågor som det svenska folket har röstat 

om så därför är det inte relevant att undersöka om kriteriet om ett jämlikt röstningsförfarande 

har uppfyllts i beslutsprocessen. På samma sätt är inte heller kriteriet full inklussion 

användbart att undersöka. Således är det följande kriterier som jag kommer använda i min 

analys: 

1. Effektivt deltagande 

2. Upplyst förståelse 

3. Kontroll över dagordningen 

 

När jag analyserar projekten utifrån kriteriet effektivt deltagande kommer jag undersöka 

huruvida de involverade aktörerna har fått göra sina röster hörda och om olika argument har 

synliggjorts i beslutsprocessen. Rörande kriteriet upplyst förståelse kommer jag undersöka om 

all relevant information lades fram på bordet under beslutsprocesserna. Det innebär framför 

allt att jag kommer undersöka om beslutsfattare kände till all relevant information innan man 

fattade viktiga beslut. Rörande det sista kriteriet som Dahl kallar kontroll över dagordningen 

                                                 
25

 Dahl, 2000, s. 37-38 
26

 Dahl, 2000, s. 37 
27

 Dahl, 2000, s. 38 
28

 Dalh, 2000, s. 78 
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kommer jag undersöka hur det gick till när projekten blev politiska frågor som kom upp på 

agendan, vilka som var initiativtagare och om dessa aktörer hade större möjligheter än andra 

att välja vilka frågor som skulle komma upp på dagordningen.  

1.4.2 En teori om infrastrukturprojekt och risker 

I Megaprojects and risks behandlar Bent Flyvbjerg, Nils Bruzelius och Werner Rothengatter 

storskaliga infrastrukturprojekt. Författarna skriver att infrastruktur snabbt har gått från att 

vara en av förutsättningarna för produktion och konsumtion till att vara själva kärnan utav 

det.
29

 Till utvecklingen hör också att infrastrukturen byggs ut genom storskaliga projekt i en 

allt större utsträckning. Författarna konstaterar att det har skett en stor ökning av stora 

infrastrukturprojekt som har fått stöd från regeringar, privata kapitalintressen och 

utvecklingsbanker under 1990-talet och in på 2000-talet. Samtidigt som storskaliga 

infrastrukturprojekt ökar i antal har många av dessa projekt visat sig vara ogynnsamma utifrån 

ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Det är därtill också vanligt förekommande att 

projekten saknar ett brett folkligt stöd. Därför beskriver författarna utvecklingen som 

paradoxal.
30

 I Megaprojects and risks studeras storskaliga infrastrukturprojekt utifrån ett 

riskperspektiv. Riskperspektivet tar sin utgångspunkt i ett synsätt som bland annat företräds 

av sociologerna Ulrich Beck och Anthony Giddens.
31

 Enligt Beck är vi på väg mot en ny 

modernitet där samhället producerar rikedom parallellt med risker. Det som främst 

kännetecknar denna nya modernitet är hur dessa risker och hot kan förhindras och 

minimeras.
32

 Med andra ord kan riskhantering sägas vara den nya modernitetens främsta 

egenskap. Enligt Beck är dagens samhälle inte mer riskfyllt är tidigare. Den stora 

förändringen är att dagens risker i mindre utsträckning stammar från naturen och att de idag 

istället är en naturlig följd av vetenskapens och teknologins utveckling.
33

 Flyvbjerg och hans 

medförfattare utvecklar Becks teori och använder riskbegreppet som ett analysverktyg för 

beslutsfattande. De argumenterar för att riskbedömning och riskhantering måste få en central 

plats i genomförandet och beslutsfattandet av infrastrukturprojekt.
34

 Jag kommer inte gå 

närmare in på författarnas förslag till förbättringar utan istället belysa några av de brister och 

problem som enligt dem är typiska för storskaliga infrastrukturprojekt. I boken redovisas 

resultaten från tre fallstudier om stora infrastrukturprojekt och dessa är (1) Kanaltunneln 

                                                 
29

 Flyvbjerg mfl, 2003 s. 2 
30

 Flyvbjerg mfl, 2003, s. 3 
31

 Flyvbjerg mfl, 2003, s. 6 
32

 Beck, Ulrich, 1998, Risksamhället – På väg mot en ny modernitet, Göteborg: Daidalos, s. 29-30 
33

 Giddens, Anthony, 2007, Sociologi, Lund: Studentlitteratur, s. 125-126 
34

 Flyvbjerg mfl, 2003, s. 6 
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mellan England och Frankrike, (2) Öresundsbron mellan Sverige och Danmark och (3) Stora 

Bältbron som förbinder östra Danmark med Kontinentaleuropa. Fallstudierna komplementras 

också med material från andra stora infrastrukturprojekt.
35

 

 Inledningsvis belyser författarna problemen kring budgetöverdrag. Det vill säga att den 

faktiska kostnaden av projekten blir större än den uppskattade kostanden. De skriver att den 

faktiska kostnaden av stora infrastrukturprojekt ofta brukar vara mellan 50-100 % större än 

den uppskattade kostanden.
36

 En stor anledning till detta är att kostnadsberäkningarna ofta är 

orealistiska. Man underskattar exempelvis risken och kostnaderna för förseningar och tar inte 

med eventuella ändringar av projektet i beräkningen. Det är också vanligt att man 

underskattar eller helt bortser från förändringar i valutakurser och ställda miljökrav för att 

nämna ett par exempel. Resultaten visade att alla de tre fall som studerades hade 

budgetöverdrag. Den slutgiltiga kostnaden för Kanaltunneln var 80 % högre än den 

uppskattade kostnaden.
37

 Kostanden för Stora Bältbron var 54 % högre än den uppskattade 

kostnaden och Öresundsbron var 26 % högre än den uppskattade kostnaden.
38

  

 Vidare menar de också att trafikprognoser ofta visar sig vara felaktiga eftersom man 

tenderar att överskatta efterfrågan.
39

 Man kan exempelvis nämna Öresundsbron där man i 

planeringsstadiet ansåg 10 000 passerade bilar och 16 500-19 000 tågpassagerare vara troliga 

siffror för trafiken över bron. Under 2001 var den genomsnittliga dagliga trafiken över 

Öresund 8100 bilar och 13 400 tågpassagerare.
40

 Författarna menar därför att beslutsfattare 

måste ta trafikprognoser med en nypa salt eftersom dessa ofta är missvisande.
41

  

 Ett argument som ofta förs fram av förespråkare av och initiativtagare till 

infrastrukturprojekt är att projekten kommer generera ekonomisk och regional tillväxt.
42

 

Enligt författarna bör man se på den typen av uttalanden med försiktighet. Megaprojects and 

risks är skriven 2003 och författarna skriver att det därför var svårt att kunna dra några säkra 

slutsatser om Öresundsbrons och Stora Bältbrons effekter i termer av ekonomisk och regional 

tillväxt. De nämner dock en undersökning om Kanaltunneln som gjordes av Roger Vickerman 

som visade att projektet haft en liten inverkan på ekonomin i stort och att den potentiella 

inverkan på de berörda regionerna främst varit negativa.
43

 Deras övergripande slutsats kring 
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detta är att det är mycket vanligt att förespråkare för stora infrastrukturprojekt använder 

ekonomisk och regional tillväxt som ett argument för att projekten bör genomföras men att 

empiriska data visar att dessa påståenden sällan är välgrundade.
44

 

 Som ovan nämnt argumenterar författarna för att det bör tas en större hänsyn till risker vid 

planering och implementering av stora infrastrukturprojekt. De menar att man alltför ofta 

utgår från att saker och ting kommer att gå helt enligt planerna trots att verkligheten gång på 

gång visar att utgången sällan blir som man från början avsåg. Noggranna riskanalyser där 

man identifierar tänkbara alternativa kostnader och effekter är nödvändiga bland annat för att 

beslutsfattare ska få en mer realistisk syn på tänkbara utfall. Så som det ser ut idag fattas 

många beslut kring infrastrukturprojekt på basis av inkompletta och missvisande 

information.
45

 Författarna kommer fram till att hanteringen av risker var bristfällig i de 

samtliga studerade fallen.
46

 I fallet med Kanaltunneln kan kostnadsuppskattningen som 

gjordes tolkas som ett bästa-möjliga-utfall där man inte tog hänsyn till några potentiella risker 

såsom förseningar, förändringar i konstruktionen, konflikter mellan aktörer och så vidare. 

Författarna hävdar att de verkliga riskerna var betydligt fler och större än vad som 

kommunicerades till investerare och andra berörda parter.
47

 Trots brister kring riskhanteringen 

i fallen Öresundsbron och Stora Bältbron kunde författarna se en viss förbättring i relation till 

tidigare genomförda infrastrukturprojekt i Danmark. Detta eftersom man identifierade risker i 

en något större utsträckning i dessa två fall än vad man gjort tidigare.
48

 Författarna är tydliga 

med att säga att risker aldrig kan elimineras helt. De kan däremot erkännas och dess effekter 

kan reduceras genom en noggrann hantering och identifikation. De skriver också att 

statsförvaltningen i de flesta demokratiska stater har en skyldighet att bistå beslutsfattare med 

all information som kan tänkas vara relevant.
49

 En noggrann riskhantering kan med andra ord 

sägas vara av stor vikt utifrån ett demokratiskt perspektiv.  

 För att sammanfatta menar alltså Flyvbjerg och hans medförfattare att det i regel finns en 

rad olika brister och problem då storskaliga infrastrukturprojekt initieras och genomförs. Jag 

har ovan nämnt ett antal bister och problem som de menar är typiska för infrastrukturprojekt. 

De målar upp en bild som beskriver hur den totala kostnaden för projekten ofta blir större än 

vad man planerat, att man tenderar att överskatta projektens generande av ekonomisk och 

regional tillväxt och att beslut kring infrastruktur ofta fattas på basis av inkomplett och 

                                                 
44

 Flyvbjerg mfl, 2003, s. 72 
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 Flyvbjerg mfl, 2003, s. 73 
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 Flyvbjerg mfl, 2003, s. 74 
48

 Flyvbjerg mfl, 2003, s. 76 
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missvisande information. Det jag vill göra är att undersöka om den här bilden stämmer 

överens med de tre fall som jag studerar. Är de problem och brister som Flyvbjerg, Bruzelius 

och Rothengatter identifierar som typiska även signifikanta för de tre fall som jag har valt att 

studera? Som läsaren kanske genast märker ingick Öresundsbron som studieobjekt i 

Megaprojects and risks. Då det också är ett av mina fall måste jag givetvis tänka på att 

analysera fallet förutsättningslöst och inte ta för givet att de ovan nämnda problemen och 

bristerna har varit ett faktum i fallet Öresundsbron.  

1.5 Frågeställningar 

Jag har ovan redogjort för mina analytiska perspektiv utifrån vilka jag kommer studera 

beslutsprocesserna i fallen motorvägsbygget i Bohuslän, Öresundsbron och 

kraftledningsprojektet mellan Sverige och Polen. Mina frågeställningar är följande: 

 

1. Hur väl uppfyller beslutsprocesserna i mina tre utvalda infrastrukturprojekt Robert A. 

Dahls demokratikriterier; effektivt deltagande, upplyst förståelse och kontroll över 

dagordningen? 

 

2. Stämmer den bild som Flyvbjerg målar upp kring infrastrukturella storprojekt och problem 

och brister såsom budgetöverdrag, överskattning av regionala tillväxteffekter och 

underskattning av risker för mina tre utvalda infrastrukturprojekt? 

1.6 Disposition 

Uppsatsens första kapitel har inletts med ett avsnitt kring ämnesval, problembild och syfte och 

därefter har jag motiverat varför min studie är relevant. Sedan följer ett avsnitt om tidigare 

forskning där jag tar upp två studier om infrastrukturell forskning. Därefter följer en 

teoribeskrivning som leder vidare till mina frågeställningar. Uppsatsens andra kapitel har jag 

valt att kalla metodiskt tillvägagångssätt. Där redogör jag inledningsvis för min uppläggning 

och forskningsteknik. Vidare följer ett tvådelat avsnitt där jag redogör för vilket material jag 

har använt och sedan följer ett kort avsnitt där jag beskriver hur jag har avgränsat uppsatsen. I 

kapitel tre, fyra och fem går jag igenom beslutsprocesserna i de tre fallen var för sig. Det är 

därmed i dessa kapitel som jag redovisar mitt material. Sedan följer ett analyskapitel där jag 

analyserar mitt material utifrån mina frågeställningar. I uppsatsens sista kapitel redogör jag 

för mina slutsatser och resonerar kring studiens generaliserbarhet och vidare forskning. Jag 

för också en personlig diskussion kring mina resultat och uppsatsen avslutas sedan med en 

litteraturförteckning.   
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2. METODISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

2.1 Uppläggning och forskningsteknik 

Jag nämnde inledningsvis att den här uppsatsen kan beskrivas som en kunskapssyntes där jag 

samlar in vetande kring infrastrukturprojekt. Det är möjligt att man som läsare av uppsatsen 

ställer frågan varför studien inte klassificeras som en fallstudie. Fallstudier kännetecknas av 

att man bara har en eller ett fåtal undersökningsenheter.
50

 Vid första anblick stämmer den 

beskrivningen in bra på min studie då jag har ett fåtal undersökningsenheter i form av tre 

beslutsprocesser. Jag anser dock att benämningen kunskapssyntes ger en bättre beskrivning 

över studiens innebörd och jag anser därtill att tre studerade fall är på gränsen för att kunna 

kalla det en fallstudie. Som jag nämnde i inledningen hoppas jag att studiet av mina utvalda 

fall kommer kunna hjälpa till att ge en bild över hur infrastrukturella beslutsprocesser bedrivs 

i Sverige. Detta leder in på frågan kring möjlighet till generalisering. I Qualitative research 

practice skriver Jane Ritchie och Jane Lewis att generalisering är en viktig fråga att reflektera 

över. De definierar generalisering enligt följande: 

 

”…whether the findings from a study based on a sample can be said to be of relevance beyond 

the sample and context of the research itself…”
51

 

 

Det finns en stor oenighet kring huruvida studier av ett eller ett fåtal fall kan generera 

generaliserande kunskap. Bent Flyvbjerg bemöter den typen av kritik i Making Social Science 

Matter där han argumenterar för att även studier av ett eller ett fåtal fall kan ge möjlighet till 

generaliseringar.
52

  

 Anledningen till att jag tror att min studie kan ge möjlighet till generalisering är att det finns 

ett relativt begränsat antal stora infrastrukturprojekt som har genomförts i Sverige. I 

inledningen räknade jag upp sju stora infrastrukturprojekt som har genomförts i Sverige de 

senaste 30 åren. Beroende på hur man definierar storskaliga infrastrukturprojekt kan man 

eventuellt lägga till några fall. Om vi låter oss säga att siffran rör sig mellan sju till tio fall så 

är ett urval på tre fall en relativt stor andel. Genom att välja ut tre stycken projekt inom en 

tidsperiod på ca 15 år så hoppas jag kunna få en övergripande bild över hur infrastrukturella 

beslutsprocesser bedrivs eller åtminstone har bedrivits i Sverige. Att bara välja ett fall hade 

minskat möjligheten till generalisering drastiskt men genom att studera tre fall ökar man 

                                                 
50

 Halvorsen, Knut, 1992, Samhällsvetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur, s. 67 
51

 Ritche, Jane & Lewis, Jane, 2003, Qualitative research practice - a guide for social science students and 

researchers, London: Sage Publications, s. 263 
52

 Flyvbjerg, Bent, 2001, Making Social Science Matter: Why Social Inquiry Fails and How It Can Succeed 

Again, Cambridge: Cambridge University Press, s. 77 
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förmågan till representativitet och generalisering. Som jag ovan nämnde befinner sig de tre 

fallen inom en tidsperiod på cirka 15 år. Motorvägsbygget i Bohuslän är det första fallet i 

kronologisk ordning. Beslutsprocessen inleddes 1985 och motorvägen började byggas 1987. 

Sedan följer Öresundsbron där förslaget på en kombinerad bil- och tågbro först lades fram 

1987 och bron började byggas 1995. Slutligen kommer jag att studera ett kraftledningsprojekt 

mellan Sverige och Polen vars beslutsprocess inleddes 1996 och avslutades 2000 då 

kraftledningen byggdes och togs i bruk. Jag kommer redogöra för hur beslutsprocesserna gick 

till i de tre fallen var för sig och därefter analysera materialet utifrån mina frågeställningar i 

ett enskilt analyskapitel.  

2.2 Material 

2.2.1 Sekundärmaterial 

När man talar om datakällor skiljer man normalt sett mellan två typer av data, primärmaterial 

och sekundärmaterial. Forskare som använder primärmaterial har själva samlat in nya data 

genom exempelvis intervjuer eller frågeformulär.
53

 Jag har valt att använda mig av 

sekundärmaterial i den här studien. Man skiljer mellan tre olika typer av sekundärmaterial och 

dessa kallas processdata, bokföringsdata och forskningsdata. Processdata kan exempelvis vara 

tidningsartiklar, riksdagsdebatter eller brev. Bokföringsdata är som namnet antyder bokförd 

data och exempel på detta är företagsredovisningar, kyrkböcker och offentliga register. 

Forskningsdata är data som andra forskare har samlat in och det är denna typ av källmaterial 

som jag har valt att använda mig av. Sociologen och civilekonomen Knut Halvorsen skriver i 

Samhällsvetenskaplig metod att det finns två olika sätt att forska utifrån redan befintligt 

forskningsmaterial. För det första kan man använda en annan forskares material i form av 

exempelvis ifyllda enkäter och utifrån dessa göra egna analyser och tolkningar. Det andra 

sättet är att man använder färdiga forskningsrapporter. Syftet med detta är vanligen att man 

vill sammanfatta och systematisera den forskning som finns och/eller att applicera ett eget 

perspektiv eller angreppssätt på materialet. Halvorsen skriver vidare att utmaningen med detta 

är att kunna värdera relevans, representativitet och pålitlighet.
54

 Denna andra metod för att 

använda forskningsdata överensstämmer med det jag tänker göra. Jag tänker alltså använda 

mig av redan befintligt forskning i form av etablerade forskares studier av mina tre utvalda 

infrastrukturprojekt. 
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2.2.2 Val av material 

Jag har först valt att använda Att offra Västkusten skriven av Gunnar Falkemark som är 

professor i Statskunskap och Peter Westdahl som är advokat. De har tillsammans gjort en 

detaljerad fallstudie om motorvägsbygget i Bohuslän och det politiska och rättsliga spelet 

kring projektet som de själva uttrycker det. Boken är indelad i två delar och begreppen makt 

respektive rätt står i centrum i de två delarna. Jag kommer att använda mig av bokens första 

del som är författad av Falkemark. I fallet Öresundsbron så har jag dels valt Politik, Lobbyism 

och Manipulation som också är skriven av Gunnar Falkemark. I boken behandlas ett antal 

infrastrukturprojekt och Öresundsbron är ett av dessa. Som titeln antyder studerar Falkemark 

bland annat lobbyism och hur lobbygrupper har försökt att påverka trafikbeslut. Jag har också 

valt Drömmar om Framtiden – beslut kring infrastruktur. Boken är skriven av Christine 

Blomquist som är doktor i företagsekonomi och Bengt Jacobsson som är professor i 

företagsekonomi. De behandlar både Öresundsbron och Hallandsåsen i boken och hur 

beslutsprocesserna gick till i de båda fallen. I fallet med kraftledningsprojektet mellan Sverige 

och Polen har jag valt doktorsavhandlingen Arenas for democrativ deliberation – decision 

making in i an infrastructural project in Sweden av Hans Wiklund som idag forskar och 

föreläser i statskunskap. I sin avhandling studerar han hur beslutsprocessen gick till i projektet 

och analyserar det utifrån ett deliberativt demokratiperspektiv. Jag kommer därtill att använda 

mig av komplementerande material från Den svenska politiken som är skriven av Henry Bäck 

och Torbjörn Larsson, Trafikverkets hemsida och Sveriges riksdags hemsida. 

 Som jag nämnde i föregående avsnitt så är det viktigt att värdera relevans och pålitlighet då 

man använder sig av sekundärmaterial. Jag anser absolut att mitt val av material har en hög 

relevans. Jag vill kunna redogöra för hur beslutsprocesserna gick till i de olika fallen och mitt 

material ger noggranna och detaljerade beskrivningar av detta. Materialets pålitlighet anser 

jag också vara väldigt hög. Man kan exempelvis nämna att Gunnar Falkemark, som har skrivit 

två av böckerna jag kommer använda, har trafikpolitik som ett av sina specialområden och har 

forskat mycket kring infrastruktur.  

2.3 Avgränsning 

Två av mina infrastrukturprojekt berör beslutsfattande i andra länder. Det är dels 

Öresundsbron som innefattade beslutsfattande i Danmark och kraftledningsprojektet som 

också behandlades i Polen. Uppsatsen kommer dock bara beröra hur beslutsprocesserna såg ut 

i Sverige. I fallet Öresundsbron kommer jag givetvis redogöra för hur frågan behandlades i 

Danmark till viss del eftersom förhandlingarna som fördes mellan Sveriges och Danmarks 
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regering samt socialdemokraterna i Danmark var väldigt centralt under beslutsprocessen. I 

min analys är det dock beslutsprocessen i Sverige som är i fokus.  

3. MOTORVÄGSBYGGET I BOHUSLÄN 

Trafikverket beskriver E6:an genom Bohuslän som en av Sveriges viktigaste vägar då den 

binder samman Öresundsregionen, Göteborgsregionen och Osloregionen. I nuläget återstår 

det enbart en och en halv mil att bygga ut innan hela motorvägen är klar. Trafikverket 

beräknar att vägen kommer vara helt färdigställd 2014.
55

 En del av E6:an är sträckan mellan 

Stenungssund och Uddevalla där ett av Sveriges mest miljökänsliga områden finns. I det så 

kallade Uddevallapaketet som presenterades i januari 1985 gick regeringen ut med att man 

planerade att bygga en motorväg mellan Stenungssund och Uddevalla.
56

 Detta kom att bli ett 

mycket omdiskuterat infrastrukturprojekt och jag kommer nedan att redogöra för hur 

processen gick till. 

3.1 Varvskrisen och Uddevallapaketet 

Det är nödvändigt att först ge en kort bakgrundsinformation kring vad det var som ledde fram 

till Uddevallapaketet. Der hela tar sin början med den globala varvskrisen. Svenska varvs AB 

grundades av staten 1977 i syfte att stärka Sveriges position som en stark varvsnation. Trots 

stora ansträngningar och ekonomiskt stöd från staten lyckades man inte med uppgiften och 

flera varv avvecklades under slutet av 1970-talet och in på 1980-talet.
57

 I december 1984 tog 

svenska varvs styrelse beslutet att lägga ner Uddevallavarvet som då hade 2300 anställda. 

Beslutet om nedläggningen möttes med en stor upprördhet och som ett svar på kritiken 

presenterade regeringen ett räddningsprogram som de kallade för Uddevallapaketet på en 

presskonferens i Uddevalla den 23 januari 1985. En del av åtgärderna var av den typ som i 

regel brukar tillämpas i liknande situationer. Man skulle exempelvis satsa 100 miljoner på 

Uddevalla finans som verkade för företagsetablerande i Uddevallaregionen. Man skulle även 

satsa 120 miljoner på arbetsmarknadsåtgärder i olika former.
58

 Paketet innefattade därtill två 

åtgärder som väckte stor uppmärksamhet. För det första gick Volvo ut med att de var villiga 

att etablera en bilfabrik i Uddevalla med omkring 1000 anställda. För det andra innefattade 
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paketet också intentionen att anlägga en motorväg mellan Stenungssund och Uddevalla. I och 

med det skulle hela sträckan mellan Göteborg och Uddevalla få motorvägsstandard.
59

 

3.2 Roundtable-gruppen och ScanLink 

Början av 1980-talet präglades av lågkonjunktur och minskad tillväxt.
60

 I april 1983 träffades 

ett antal direktörer från olika europeiska storföretag med syftet att försöka vända dessa 

negativa trender. Tillsammans bildade de The Roundtable of European Industrialist under 

parollen ”Det är dags för affärsvärlden att gripa initiativet”.
 61

 Den 13 december 1984 

presenterade de rapporten Missing Links som innefattade riktlinjer för en rad stora 

infrastrukturella projekt. Ett av dessa projekt var en skandinavisk länk eller ScanLink som de 

kallade den. Roundtable-gruppens ordförande var Volvochefen Pehr G. Gyllenhammar som 

också var den som tog initiativet till deras första möte. ScanLink syftade till att effektivisera 

kommunikationerna mellan Oslo och norra Tyskland och därigenom stärka de nordiska 

länderna. ScanLink bestod av två olika förslag och det mest omfattande förslaget var en 

kombination av en fyrfilig motorväg och en dubbelspårig järnväg mellan Oslo och Hamburg. 

Det mindre omfattande förslaget utelämnade järnvägslinjen. Roundtable-gruppen instiftade 

också Arbetsgruppen för utvidgat samarbete i Norden i början av 1984 och denna grupp 

bestod enbart av nordiska representanter för näringslivet. Gyllenhammar var ordförande även 

i denna samling och alla de nordiska statsministrarna var positivt inställda till den nordiskt 

förankrande Roundtable-gruppen. Samtidigt som gruppen bedrev sin verksamhet arbetade 

nordens finansministrar fram en plan för en ökad tillväxt och sysselsättning. Denna 

handlingsplan offentliggjordes i januari 1985 i samband med Uddevallapaketet.
62

 

Handlingsplanen präglades av infrastrukturutbyggnad i Norden och ett av projekten var just 

planen på en motorväg mellan Stenungssund och Uddevalla.
63

 Man kan därmed se att 

regeringen intog en motorvägsvänlig inställning kring slutet av 1984 och början på 1985. 

Falkemark skriver även att regeringen med högsta sannolikhet var positivt inställda till 

Gyllenhammars idéer långt innan det offentliggjordes för allmänheten.
64

  

 I december 1984 inledde regeringen och Volvo förhandlingarna som föranledde 

Uddevallapaketet. Finansministern Kjell-Olof Feldt och industriministern Thage G Peterson 

träffade Gyllenhammar och Håkan Frisinger från Volvo i slutet av december 1984. Vid mötet 
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bad man från regeringens sida Volvo att undersöka möjligheten att förlägga någon form av 

produktion i Uddevallaregionen. Strax efter deras möte träffades Feldt och Gyllenhammar och 

den sistnämnda presenterade sin idé om en bilfabrik i Uddevalla. Det Falkemark menar är att 

motorvägen kan ses som ett slags krav ifrån Volvos sida för att bilfabriken skulle bli 

verklighet.
65

 När Falkemark intervjuade kommunikationsministern Curt Boström i december 

1989 var Boström tydlig med att poängtera att det inte var fråga om något krav från Volvo 

men han talade dock om motorvägen som en förutsättning. Utifrån detta gör Falkemark 

tolkningen att det är en försumbar skillnad mellan att kräva och att förutsätta.
66

  

3.3 Motorvägsdragningarna 

Under processens gång diskuterades olika förslag på motorvägsdragningar och jag kommer att 

nämna några av dem här. Det första alternativet med namnet Väst 1A beräknades vara det 

minst kostsamma och skulle gå rakt igenom Ljungskile. Det andra alternativet Väst 1B skulle 

kräva att man byggde en bro och en tunnel för att undvika att motorvägen skulle gå rakt 

igenom Ljungskile.
67

 Ett annat alternativ som diskuterades var alternativ Öst och detta förslag 

innebar att motorvägen skulle dras öster om Ljungskile.
68

  

 Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län är vägverkets regionala instans och arbetade 

med kostnadsberäkningar av motorvägen.
69

 Falkemark synliggör en rad brister kring 

kostnadsuppskattningarna som gjordes. Den 18 december 1984 fick vägdirektören Bengt 

Wolffram ett telefonsamtal från kommunikationsdepartementet och fick då en timme på sig 

att göra en preliminär kostnadsuppskattning. Denna första kostnadsberäkning uppskattades till 

450-500 miljoner. Telefonsamtalet mellan Wolffram och kommunikationsdepartementet var 

den enda kontakten som fördes dem emellan tills dess att Uddevallapaketet presenterades den 

23 januari 1995.
70

 Under hela processens gång förespråkade vägförvaltningen alternativet 

Väst 1A som var det billigaste alternativet och som nämnt skulle gå rakt igenom Ljungskile.
71

 

Det var också tydligt att vägförvaltningen inte utredde de alternativa motorvägsdragningarna i 

samma utsträckning som Väst 1A.
72

 Det östliga alternativet kom först upp på agendan efter att 

den socialdemokratiska föreningen i Ljungskile föreslog att det skulle göras.
73
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3.4 Den samhällsekonomiska kalkylen 

1979 års trafikpolitiska beslut klargjorde att samhällsekonomiska kalkyler ska spela en viktig 

roll i beslutsunderlag för investeringar inom trafiksektorn.
74

 När planerna på motorvägen 

offentliggjordes i Uddevallapaketet hade man inte gjort någon samhällsekonomisk kalkyl. 

Beslutsprocessen hade pågått i över ett år innan vägförvaltningen tillsammans med Vägverket 

i Borlänge till slut gjorde en så kallad objektanalys. Falkemark menar att deras handling kan 

tolkas som ett försök till att tysta kritiken som riktades mot projektet. Objektanalysen blev 

klar i juni 1986 och offentliggjordes i oktober samma år. Det är svårt att tro att den kan ha 

haft någon större inverkan på beslutsprocessen då det tog så pass lång tid innan den blev 

klar.
75

 Kalkylen visade att alla sträckningsalternativ var olönsamma. Detta framgick dock inte 

på ett konkret sätt i den PM där man redovisade resultaten. Man skrev bland annat att 

alternativ Väst 1A var det bästa alternativet utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Man 

klargjorde inte att även Väst 1A var olönsamt, om än i mindre utsträckning än övriga 

alternativ. Man kan sammanfattningsvis säga att all relevant information inte lades fram på 

bordet vilket gjorde att beslutsfattare inte fick full kännedom om de antagna 

samhällsekonomiska effekterna av motorvägen.
76

 

3.5 Regionala aktörer 

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, Uddevalla kommun och proteströrelser beskriver 

Falkemark som regionala biroller.
77

 Han menar att det fanns många inblandade aktörer men 

att dessa hade en marginell betydelse i praktiken.
78

  

3.5.1 Miljövårdsenheten 

Falkemark beskriver Miljövårdsenheten vid länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län som en 

aktör som hade ett mycket litet inflytande under hela processen.
79

 Enhetens 

miljövårdsdirektör Bengt-Erik Nilsson uttryckte sig negativt om Uddevallapaketet bara 

månader efter att det presenterades. Han var kritisk till både bilfabriken och 

motorvägsplanerna. Han menade att fastställandet av bilfabrikens placering utan någon 

prövning var ett felaktigt agerande från regerings sida. Angående motorvägen ansåg han att 

ingen av sträckningsalternativen var acceptabla utifrån ett miljöperspektiv. Under Falkemarks 

intervju med miljödirektören hävdade den sistnämnda att alla inblandade beslutsfattare 
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tolkade Uddevallapaketet som att regeringen redan hade tagit ställning för den tänkta 

motorvägen.  

 Miljövårdsenheten förde upp alternativ till motorvägen för diskussion under sommaren 

1985.
80

 Man påpekade att satsningar på järnvägen skulle få en mer skonsam inverkan på 

miljön. Enheten fick dock svårt att göra sina åsikter hörda och Falkemark tolkar det som att 

man under hösten 1985 gav upp möjligheten att utreda alternativ till en motorväg. När 

länsstyrelsen sammanträdde för ett styrelsemöte den 18 november 1985 hävdade man från 

miljövårdsenhetens sida att de hade fått ägna sig åt att se över olika motorvägsalternativ, detta 

i kontrast till alternativ till en motorväg. Miljövårdsenheten ”tvingades” således koncentrera 

deras arbete till att försöka minimera de negativa konsekvenser för miljön som man menade 

skulle ske till följd av motorvägsbygget.
81

 Miljövårdsenhetens inflytande i motorvägsfrågan 

bestod endast i att vägförvaltningen tvingades att göra ett mindre antal extrainsatser för att 

begränsa skador på miljön. Falkemark skriver dock att det är möjligt att motorvägen aldrig 

hade blivit av om det hade varit så att miljövårdsenheten fått ge uttryck för sina synpunkter i 

en normalt utövad planeringsprocess. Han beskiver det som att motorvägsbeslutet fattades 

”över huvudet på alla regionala instanser”
82

. 

3.5.2 Planenheten och kulturmiljöenheten 

Planenheten och kulturmiljöenheten är också instanser inom länsstyrelsen och även de riktade 

kritik emot motorvägsplanerna. Planenheten har till uppgift att arbeta med frågor kring 

översiktlig och detaljerad fysisk planering såväl som stadsbyggnad och arkitektur och deras 

arbete leds av en länsarkitekt. Kulturmiljöenheten arbetar med kulturminnesvård och leds av 

länsantikvarien. Enligt Falkemark var planenheten den instans inom 

länsstyrelseorganisationen som riktade starkast kritik emot förslaget på motorvägsdragningen 

Väst 1A genom Ljungskile.
83

 De argumenterade bland annat för att det föreslagna alternativet 

skulle splittra Ljungskile och försämra dess kvalité som bostadsort. De menade också att Väst 

1A-alternativet skulle få förödande konsekvenser för de kulturhistoriska värdena som fanns 

området. De förespråkade istället alternativ Väst 2A som skulle dras strax öster om 

Ljungskile. Kulturmiljöenheten förespråkade samma alternativ med motiveringen att de 

kulturhistoriska värdena skulle påverkas i en mindre utsträckning. De uttryckte därtill 
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besvikelse över avsaknaden av alternativa lösningar där man utgår från de vägar och järnvägar 

som redan finns.
84

 

3.5.3 Den regionalekonomiska enheten 

Jag har hittills behandlat tre olika instanser inom länsstyrelseorganisationen som alla har riktat 

kritik emot motorvägsplanerna. Det fanns dock en instans som kontinuerligt var positivt 

inställd till planerna, nämligen den regionalekonomiska enheten. De var också ensamma som 

enhet inom länsstyrelsen att förespråka vägförvaltningens alternativ Väst 1A. Den 

regionalekonomiska enheten ville föra upp de regionalekonomiska effekterna av 

motorvägsbygget på agendan då de hävdade att diskussionen som fördes främst kretsade kring 

trafik- och miljöpolitiska aspekter samt de olika sträckningsalternativen. I februari 1986 gav 

de därför en forskare i uppgift att studera de regionalpolitiska effekterna av den, enligt dem 

själva, avsevärt förbättrade vägförbindelsen på sträckan mellan Göteborg och Uddevalla. 

Forskaren som utredde ärendet var Åke Forsström som var docent (numera professor) och 

verksam vid Göteborgs universitet.
85

 Ett par månader senare presenterade Forsström en 

rapport där han lade fram totalt 13 argument för motorvägsbygget.
86

 Hans huvudsakliga 

synpunkt i rapporten var att det är absolut nödvändigt att Uddevalla intrigeras i näringslivet i 

Göteborgsregionen och i Västsverige i stort. Han ansåg därtill att motorvägen skulle hjälpa 

staden att göra det.
87

 

 Falkemark urskiljer en rad brister i den utredning som Forsström gjorde. Ett exempel är att 

Forsström ger ett mycket litet utrymme åt internationell forskning om vägsatsningars 

regionalpolitiska effekter i sin rapport.
88

 Falkemark påpekar att det finns en stor mängd 

forskning där man har studerat motorvägssatsningar utifrån ett regionalpolitiskt perspektiv. 

Majoriteten av de fallstudier som har gjorts på området har visat att motorvägssatsningar inte 

har varit lönsamma utifrån ett regionalpolitiskt perspektiv enligt Falkemark som hänvisar till 

ekonomen Hans Tapper.
89

 Ett annat problem som Falkemark ser med Forsströms studie är att 

den kan tolkas som väldigt ensidig då argument mot en motorväg antingen har sorterats bort 

eller negligerats.
90

 Som exempel har miljörelaterade aspekter uteslutits med motiveringen att 

det faller utanför ramen av utredningsuppdraget.
91

 Anläggningskostnaden har också lämnats 
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åt sidan
92

 vilket kan ses som anmärkningsvärt då de regionalpolitiska effekterna möjligen 

borde relateras till kostnaden. Forstströms studie spelar en viktig roll eftersom myndigheter 

har använt den som ett argument för att motorvägen borde byggas. Både vägförvaltningen och 

vägmyndigheten hänvisade till studien för att ge belägg för motorvägens nödvändighet.
93

 

Enligt Falkemark kan dock inte studien användas som ett slags bevis för motorvägens 

nödvändighet eftersom den enligt honom har för stora vetenskapliga brister.
94

 

3.5.4 Länsstyrelsens politiker 

Det är också viktigt att säga något om hur motorvägsfrågan har behandlats av länsstyrelsens 

politiker. Länsstyrelsen är en statlig organisation som befinner sig på regional nivå. 

Organisationen leds av en styrelse bestående av politiska ledamöter och ordföranden i 

styrelsen är landshövdingen som regeringen tillsätter. Vid tiden då motorvägsfrågan var 

aktuell bestod länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län av 9 ledamöter som utsågs av 

Göteborgs kommun och 5 ledamöter som utsågs av Bohuslandstinget.
95

 Det borgerliga och 

det socialistiska blocket hade 7 ledamöter vardera i länsstyrelsen under perioden 1985- 1988. 

Det var två stycken sammanträdanden som var av betydelse. Det första hölls den 18 november 

1985 och det andra den 19 juni 1986 och de både handlande om förslagen på 

motorvägsdragningar. Under det första mötet röstade styrelsen för att vägförvaltningen skulle 

fortsätta utreda alternativ Väst1A samt alternativ Väst 1B. 6 ledamöter från moderaterna och 

folkpartiet röstade för förslaget att fortsätta utreda båda alternativen medan 6 ledamöter från 

socialdemokraterna röstade för att enbart utreda alternativ Väst 1B. Landshövdingen Åke 

Norling avgjorde till fördel för en fortsatt utredning av de båda förslagen. Enligt Falkemark 

såg moderaterna och folkpartiet till att alternativ Väst 1A, som nämnt ovan var det minst 

kostsamma alternativet, inte blev uteslutet.
96

 Vid det andra mötet i juni tog ledamöterna 

ställning till vägförvaltningens arbetsplan enligt vilken alternativet Väst 1A föreslogs. 

Förslaget gick igenom med en knapp majoritet. Ledamöter från moderaterna, folkpartiet, en 

ledamot från centerpartiet och landshövdingen röstade för förslaget medan 

socialdemokraterna och en ledamot från vänsterpartiet kommunisterna (numera 

vänsterpartiet) röstade för alternativ Väst 1B.
97
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3.5.5 Uddevalla kommun 

Den planerade motorvägen skulle i princip dras inom gränsen av en kommun, nämligen 

Uddevalla kommun.
98

 Det kanske mest intressanta rörande hur motorvägsfrågan behandlades 

i kommunen är inställningen till vägförvaltningens förslag alternativ Väst 1A. Ser man till 

huruvida motorvägen skulle byggas så var en klar majoritet för planerna. När fullmäktige 

sammanträdde den 12 november 1985 röstade socialdemokraterna, moderaterna och 

folkpartiet med sina totalt 48 ledamöter ja till att en motorväg skulle byggas. Centerpartiet, 

kristdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna röstade nej med deras totalt 13 

ledamöter. Vid samma möte hölls också en votering om de olika dragningsalternativen. I 

voteringen stod valet mellan alternativ Väst 1B eller Väst 2B där det förstnämnda alternativet 

fick flest röster. Kommunens andra viktiga sammanträde ägde rum den 3 juni 1986. Då kom 

man fram till att förespråka alternativ Väst 1B utan någon omröstning då socialdemokraterna 

med en klar majoritet stod bakom alternativet.
99

 Det var enbart 4 ledamöter som förespråkade 

vägförvaltningens alternativ Väst 1A och dessa ledamöter kom från moderaterna. Utifrån 

detta konstaterar Falkemark att det enbart var 4 av 61 ledamöter i kommunfullmäktige som 

var för det förslag som senare kom att bli verklighet. Därmed togs kommunens önskemål inte 

någon större hänsyn till.
100

 

3.5.6 Proteströrelser 

Det bildades en rad olika organisationer som positionerade sig emot motorvägsplanerna. Det 

var främst organisationerna Motlänken och Rädda Bohuslän som var mest aktiva och de 

försökte genom olika metoder påverka beslutsprocessen. I och med oppositionen mot 

motorvägen myntades begreppet ”trädkramare”. Deras protester startade i samband med att 

vägarbetet började under hösten 1987. De visade sitt motstånd mot projektet genom att bland 

annat klättra upp i träd som skulle tas ner.
101

 Deras främsta argument var att de hävdade att 

motorvägsbeslutet var olagligt och att de därför ansåg sig ha rätt att skydda natur och 

egendom. Motståndarnas framgångar kan sägas vara få och vägutbyggnaden drabbades inte 

av några förseningar till följd av deras aktioner. Det enda som de lyckades åstadkomma var 

att vägverket, som en följd av den växande kritiken, till slut gjorde en samhällsekonomisk 

kalkyl över projektet.
102
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3.6 Riksdagen ger grönt ljus för byggstart 

I januari 1986 lade regeringen fram sin budgetproposition enligt vilken finansieringen för 

motorvägsbygget skulle ske med hjälp av lån från den nordiska investeringsbanken.
103

 

Budgetpropositionen resulterade i kritiska motioner från vänsterpartiet kommunisterna och 

centerpartiet. En majoritet av riksdagen röstade dock för regeringens förslag och man 

avvisade motionerna som hade lämnats. När voteringen ägde rum hade det ännu inte gjorts 

någon samhällsekonomisk kalkyl.
104

 1987 års budgetproposition som även den lämnade plats 

för finansiering av motorvägen röstades också igenom av riksdagen.
105

 Noterbart är att den 

samhällsekonomiska kalkylen inte diskuterades i riksdagsdebatten våren 1987 trots att den vid 

det laget hade offentliggjorts. Falkemark tolkar detta som att trafikutskottet inte kände till 

kalkylen eftersom den i så fall borde ha använts som ett argument mot projektet av 

motståndarna.
106

 

 Vägen började byggas under hösten 1987. Vägbygget kunde påbörjas eftersom riksdagen 

godkänt finansieringen av vägen och för att regeringen gett avslag åt de omkring 300 

överklaganden av vägverkets arbetsplan som inkommit. Trots att väggbygget hade påbörjats 

försökte vissa ledamöter driva frågan vidare i riksdagen under 1987 och 1988. Vänsterpartiet 

kommunisternas ledamot Viola Carlsson använde vägverkets beräkningar som ett argument 

för att vägbygget skulle avbrytas i kammardebatten i maj 1988. Värt att notera är att detta var 

första gången som vägverkets samhällsekonomiska kalkyl nämndes i riksdagen.
107

  

 I november 1988 anmälde Viola Carlsson motorvägsfrågan för granskning till 

konstitutionsutskottet. Detta gjorde också miljöpartiet samma år. Konstitutionsutskottet är det 

kontrollorgan inom riksdagen som har till uppgift att kontrollera hur ministrarna i regeringen 

sköter sitt ämbete.
108

 Den enda kritik som riktades mot regeringen i konstitutionsutskottet 

slutsats var att regeringen hade låtit bli att ”tillämpa naturresurslagen och bestämmelserna om 

miljökonsekvensbeskrivning i väglagen”
109

. Falkemark menar att kritiken var mycket mild 

och att granskningen överlag inte var särskilt djupträngande. Det största problemet var enligt 

honom att man inte utfrågade någon av de aktörer som var med och formade 
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motorvägsbeslutet. Han nämner i synnerhet finansministern Kjell-Olof Feldt och 

vägdirektören Bengt Wolffram.
110

 

4. ÖRESUNDSBRON 

Öresundbron som förbinder Sverige med Danmark började byggas 1995 och invigdes fem år 

senare i juli 2000. Den kombinerade väg- och järnvägsbron sträcker sig från Malmö till 

Köpenhamn. Man skulle kunna ge en lång historisk bakgrund till hur projektet till slut 

förverkligades då det är en fråga som diskuterades under en väldigt lång tid. Redan vid 1800-

talets slut lades de första förslagen fram för en fast förbindelse mellan länderna.
 111

 Under 

1930-talet kan man säga att de första seriösa och realistiska förslagen presenterades för en fast 

förbindelse mellan länderna.
112

 Jag kommer dock börja denna redogörelse från 1980-talet då 

planerna på en fast förbindelse mellan länderna blev aktuella på allvar.  

4.1 Öresundsbron och ScanLink 

Jag har i föregående kapitel redogjort för hur lobbygruppen The European Roundtable 

bildades i april 1983. Lobbygruppens verksamhet spelade också en mycket stor roll i 

processen kring Öresundsbron. I ScanLink, som var en del av Roundtable-gruppens rapport 

Missing Links från 1984, fanns förslag för fasta förbindelser mellan Sverige och Danmark.
113

 

Arbetsgruppen för utvidgat ekonomiskt samarbete i Norden, som jag i föregående kapitel 

nämnde var en nordiskt förankrad del av Roundtable-gruppen, presenterade 1985 rapporten 

Norden finns. I rapporten fanns det förslag på hur samarbetet mellan de nordiska länderna 

kunde stärkas ekonomiskt, industriellt och kulturellt. Den skandinaviska länken eller 

ScanLink hade en central plats i rapporten. Arbetsgruppen skrev bland annat en kombinerad 

väg- och järnvägsbro mellan Sverige och Danmark skulle ha en avgörande betydelse för 

nordens och dess framtida ekonomiska utveckling.
114

 Christine Blomquist och Bengt 

Jacobsson beskriver det som att näringslivets ansträngningar gav ett nytt liv åt frågan kring en 

fast förbindelse över Öresund under mitten av 1980-talet samtidigt som det väckte ilska hos 

miljövänner. Planerna på en bro över Öresund blev för många synonymt med ScanLink-

projektet och detta ledde till att många motståndare till en fast förbindelse uppfattade det som 
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att brovänliga politiker agerade för att realisera ScanLink-projektet.
115

 Blomquist och 

Jacobsson skriver att många politiker därmed anklagades ”för att gå näringslivets ärenden”.
116

 

Vid det här laget hade nämligen Öresundsbron blivit en stor politisk fråga och utredningar 

kring en fast Öresundsförbindelse hade påbörjats vilket jag ska redogöra för i följande avsnitt.  

4.2 Utredningar kring Öresundförbindelser påbörjas 

Efter att Missing Links-rapporten presenterades 1984 fick Öresundsfrågan en ökad 

uppmärksamhet på den politiska arenan. Regeringen i Sverige och Danmark bildade en 

Öresundsdelegation sommaren 1984 och deras uppgift skulle bli att arbeta fram förslag till 

fasta förbindelser mellan länderna, närmare bestämt en vägförbindelse mellan Malmö och 

Köpenhamn och en järnvägsförbindelse i form av en tunnel mellan Helsingborg och 

Helsingör. I direktiven som gavs till delegationen uteslöt man alternativet att enbart utreda en 

järnvägslösning.  

 I juli 1987 lade Öresundsdelegationen fram deras största betänkande. Denna presenterade 

lösning gick ut på en ”kombinerad bil- och tågbro mellan Malmö och Köpenhamn”.
117

 SJ 

rekommenderade att man borde undersöka möjligheten att bygga en järnvägstunnel mellan 

Malmö och Köpenhamn men delegationen gav inte gehör åt deras önskemål.
118

  

4.3 Regeringens inställning 

Falkemark skriver att regeringen hittills hade varit i princip uteslutande positivt inställd till 

ScanLink men stödet kom att vackla till en viss grad 1987. Strax innan den 

socialdemokratiska partikongressen samma år skrevs motioner som förordade att partiet borde 

säga nej till planerna på en vägbro mellan Malmö och Köpenhamn och ScanLinks idéer i 

stort.
119

 Kritiken medförde att partistyrelsen tog avstånd ifrån ScanLinks förslag på stora 

motorvägssatsningar med undantag för Öresundsbron som man hävdade skulle vara lönsamt 

utifrån ett samhälls- och företagsekonomiskt perspektiv. Detta ansågs märkligt i mångas ögon 

då Öresundsbron kunde sägas vara själva nyckelprojektet i ScanLinks trafiksatsningar.
120

 

Partiledningen förordade följaktligen en bil- och tågbro över Öresund men möttes av kritik 

under partikongressen 1987. En kritiker var Birger Rosqvist som var ordförande i riksdagens 

trafikutskott. Han åberopade vad SJ tidigare sagt om att en fast förbindelse inte nödvändigtvis 

behöver innebära en bilbro. SSU:s ordförande Anna Lindh kritiserade också planerna på en 
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bilbro och förespråkade att man istället skulle borra en järnvägstunnel mellan Malmö och 

Köpenhamn.
121

 Efter en intensiv debatt under kongressen kom man fram till att inte 

genomföra någon omröstning om partistyrelsens förslag i kongressen. Istället remitterades 

ärendet tillsammans med förslag från kritikerna till redaktionsutskottet. I situationer där frågor 

remitteras till redaktionsutskottet brukar syftet i regel vara att skapa enighet. Utskottet kom 

fram till att man skulle hålla ett rådslag om Öresundsfrågan och därefter skulle partistyrelsen 

och riksdagsgruppen fatta ett slutgiltigt beslut. Anna Lindh uttryckte upprördhet över att 

kongressen inte fick ta ställning till partiledningens förslag. Falkemark menar att 

förflyttningen av frågan, från kongressen som är partiets högsta beslutande organ till en 

beslutsarena som lättare går att kontrollera, kan ses som en taktisk strategi från 

partiledningens sida.
122

 Partiledningen motiverade initiativet till ett rådslag med hänsyn till 

omsorg om en demokratisk beslutsprocess.
123

 Rådslagets resultat offentliggjordes i september 

1989 och blev inte glädjande för partiledningen. Endast 96 av de 456 svaranden ville ha en 

kombinerad bil- och tågbro medan 234 ville ha en järnvägstunnel.
124

 Resultatet från rådslaget 

var inte på något sätt bindande och partiledningen visade inga intentioner på att backa om 

deras förslag.
125

 

4.4 Regional lobbyism 

Sydsvenska handelskammaren bildades 1988 då handelskammarna i Skåne, Kalmar län och 

Kronoberg-Blekinge gick samman. Organisationen verkade för en mer dynamisk utveckling i 

Sydsverige. De tog hjälp av Åke E. Andersson som är professor i regionalekonomi och 

framtidsforskare.
126

 Enligt honom var bristen på infrastrukturella initiativ den stora 

förklaringen till den passiva utvecklingen i Sydsverige. Han menade att Själland och 

Sydsverige skulle kunna bli en motvikt till Stockholm/Uppsala-regionen. För att detta skulle 

bli möjligt var det nödvändigt att genomföra infrastrukturella satsningar och det viktigaste var 

enligt Andersson en fast förbindelse över Öresund med lokaltrafik. I och med detta fick 

Sydsvenska handelskammaren ett vetenskapligt belägg för den hållning som de sedan länge 

haft. Öresundsbron kom att bli den fråga som organisationen ägnade störst uppmärksamhet åt 

från 1989 fram till 1994. Debatten om ScanLink skapade mycket negativ uppmärksamhet 

kring Öresundsfrågan och organisationen arbetade aktivt för att försöka vända de negativa 
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uppfattningarna som fanns.
127

 Blomquist och Jacobsson menar att organisationen hade en viss 

betydelse under processens gång. Till saken hör att den danska statsministern tillsatte en 

initiativgrupp 1989 som hade till uppgift att arbeta fram förslag till en mer positiv utveckling i 

Köpenhamnsregionen som då hade stora ekonomiska och sociala problem. Sydsvenska 

handelskammaren samarbetade med en näringslivsgrupp som i sin tur hade i uppgift att ge 

underlag för initiativgruppen i Danmark. Initiativgruppens rapport blev klar i november 1989 

och enligt rapporten skulle en fast förbindelse över Öresund gynna Köpenhamnsregionen i 

många avseenden vilket medförde ett stigande intresse i Danmark för en fast förbindelse över 

Öresund.
128

 Enligt Sydsvenska handelskammarens dåvarande direktör Hans Cavalli-Björkman 

förändrades attityden i Danmark till en fast förbindelse helt efter att initiativgruppen 

presenterade sin rapport.
129

 

4.5 Förhandlingar om Öresundsbron 

Efter rådslaget följde en rad förhandlingar bakom stängda dörrar mellan främst 

socialdemokraterna och de danska socialdemokraterna som inte befann sig i 

regeringsställning. Det danska socialdemokratiska partiet ville inte ha en vägbro över Öresund 

och inte heller någon fast förbindelse över Fehmarn Bält.
130

 Falkemark konstaterar att de 

svenska socialdemokraterna kontinuerligt försökte få igenom förslaget om en kombinerad 

broförbindelse genom att sätta press på danskarna. Socialdemokraterna uteslöt konsekvent 

alternativet om en järnvägstunnel och Falkemark menar att deras agerande näst intill kan 

tolkas som ett ultimatum. Det vill säga att frågan handlade om en kombinerad bil- och tågbro 

eller ingenting alls. Han argumenterar också för att detta var en stor anledning till att de 

danska socialdemokraterna till slut ändrade sig och förespråkade de svenska 

socialdemokraternas förslag.
131

 När den dåvarande statsministern Ingvar Carlsson och den 

danske socialdemokratiska partiordföranden Svend Auken träffades den 18 januari 1990 

delade de samma uppfattning om Öresundsfrågan. Det ska sägas att socialdemokraterna ännu 

inte hade tagit ett officiellt ställningstagande för förslaget. Det var inte förrän i maj 1990 som 

regeringen fick mandat för att kunna inleda förhandlingar med den danska regeringen efter att 

socialdemokraterna hade tagit ett officiellt ställningstagande för Öresundsförbindelsen.
 132
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 En central aspekt under förhandlingarna som inleddes sommaren 1990 mellan regeringarna 

var kostnadskalkyleringsarbetet. Experter från både den svenska och den danska regeringen 

kom fram till att den kombinerade bil- och tågbron inte skulle bli ekonomisk lönsam. Det 

främsta argumentet mot en borrad järnvägstunnel var att skulle bli företagsekonomiskt 

olönsamt. Sveriges och Danmarks regeringar hade nu kommit fram till att även deras 

förespråkade alternativ var olönsamt.
 133

 Dessa uppgifter blev dock inte kända för allmänheten 

under beslutsprocessen utan fanns enbart i interna regeringsdokument.
134

 Falkemark skriver 

också att diskussionen som fördes kring tillståndsprövningen under förhandlingarna reser 

frågetecken. Han tolkar det som att regeringens främsta prioritet var att förverkliga 

Öresundsbron medan frågan om brons eventuella förenlighet med det rådande regelverket var 

underprioriterat.
135

  

4.6 Ett avtal tecknas  

Den 23 mars 1991 tecknade Sveriges och Danmarks regering ett avtal om att konstruera en 

bil- och tågbro över Öresund.
136

 Beslutsprocessen tog inte slut i samband med att avtalet 

tecknandes. Det var också tvunget att godkännas av riksdagen i Sverige och folketinget i 

Danmark. I propositionen som regeringen lade fram i riksdagen argumenterades bland annat 

för att en fast förbindelse skulle stärka Öresundsregionens sammanhållning. Rörande 

miljöpåverkan menade regeringen att eventuella merutsläpp inte kunde ses som ett rimligt 

skäl för att avstå från att genomföra projektet. Detta eftersom förbindelsen skulle få en stor 

positiv inverkan på den regionala utvecklingen såväl som den ekonomiska tillväxten i 

Sverige. Riksdagen röstade igenom propositionen den 12 juni 1991 med siffrorna 227 för och 

85 emot. I folketinget fick den danska regeringen något större problem. Många motståndare 

hävdade att politikerna hade fått igenom avtalet med Sverige bakom stängda dörrar och 

debatten i Danmark började alltmer handla om demokrati snarare än om miljö.
137

 

Motståndarna argumenterade också för att alternativa förbindelser inte hade undersökts i 

tillräkligt hög grad. Trots en intensifierad debatt röstade folketinget ja till en fast förbindelse 

över Öresund med siffrorna 117 för och 42 emot.
138

 Det anmärkningsvärda är att riksdagen 

och folketinget inte fick ta del av de ekonomiska kalkylerna som regeringarna gjorde. 
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Falkemark går så långt som att säga att de folkvalda i Sverige och Danmark ”vilseleddes av 

sina respektive regeringar”.
139

  

4.7 Miljöprövningen 

Den 15 augusti 1991 beslutade regeringen om hur miljöprövningen av projektet skulle 

bedrivas. Man kom fram till att projektet skulle prövas enligt kapitel 4 i naturresurslagen och 

enligt vattenlagen. Regeringen skulle pröva tillåtligheten i de båda ärendena. Avtalet mellan 

Sverige och Danmark ratificerades den 24 augusti 1991 och inte långt därefter fick Sverige ett 

regeringsskifte.
140

 Den nya borgerliga regeringen slog fast att avtalet som ingåtts var ett 

folkrättsligt bindande internationellt avtal. I regeringsförklaringen stod också att 

miljöprövning avsåg att behandla den regionala påverkan och konsekvenser för Östersjön till 

följd av den fasta förbindelsen. Öresundkonsortiet, som bildades i januari 1992 och ägdes 

gemensamt av den svenska och danska staten, ansökte om tillstånd enligt kapitel 4 i 

naturresurslagen den 1 juli 1992. I ansökningen beskrev man bland annat hur den fasta 

förbindelsen skulle utformas och den skickades till regeringen och omkring 100 

remissinstanser.
141

 I december lämnades remissvar på ansökan in till regeringen och 

koncessionsnämnden för miljöskydd. Koncessionsnämnden har till uppgift att bereda och ge 

utlåtanden till regeringen i prövningar enligt kapitel 4 i naturresurslagen.
142

 Både Ban- och 

Vägverket menade att ansökan var tillräkligt välgrundad för att kunna besluta om. Det fanns 

också exempel på instanser som kritiserade ansökan, man kan exempelvis nämna 

Miljönämnden i Malmö, Skånes naturvårdsförbund och Naturskyddsföreningen. 

Naturvårdsverket gav sitt godkännande till ansökan under förutsättning att vissa villkor skulle 

uppfyllas. Koncessionsnämnden yttrade sig om ärendet i februari 1993. Nämnden beslutade 

att inte ge bifall åt ansökan då man ansåg att Östersjön var för ekologiskt känsligt och kunde 

ta skada. Vidare ansåg nämnden att det fanns två områden som var viktiga för yrkesfisket och 

ett område som var känsligt utifrån ett naturvårdsperspektiv och att dessa kunde skadas 

påtagligt av brobygget.
143

 Nämnden stödde också sitt beslut på samhällets mål kring 

miljöanpassade transportsystem. Den 9 mars 1993 debatterades koncessionsnämndens 

yttrande i riksdagen. Där sade statsminister Carl Bildt att det skulle vara ohederligt att ändra 

ståndpunkt enbart på grund av koncessionsnämndens yttrande. Han menade att det var 
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ohederligt mot de beslut som fattats, mot de avtal som ingåtts och mot hela processen i stort. 

Debatten i riksdagen fortsatte och det väcktes kritik om att beslutsprocessen blivit bakvänd då 

miljöprövningen ägde rum efter att beslutet om brobygget redan hade fattats.
144

  

 Vattendomstolen hade till uppgift att undersöka om byggandet av bron var i enlighet med 

den svenska vattenlagen. De huvudsakliga förhandlingarna hölls i slutet av september 1993 

och domstolen lämnade sitt yttrande till regeringen den 15 november samma år. 

Vattendomstolen kom fram till att Öresundsbrons svenska del fick byggas. De lämnade dock 

ett mindre antal reservationer, man underströk bland annat att bron inte fick bromsa upp 

Östersjöns salt- och syretillförsel.
145

  

4.8 Klart för byggstart 

Efter en tre år lång miljöprövning beviljades Öresundskonsortiet tillstånd enligt kapitel 4 i 

naturresurslagen och enligt vattenlagen. Regeringen stödde sitt beslut på att utformningen av 

broförbindelsen hade anpassats så att de gav en så liten miljöpåverkan som möjligt.
146

 

Öresundsfrågan orsakade stor turbulens i den borgerliga regeringen och miljöministern Olof 

Johansson avgick som en följd av sin övertygelse att Öresundsbron var miljöfarlig, alltför 

kostsam och onödig.
147

 

 Nu återstod enbart tillstånd enligt miljöskyddslagen och ett slutgiltigt tillstånd enligt 

vattenlagen. Koncessionsnämnden för miljöskydd beviljade Öresundskonsortiet tillstånd 

enligt miljöskyddslagen den 30 juni 1995 och den 12 juli beviljade vattendomstolen tillstånd 

enligt vattenlagen. Detta markerade slutet för miljöprövningen och bron började byggas under 

hösten 1995. Öresundsbron invigdes slutligen under sommaren 2000.
148

 

5. KRAFTLEDNINGSPROJEKTET MELLAN SVERIGE OCH POLEN 

I augusti 2000 togs den första kabelförbindelsen mellan Sverige och Polen i bruk. Den 230 

km långa likströmskabeln sträcker sig från Sternö halvö strax söder om Karlshamn i Blekinge 

till provinsen Slupsk i norra Polen. Polen har ett fossilbaserat energisystem och syftet var att 

förena detta system med svensk vattenkraft och därigenom få en mer effektiv elproduktion 

och elanvändning.
149

 Den stora fördelen för Sverige ansåg man vara möjligheterna till att 

kunna exportera el under säsonger med hög nederbörd och importera el under perioder med 

låg nederbörd, vid en hög efterfrågan och vid tillfällen då det uppstår störningar i 
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elproduktionen.
150

 Projektet var ett av de största industriprojekten som genomfördes i 

regionen kring Östersjön vid den här tidsperioden och den totala kostnaden för projektet var 

ca 2,7 miljarder kr.
151

 Startskottet för beslutsprocessen kan man hävda togs då Svenska 

Kraftnät inkluderade en kabelförbindelse mellan Sverige och Polen i deras budget 1996. Den 

drygt fyra år långa beslutsprocessen som följde markerade sitt slut då övermiljödomstolen i 

augusti 2000 gav det sista tillståndet som krävdes för att projektet skulle förverkligas.
152

 

Projektet innefattade beslutsfattande på flera nivåer och skapade också en intensiv debatt 

bland allmänheten.
153

 Det krävdes en rad olika tillstånd för att kunna genomföra det här 

projektet och tillståndsprocessen kommer därmed vara det mest centrala i min redogörelse för 

detta infrastrukturprojekt som i folkmun har kallats för Polenkabeln.  

5.1 Kraftbolagen tar initiativet 

Tanken om en kabelförbindelse mellan Sverige och Polen föddes redan på 1970-talet men 

sågs då som ogenomförbart utifrån ett politiskt perspektiv. Idén kom upp på agendan igen 

under mitten av 1990-talet då Vattenfall AB bildade en organisation som hade till uppgift att 

undersöka möjligheterna till att anlägga kabelförbindelse mellan Sverige och Polen, komma 

fram till en teknisk lösning och hitta möjliga affärspartners i Polen. Organisationens arbete 

ledde fram till att Vattenfall AB och Polish Power Grid Company 1995 tillsammans kom 

överens om att försöka förverkliga idén om en kabelförbindelse mellan länderna. Sverige fick 

dock en ny energilagstiftning som trädde i kraft den 1 januari 1996. Detta ändrade 

förutsättningarna och det statliga affärsverket Svenska Kraftnät blev ansvariga för 

högspänningstillverkning. Därmed blev de två ovannämnda aktörerna beroende av Svenska 

Kraftnät.
154

 Statliga affärsverk eller affärsdrivande verk som det också kan kallas är ett statligt 

organ som man kan säga befinner sig mellan ämbetsverk och statliga bolag. Ämbetsverk är 

den formen av statligt organ som har den hårdaste styrningen medan tanken med statliga 

bolag är att de i stort sett ska drivas som vanliga bolag.
155

 

 Den 18 mars 1996 lämnade Svenska Kraftnät i en skrift till näringsdepartementet där de 

presenterade en plan för att anlägga en högspänningskabel mellan Sverige och Polen.  

Eftersom Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk måste deras budget- och 

investeringsplaner godkännas av riksdagen. Högspänningsprojektet fanns med som en del i 
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deras budgetplan från 1996 fram till år 2000 vilket riksdagen gav sitt godkännande till. Trots 

riksdagens godkännande restes dock viss kritik mot projektet på riksdagsnivå. Man kan 

exempelvis nämna att miljöpartiet skrev två motioner 1996 och 1997 där man föreslog att 

projektet skulle förkastas. De skrev även en kritisk motion tillsammans med centerpartiet 

1998.
156

 

5.2 Tillståndsprocessen 

Det krävdes en rad olika tillstånd för att kunna konstruera och upprätthålla en 

kabelförbindelse av den här typen.
157

 De var totalt sex tillstånd som krävdes och dessa var, 

koncessionstillstånd, ledningsrätt, tillstånd enligt kontinentalsockellagen, tillstånd enligt 

vattenlagen, operativt tillstånd och bygglov.
158

 I juni 1996 ansökte Svenska Kraftnät om 

koncessionstillstånd. Rent konkret ansökte de om rätten till att konstruera en 

högspänningskabel som skulle dras från en station på Sternö halvö i Karlshamn kommun fram 

till gränsen där svenskt vattenterritorium tar slut. Regeringen gav tillstånd för detta den 17 juli 

1997. 1998 utvecklade Svenska Kraftnät en ny teknisk lösning som gick ut på att 

strömåterföringen mellan Sverige och Polen skulle ske genom återledarkablar. Detta gjorde 

att de blev tvungna att åter igen ansöka om koncessionstillstånd vilket regeringen beviljade 

den 6 juli 1998. Svenska Kraftnät ansökte också om att tillståndet skulle överföras från 

Svenska Kraftnät till bolaget SwePol Link AB vilket regeringen godkände den 18 november 

1999.
159

 SwePol Link AB bildades 1997 och ägdes gemensamt av Vattenfall AB, Svenska 

Kraftnät och Polish Power Grid Company. Syftet med bolaget var att det skulle bygga, äga 

och operera kraftledningen mellan Sverige och Polen.
160

  

 Det krävdes som nämnt också ledningsrätt vilket hanteras av lantmäteriet. På grund av den 

nya tekniska lösningen krävdes även hör två ansökningar om ledningsrätt. Svenska Kraftnät 

ansökte först om ledningsrätt hösten 1997 som lantmäteriet i Blekinge län beviljade den 18 

november samma år. Den 18 augusti 1998 gjordes en ny ansökan, den här gången av SwePol 

Link AB, som lantmäteriet också beviljade.
 161

  

 För att få placera elektroniska kablar på havsbotten krävs tillstånd enligt 

kontinentalsockellagen som hanteras av regeringen. Den 8 februari 1998 ansökte Svenska 

Kraftnät om tillstånd att få placera en kabel och två återledarkablar på havsbotten. Regeringen 
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gav Sveriges geologiska undersökning (SGU) i uppdrag att utreda ärendet och i linje med 

SGU:s rekommendationer beviljade regeringen tillståndet den 11 oktober 1998.
162

  

 Den 11 november 1997 ansökte Svenska Kraftnät om tillstånd att utföra ett antal 

vattenoperationer som var relaterade till projektet. I detta ärende stötte de på vissa problem då 

den regionala vattendomstolen i Växjö som hanterade ärendet menade att deras ansökan hade 

för stora brister. Domstolen beslutade därför att inte ge tillstånd. Efter en tid drog Svenska 

Kraftnät tillbaka deras ansökan och gjorde en ny den 15 juni 1998 efter att man utvecklat den 

nya tekniska lösningen.
163

 Vattendomstolen fann att de operationer som Svenska Kraftnät 

ämnade göra var i linje med vattenlagens regleringar och beviljade tillståndet den 15 

december. Beslutet överklagades av Karlshamn kommun och sex andra parter. Detta ledde till 

att miljööverdomstolen beslutade att vattendomstolen skulle se över ärendet igen. Den 10 

november 1999 fattade vattendomstolen det slutgiltiga beslutet att ge Svenska Kraftnät 

tillstånd att utföra det vattenoperationer som behövdes. Karlshamn kommun överklagade även 

denna gång men miljööverdomstolen valde att inte ta upp ärendet igen i deras uttalande den 

14 november 2000.
164

 

 För att verkställa högspänningsprojektet krävdes ett operativt tillstånd som hanteras av 

elsäkerhetsverket. Syftet är att säkerställa elektronisk säkerhet vid installationer. Rörande 

detta projekt var det det södra tillsynsdistriktet inom elsäkerhetsverket som berördes. SwePol 

Link AB bad elsäkerhetsverket om tillstånd att få verkställa projektet den 11 januari 2000.
165

 

Den 8 februari samma år gav det södra tillsynsdistriktet SwePol Link AB operativt 

tillstånd.
166

  

 För att kunna konstruera och upprätthålla högspänningskabeln behövde man också bygga en 

omriktarstation och andra byggnader för service och förvaring på Sternö. För att kunna göra 

det krävdes bygglov av Karlshamn kommun. Kommunen var på ett tidigt stadium tydlig med 

att poängtera vikten av en detaljerad utvecklingsplan eftersom man ansåg att de tänkta 

byggnaderna skulle påverka miljön i området. Svenska Kraftnät ansökte om bygglov trots att 

det inte fanns en detaljerad utvecklingsplan och de hävdade också att en sådan inte var 

nödvändig. Byggnadsnämnden i Karlshamn kommun tog beslutet att inte ge bygglov åt 

Svenska Kraftnät den 10 december 1997 med motiveringen att det saknades en detaljerad 

utvecklingsplan. Svenska Kraftnät överklagade beslutet till länsstyrelsen i Blekinge län. Den 
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16 februari 1998 beslutade länsstyrelsen att en detaljerad utvecklingsplan var nödvändig och 

att byggnadsnämnden därmed hade tagit ett korrekt beslut.
167

  Därefter överklagade Svenska 

Kraftnät länsstyrelsens beslut till regeringen. Regeringen hävde det fattade beslutet och 

bestämde att byggnadsnämnden skulle behandla ärendet igen. Regeringen hävdade också att 

en detaljerad utvecklingsplan inte var en absolut nödvändighet. Detta ledde fram till att 

byggnadsnämnden beslutade att bevilja bygglovet den 27 maj 1998.
168

  

 För att sammanfatta tillståndsprocessen hade regeringen direkt kontroll över två av 

tillstånden, nämligen koncessionstillstånd och tillstånd enligt kontinentalsockellagen. Vidare 

skriver Wiklund att regeringen hade indirekt kontroll över ärendet kring ledningsrätt via 

lantmäteriet och ärendet kring det operativa tillståndet via elsäkerhetsverket. 

Regeringen och den statliga förvaltningen hade därmed kontroll över 4 av de 6 tillstånd som 

behövde beviljas för att projektet skulle realiseras.
169

  

5.3 Det organiserade motståndet 

Projektet skapade också en stor aktivitet utanför den parlamentariska och förvaltningsmässiga 

sfären. Projektet fick stor uppmärksamhet i media och det skapades en intensiv debatt med en 

rad olika inblandade aktörer såsom icke-statliga organisationer (NGOs), privatpersoner, 

politiska partier och företag. När kraftbolagens planer blev kända för allmänheten under 

sommaren 1996 var det genast flera lokala icke-statliga organisationer som positionerande sig 

emot projektet. Man kan exempelvis nämna lantbrukarorganisationen i Blekinge och olika 

fiskeorganisationer.
170

 En viktig aktör var också Nätverket mot Polenkabeln som bildades 

1996 och som genom hela processen var delaktig genom att bland annat delta i protester och 

skriva debattartiklar. Nätverket mobiliserade motståndet mot projektet och innefattade flera 

icke-statliga organisationer och privatpersoner. Motståndarna hävdade bland annat att 

projektet skulle få negativa konsekvenser för fisket och miljön.
171

 Det arrangerades flera 

manifestationer mot projektet. Som exempel kan man nämna en manifestation som 

anordnades i Järnavik i juli 1997 där 450 båtar och 350 personer på land deltog.
172

 

5.4 Kraftbolagen 

Kraftbolagen var som ovan nämnt initiativtagare till projektet. I Wiklunds avhandling 

framställs kraftbolagen som väldigt aktiva aktörer under hela processen, både på lokal och på 
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nationell nivå. SwePol Link AB, som ägdes gemensamt av Svenska Kraftnät, Vattenfall AB 

och det polska kraftbolaget, kan sägas vara den centrala aktören bland kraftbolagen. Exempel 

på andra involverade kraftbolag var ABB High Voltage Cables och Permascand AB då de 

skulle konstruera kabeln och elektrodstationen. Kraftbolagen försökte mobilisera stöd för 

projektet genom att bland annat skriva debattartiklar i lokala dagstidningar i Blekinge. De 

arrangerade informationsmöten för att allmänheten skulle få ta del av projektplanerna och 

dess syfte. Vidare kontaktade också representanter från kraftbolagen lokalpolitiker och 

ickestatliga organisationer för att informera om projektet.
173

 

 På ett nationellt plan försökte kraftbolagen mobilisera stöd för projektet genom att bland 

annat föra diskussion med näringsdepartementet och riksdagsledamöter. De kontaktade även 

andra berörda aktörer, bland annat instanser inom förvaltningen, för att föra fram de fördelar 

som man ansåg att projektet skulle generera.
174

 Representanter för kraftbolagen skrev också 

ett mindre antal debattartiklar i nationala dagstidningar.
175

 Enligt Wiklund är det självklart att 

kraftbolagen hade stora ekonomiska resurser. Han menar vidare att deras ekonomiska kapital 

underlättade deras lobbyverksamhet.
176

 Han tar också upp att det fanns tydliga indikationer på 

att det fanns personliga kontakter mellan kraftbolagen och den statliga förvaltningen vilket 

kan ha varit till kraftbolagens fördel.
177

 

6. ANALYS 

I detta kapitel kommer jag analysera mitt material utifrån mina frågeställningar. Strukturen är 

upplagd så att jag behandlar varje fall var för sig. Robert Dahls demokratikriterier kommer 

först behandlas och därefter analyseras materialet utifrån Bent Flyvbjergs, Nils Bruzelius och 

Werner Rothengatters teori om storskaliga infrastrukturprojekt. 

6.1 Demokratifrågan 

I mitt teoriavsnitt har jag redogjort för Dahls tre kriterier som jag kommer använda. För att 

påminna läsaren är det följande kriterier som jag kommer analysera mitt material utifrån: 

1. Effektivt deltagande 

2. Upplyst förståelse 

3. Kontroll över dagordningen 
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6.1.1 Motorvägsbygget i Bohuslän 

Effektivt deltagande:  

För att analysera beslutsprocessen i motorvägsfrågan i termer av effektivt deltagande är det 

inledningsvis lämpligt att ställa frågan om berörda aktörer hade möjlighet att ge uttryck för 

sina ståndpunkter under processens gång. Något som är genomgående i Falkemarks studie är 

att flera berörda aktörer uppfattade Uddevallapaketet som ett beslut från regeringens sida. Då 

Falkemark intervjuade miljövårdsenhetens direktör Bengt-Erik Olsson sade den sistnämnde 

att alla involverade beslutsfattare tolkade Uddevallapaketet som att regeringen hade tagit 

ställning för motorvägen i en bestämd mening. Motorvägsfrågan var alltså enligt honom i 

mångt och mycket redan avgjord innan beslutsprocessen hade påbörjats.
178

 Man kan givetvis 

inte se på Olssons uttalande som en absolut sanning. Man kan dock konstatera att det enligt 

honom fanns en avsaknad av effektivt deltagande under processens gång och att det enligt 

honom fanns andra som delade den uppfattningen.  

 Om man riktar uppmärksamheten till de olika alternativen på motorvägsdragningar så kan 

man också ifrågasätta graden av effektivt deltagande. Något som talar för en hög grad av 

effektivt deltagande är att aktörer såsom länsstyrelsens politiker och Uddevalla kommun gav 

uttryck för deras åsikter kring hur motorvägen skulle dras under sammanträden och 

omröstningar. Huruvida detta hade någon betydelse för utgången är dock mer tveksamt. I 

avsnitt 3.5.5 skrev jag att enbart 4 av 61 ledamöter i kommunfullmäktige ville att motorvägen 

skulle dras genom Ljungskile. Trots detta var det just det dragningsalternativet som blev 

verklighet.
179

 Proteströrelsernas aktiviteter bidrog till ett effektivt deltagande på så sätt att 

deras protester ledde till att vägverket till slut gjorde en samhällsekonomisk kalkyl av 

projektet.
180

 På det stora hela taget måste man dock säga att proteströrelsernas inflytande var 

litet i beslutsprocessen och detta gäller även för andra regionala aktörer. 

 

Upplyst förståelse:  

Det första anmärkningsvärda rörande kriteriet upplyst förståelse är att regeringen inte gjorde 

några noggranna utredningar kring motorvägens kostnad och samhällsekonomiska för- och 

nackdelar innan man presenterade planerna i Uddevallapaketet den 23 januari 1985. 

Regeringens enda kostnadsutredningen bestod i att man bad vägverkets vägdirektör Bengt 

Wolffram göra en snabb kostnadsberäkning över vad motorvägssträckan skulle kunna kosta. 

Det gick till så att kommunikationsdepartementet ringde Wolffram den 18 december och gav 
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honom en timme på sig att göra en preliminär kostnadsuppskattning.
181

 Han uppgav då en 

kostnad på 450-500 miljoner kr. Denna siffra skulle sedan visa sig vara grovt underskattad. I 

december 1985 hade den kalkylerade kostnaden nästan fördubblats.
182

 Regeringen hade 

därmed en felaktig uppfattning om projektets kostnad då man offentliggjorde planerna på att 

bygga motorvägen. I min redogörelse för projektet skrev jag att samhällsekonomiska kalkyler 

skulle spela en viktig roll i beslutsunderlag för investeringar inom trafiksektorn enligt de 

trafikpolitiska besluten som fattades 1979.
183

 Det kan därmed tolkas som att regeringens 

policy var att en upplyst förståelse kring samhällsekonomiska konsekvenser av 

infrastrukturella investeringar var av stor vikt innan man fattade beslut. Trots detta tog det 

lång tid innan man gjorde en samhällsekonomisk kalkyl eller objektanalys som det också 

kallas. Arbetet med objektanalysen påbörjades i juni 1986 och offentliggjordes i oktober 

samma år.
184

 Vid den tidpunkten hade beslutsprocessen pågått i över ett och ett halvt år.  

Detta gjorde att varken regeringen eller andra berörda aktörer hade någon välgrundad 

kännedom om projektets samhällsekonomiska för- och nackdelar. Miljövårdsenheten, 

planenheten och kulturmiljöenheten är instanser inom länsstyrelseorganisationen och samtliga 

tre var kritiskt inställda till motorvägsplanerna. Det är möjligt att motorvägskritiska aktörer 

såsom miljövårdsenheten hade haft större möjligheter att få gehör för deras åsikter om de 

blivit informerade om den samhällsekonomiska olönsamheten som projektet spåddes ha. I Att 

offra västkusten skriver Falkemark att enheten till synes gav upp möjligheten att få till stånd 

utredningar kring alternativ till en motorväg under hösten 1985
185

 och som bekant hade det 

inte gjorts någon objektanalys ännu. När länsstyrelsens politiker och Uddevalla kommun höll 

sina viktigaste sammanträden och omröstningar var objektanalysen inte heller klar. När 

riksdagen röstade igenom budgetpropositionen där motorvägsprojektet ingick 1986 var inte 

heller objektanalysen färdigställd. Man kan därmed inte hävda att beslutsprocessen levde upp 

till kriteriet om en upplyst förståelse. 

 

Kontroll över dagordningen:  

Vid analys av det sista kriteriet ligger det centrala i att studera hur motorvägen blev en 

politisk fråga från början. Som jag redogjorde för i avsnitt 3.1 drabbades Uddevalla hårt av 
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nedläggningen av Uddevallavarvet i december 1984.
186

 Finansministern Kjel-Olof Feldt och 

industriministern Thage G Peterson träffade Pher G. Gyllenhammar och Håkan Frisinger från 

Volvo kort efter nedläggningen av Uddevallavarvet. Under mötet bad man från regeringens 

sida Volvo att undersöka om det fanns möjlighet att anlägga någon form av produktion i 

Uddevalla. Inte långt därefter träffades Feldt och Gyllenhammar igen och den sistnämnda 

presenterade sin idé om en bilfabrik i Uddevalla.
187

 Regeringen presenterade sedan det så 

kallade Uddevallapaketet den 23 januari 1985. Det innehöll som bekant både att en bilfabrik 

skulle förläggas i Uddevalla och att en motorväg mellan Stenungssund och Uddevalla 

planerades att byggas. Mycket tyder på att motorvägen kan ses som ett slags krav på 

motprestation för att Volvo skulle vara villiga att anlägga en bilfabrik. 

Kommunikationsministern Curt Boström var tydlig med att det inte var fråga om ett krav från 

Volvos sida. Han talade dock om motorvägen som en förutsättning och jag delar Falkemarks 

åsikt om att skillnaden mellan att förutsätta och kräva är försumbar.
188

 Frågan man kan ställa 

sig är om Volvo hade stor makt att få upp motorvägsfrågan på dagordningen. 2300 människor 

förlorade sitt arbete i samband med nedläggningen av Uddevallavarvet och det krävdes stora 

ansträngningar för att få staden på fötter igen. En tänkbar förklaring kan vara att regeringen 

kände sig pressade att agera snabbt och därför gick med på att föra upp motorvägen på 

agendan gentemot att Volvo upprättade en fabrik i Uddevalla. Viktigt i sammanhanget är att 

Gyllenhammar också var ordförande för roundtable-gruppen som med deras ScanLink-projekt 

efterfrågade bättre kommunikationer mellan Oslo och norra Tyskland. Motorvägen mellan 

Stenungssund och Uddevalla skulle hjälpa till att göra detta. Det är därför möjligt att 

Gyllenhammar utnyttjade sin starka förhandlingsposition som han rimligtvis borda ha haft när 

situationen i Uddevalla var akut. Trots att det var regeringen som presenterade 

motorvägsplanerna i Uddevallapaketet tycker jag inte att man kan peka ut regeringen som den 

självklara initiativtagaren. Mycket tyder på att Volvo och Gyllenhammar med starka 

kopplingar till lobbygruppen The European Roundtable var de verkliga initiativtagarna. 

6.1.2 Öresundsbron 

När jag har gått igenom mitt material kring Öresundsbron så har det framgått tydligt att 

projektet är en fråga som har behandlats på riksnivå i väldigt stor utsträckning. Regionala 

aktörer lyfts inte alls fram på samma sätt som i fallet med motorvägen i Bohuslän. När jag 
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analyserar projektet kommer därför inte regionala aktörer att behandlas i någon större 

utsträckning.  

 

Effektivt deltagande:  

Öresundsdelegation som bildades gemensamt av den svenska och danska regeringen 1984 

fick i uppgift att arbeta fram förslag till en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn 

samt en järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör.
189

 Som jag redogjorde för i avsnitt 

4.2 presenterade delegationen deras största betänkande i juli 1987. Deras lösning gick ut på en 

kombinerad väg- och bilbro mellan Malmö och Köpenhamn. Detta föranleddes av att den 

svenska och den danska regeringen ändrade direktiven och gav delegationen i uppgift att 

utreda även detta alternativ.
190

 Partistyrelsen i socialdemokraterna som befann sig i 

regeringsställning förespråkade en kombinerad bil- och tågbro i enlighet med delegationens 

förslag men partiet var splittrat i frågan. Trafikutskottets ordförande Birger Rosqvist och 

SSU:s ordförande Anna Lindh var två framträdande kritiker mot projektet. Förslaget skapade 

en intensiv debatt under socialdemokraternas partikongress 1987 och partiledningen tog 

beslutet att kongressen inte skulle rösta om förslaget. Istället skulle ett rådslag hållas om 

Öresundsfrågan. Anna Lindh kritiserade beslutet och menade att kongressen borde ha fått ta 

ställning till förslaget.
191

 Partistyrelsen motiverade deras agerande med att säga att ett rådslag 

om Öresundfrågan på ett bättre sätt skulle värna om en demokratisk beslutsprocess.
192

 Frågan 

man kan ställa sig är om det inte var ett försök till att komma bort ifrån ett nej i kongressen 

snarare än ett uttryck för omsorg om demokratin. Kongressen är nämligen partiets högsta 

beslutande organ och ett nej till partistyrelsens förslag hade kunnat bli ett stort nederlag. Vid 

första anblick ser partilednings initiativ till ett rådslag som ett utryck för ett högt effektivt 

deltagande i beslutsprocessen eftersom aktörer såsom förbund, LO-distrikt, partidistrikt och 

enskilda partimedlemmar fick möjlighet att ta ställning i frågan. Det är dock tveksamt om 

rådslaget hade någon egentlig betydelse i beslutsprocessen. Endast 96 stycken av de svarande 

ville ha en kombinerad bil- och tågbro, 234 ville ha en järnvägstunnel och 108 ville inte ha 

någon fast förbindelse alls. Trots att en majoritet var för en järnvägstunnel visade inte 

partiledningen några tecken på att tänka om i frågan.
193

 Om partiledningen menade allvar med 

att man värnade om en demokratisk beslutsprocess borde de kanske ha utrett alternativet om 
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en järnvägstunnel mer ordentligt då det fanns en uttryckt vilja att göra detta. Det fanns också 

ett intresse för en renodlad järnvägslösning bland andra aktörer såsom SJ och DSB som är den 

danska motsvarigheten till SJ.
194

  

 Den här studien är avgränsad till beslutsprocessen i Sverige men det är ändå nödvändigt att 

nämna att det danska socialdemokratiska partiet till en början inte ville ha en vägbro över 

Öresund.
195

 Falkemark menar att de svenska socialdemokraterna försökte övertala 

systerpartiet i Danmark om att den kombinerade väg- och bilbron var det bästa alternativet 

och att deras agerande närmast kan liknas vid ett ultimatum. Det vill säga att man målade upp 

det som att frågan handlande om en kombinerad väg- och bilbro eller ingen förbindelse alls.
196

 

Det måste ses som ett problem med avseende på effektiv deltagande att man inte utredde 

alternativa förbindelser mellan Sverige och Danmark när många aktörer uttryckte en önskan 

om det.  

 

Upplyst förståelse:  

När jag har analyserat beslutsprocessen i Öresundsfrågan utifrån kriteriet upplyst förståelse så 

har återigen en ekonomisk kalkyl framträtt som det centrala i likhet med motorvägsbygget i 

Bohuslän. Som jag nämnde i avsnitt 4.5 tog experter från den svenska och den danska 

regeringen fram en ekonomisk kalkyl i januari 1991 som visade att en kombinerad bil- och 

tågbro skulle bli ekonomiskt olönsam.
197

 Den informationen undanhölls dock från 

allmänheten och beslutsfattare vilket bryter mot tanken om att beslutsfattare ska känna till all 

relevant fakta innan beslut fattas. Som det såg ut i fallet Öresundsbron fick inte riksdagen ta 

del av den ekonomiska kalkylens resultat när man röstade igenom regeringens proposition om 

den fasta förbindelsen över Öresund.
198

 Istället för att tillhandahålla den ekonomiska kalkylen 

fick riksdagen såväl som folketinget ta del av en annan kalkyl vars slutsats var att 

Öresundsbron kunde finansieras med trafikantavgifter.
199

 Det är svårt att inte tolka detta som 

ett taktiskt agerande från regeringens sida. Om regeringen medvetet undanhöll informationen 

från riksdagen måste det rimligtvis ses som mycket problematiskt utifrån ett demokratiskt 

perspektiv. 
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Kontroll över dagordningen:  

I min redogörelse för Öresundsbron skrev jag att tanken på en fast förbindelse mellan Sverige 

och Danmark fanns närvarande under hela 1900-talet. Det tycks dock som att frågan blev 

aktuell på allvar först efter att lobbygruppen The European Roundtable började intressera sig 

för frågan. Fasta förbindelser mellan Sverige och Danmark var som bekant en central del i 

ScanLink som var en del av lobbygruppens rapport Missing Links från 1984. Det var först 

efter att rapporten offentliggjordes som Sveriges och Danmarks regeringar bildade 

Öresundsdelegationen sommaren 1984. Delegationens uppgift var att arbeta fram förslag till 

fasta förbindelser mellan länderna. Att se på Öresundsdelegationen som en följd av ScanLink 

vore att förenkla men det är samtidigt svårt att inte dra några samband. I Drömmar om 

framtiden beskriver författarna det som att näringslivets ansträngningar gav nytt liv åt frågan 

kring en fast förbindelse över Öresund. Det fanns därtill också många som uppfattade det som 

att politiker agerade för att realisera ScanLink-projektet.
200

 Något som också stärker tesen om 

näringslivets inflytande i Öresundsfrågan är uttalanden från den svenska regeringen. När 

kommunikationsministern Curt Boström uttalade sig om Scan Link sade han: ”Jag tycker det 

är bra, det är en skiss över vad man kan åstadkomma. Vi jobbar redan väldigt praktiskt med 

idén bakom Scandinavian Link i allra högsta grad”.
201

 Sven Hulterström, som tillträde som 

kommunikationsminister efter Boström, talade också om ScanLink i positiva ordalag.
202

 Allt 

detta leder fram till frågan huruvida initiativet till Öresundsbron kom ifrån den politiska 

arenan eller ifrån näringslivets sfär. Med andra ord väcker det en undran om Roundtable-

gruppen med deras representanter ifrån näringslivet hade makt att göra Öresundsbron till en 

politisk fråga. Mycket talar för att deras ansträngningar hjälpte till att föra upp 

Öresundsfrågan på dagordningen.  

6.1.3 Kraftledningsprojektet mellan Sverige och Polen 

Effektivt deltagande:  

Något som talar emot en hög grad av effektivt deltagande i kraftledningsprojektet var att 

koncessionstillståndet beviljades relativt tidigt i beslutsprocessen. Svenska Kraftnät ansökte 

om koncessionstillstånd i juni 1996 och regeringen beviljade tillståndet i juli följande år.
203

 

Till saken hör att koncessionstillståndet kan ses som själva nyckelaspekten i 
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beslutsprocessen.
204

 Samtidigt talar mycket för att aktörer hade möjlighet att göra sina röster 

hörda under beslutsprocessen. Man kan exempelvis nämna att det ordnades 

informationsmöten om projektet och att de som kritiserade projektet var välorganiserade och 

förde dialog med kraftbolagen, politiker och media. Frågan man kan ställa sig är dock om de 

som motsatte sig projektet verkligen hade möjligheter att påverka efter att det viktigaste 

tillståndet hade beviljats. När det gäller projektets vara eller icke vara så kan jag inte komma 

fram till något annat svar än att det troligen var mycket svårt att stoppa projektet efter att 

Svenska Kraftnät fått koncessionstillstånd. Att Svenska Kraftnät utvecklade en ny mer 

miljövänlig teknisk lösning under sommaren 1998 var dock förmodligen ett resultat av att 

aktörer som var kritiska till projektet engagerade sig i beslutsprocessen. Detta kan ses som ett 

uttryck för ett högt effektivt deltagande då det organiserade motståndets aktiviteter hade en 

synbar påverkan. Ett exempel på ett bristande effektivt deltagande är ärendet kring bygglovet 

i Karlshamn kommun. Bygglovet var det enda tillståndet där den främst berörda kommunen 

hade chans att påverka. Byggnadsnämnden beslutade att inte ge bygglov men man kan inte 

säga annat än att regeringen körde över deras beslut när kommunen blev tvingade att se över 

ärendet igen. Kommunen hade med andra möjlighet att göra sin röst hörd i ärendet men blev 

tillrättavisade av regeringen att tänka om i frågan vilket ifrågasätter graden av ett effektivt 

deltagande. En intressant aspekt är också att det lokala motståndet mot projektet hävdade att 

de inte fick tillräcklig uppmärksamhet i nationell media. Wiklund menar dock att både det 

lokala motståndet och kraftbolagen hade möjligheter att kunna argumentera för deras 

ståndpunkter även på nationell nivå.
205

 Jag delar Wiklunds slutsats eftersom det tydligt 

framgår att projektet och det lokala organiserade motståndet uppmärksammades i nationell 

media. Man kan exempelvis nämna att Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter publicerade 

omkring 70 nyhetsartiklar vardera i ämnet och att de båda dagstidningarna sammanlagt 

publicerade omkring 15 debattartiklar om projektet.
206

 Att aktörer på detta sätt hade möjlighet 

att ge uttryck för deras åsikter i frågan talar för ett högt effektivt deltagande i den offentliga 

sfären.  

 

Upplyst förståelse:  

Jag nämnde ovan att konsessionstillståndet kan ses som själva nyckelaspekten i 

beslutsprocessen och att regeringen beviljade detta tillstånd i juli 1997. För att kriteriet 

                                                 
204

 Wiklund, 2002, s. 164 
205

 Wiklund, 2002, s. 152 
206

 Wiklund, 2002, s. 91 



 

 42 

upplyst förståelse ska uppfyllas ska beslutsfattare ha haft tid att sätta sig in i frågan och vilka 

konsekvenser olika beslut kan tänkas få. Frågan man kan ställa sig är därmed om regeringen 

hade en upplyst förståelse om projektet då man fattade detta viktiga beslut. Det kanske mest 

väsentliga rör frågan huruvida regeringen hade satt sig in vilka konsekvenser kraftledningen 

kunde få lokalt i Blekinge och i Östersjön. Ett bättre hanterande hade möjligen varit om 

regeringen hade tagit beslut om konsessionstillstånd längre in i processen. Då regeringen 

fattade beslutet hade kommunen inte beviljat bygglov än för att ta ett exempel. När Wiklund 

intervjuade den dåvarande näringsministern sade denne: ”Jag tycker vi fick en oerhört fin 

information. Jag tror inte att jag haft något ärende, under min tid i regeringen, som jag fått så 

bra information om”.
207

 Citatet kan givetvis tolkas som att regeringen hade en full upplyst 

förståelse om projektet men man måste samtidigt ha i åtanke att majoriteten av den 

information som gavs till regeringen med största sannolikhet kom ifrån kraftbolagen. Det 

finns en risk att man möjligen utelämnade vissa aspekter såsom kraftledningens potentiella 

lokala påverkan. Sammantaget anser jag att det inte finns så pass tydliga brister rörande 

kriteriet upplyst förståelse som i motorvägs- och Öresundsfallet men det tidiga fattade beslutet 

om konsessionstillstånd reser vissa frågetecken.  

 

Kontroll över dagordningen:  

Om det i Öresunds- och Bohuslänsfallet inte var helt självklart att peka ut tydliga 

initiativtagare så är det desto enklare i kraftledningsprojektet. Under mitten av 1990-talet 

bildade Vattenfall AB en organisation som fick till uppgift att undersöka möjligheterna till en 

kraftledningsförbindelse mellan Sverige och Polen. Deras arbete ledde till att Vattenfall AB 

och det polska kraftbolaget Polish Power Grid Company kom överens om att försöka 

förverkliga idén. Som jag nämnde i avsnitt 5.1 ändrades förutsättningarna då Sverige fick en 

ny energilagstiftning den 1 januari 1996. Den nya lagen innebar att det statliga affärsverket 

Svenska Kraftnät blev ansvariga för all högspänningstillverkning i Sverige vilket gjorde att de 

två ovannämnda kraftbolagen blev beroende av Svenska Kraftnät.
208

 Svenska Kraftnät 

lämnade sedan in en skrift till näringsdepartementet den 18 mars 1996 där de presenterade en 

plan för att dra en högspänningskabel mellan Sverige och Polen.
209

 Vi kan därmed se att 

initiativet till projektet kom från kraftbolagen. Värt att nämna är att Svenska Kraftnät, i 

egenskap av att vara ett statligt affärsverk, hade en viss statlig kontroll men det ursprungliga 
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initiativet kom dock ifrån Vattenfall AB. I ett fall som detta där det så tydligt kommer fram att 

initiativet kom från näringslivets sfär och inte från den politiska arenan så väcker det frågor 

om näringslivets makt över dagordningen. Man kan relatera till det Ingemar Ahlstrand skriver 

om särintresse kontra allmänintresse och fundera kring om kraftledningsprojektet låg i 

allmänhetens intresse eller om det är ett exempel på ett fall där särintressen från kraftbolagens 

sida hade en avgörande betydelse. Det är svårt att kunna dra några säkra slutsatser kring detta 

men det man definitivt kan säga är att det var kraftbolagen som förde upp 

kraftledningsprojektet på den politiska dagordningen.  

6.2 Storskaliga infrastrukturprojekt och risker 

Jag kommer här analysera mina tre fall utifrån Bent Flyvbjergs, Nils Bruzelius och Werner 

Rothengatters teori om storskaliga infrastrukturprojekt. Av praktiska skäl kommer jag i texten 

bara hänvisa till Flyvbjerg som författare istället för att nämna alla författares namn. Detta gör 

det mer läsarvänligt och viktigt att nämna är också att Flyvbjerg är huvudförfattare till 

Megaprojects and risks och var den som ledde forskningsarbetet som boken bygger på.
210

 

6.2.1 Motorvägsbygget i Bohuslän 

Flyvbjerg pekar ut budgetöverdrag som vanligt förekommande när det gäller stora 

infrastrukturprojekt. Man kan se att detta mönster även fanns i motorvägsbygget i Bohuslän. 

Jag har redan nämnt att den preliminära kostnadsuppskattningen på 450-500 miljoner kr som 

gjordes av Vägverkets direktör Bengt-Erik Olsson fick justeras uppåt kraftigt. Vid tiden då Att 

offra västkusten skrevs (1991) var motorvägen ännu inte färdigställd men siffror visade att 

den totala kostnaden för den 40 km långa sträckan skulle bli över 1000 miljoner kr.
211

 Detta 

kan relateras till det Flyvbjerg skriver kring uppskattad och faktisk kostnad. Det vill säga att 

den faktiska kostnaden av stora infrastrukturprojekt ofta brukar vara mellan 50-100 % större 

än den uppskattade kostanden.
212

 Det är dock viktigt att påpeka att den uppskattade kostanden 

justerades till en nästan dubbelt så hög siffra i slutet av december 1995.
213

 Man höll alltså inte 

fast vid den grovt underskattade kostnadsuppskattningen långt in i beslutsprocessen.  

 Att åberopa regional tillväxt som ett argument är också typisk bland initiativtagare och 

förespråkare för infrastrukturprojekt enligt Flyvbjerg. Vi kan se att det också var fallet i 

motorvägsbygget i Bohuslän då den regionalekonomiska enheten, som förespråkade en 

motorväg, förde upp regional tillväxt på agendan under beslutsprocessen. Som jag nämnde i 
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avsnitt 3.5.1 gav enheten forskaren Åke Forsström i uppgift att studera vilka regionalpolitiska 

effekter som den nya motorvägen skulle ge.
214

 Flyvbjerg menar att empirisk data visar att 

infrastrukturprojekt sällan genererar ekonomisk och regional tillväxt i den utsträckning som 

brukar påstås. Då denna studie är avgränsad till beslutsprocesserna kommer jag inte behandla 

de regionala effekter som motorvägen till slut gav. Jag kan dock säga något om hur detta 

behandlades under beslutsprocessen. Enligt Falkemark hade nämligen Forsströms studie stora 

vetenskapliga brister. Forstström lämnade både miljörelaterade aspekter och 

anläggningskostanden åt sidan.
215

 Att inte lyfta fram kostanden för projektet är i mina ögon 

väldigt anmärkningsvärt då de regionalpolitiska effekterna rimligtvis borde relateras till 

kostnaden. Forstström har inte heller ägnat något större utrymme åt internationell forskning 

kring infrastrukturella investeringar och regionala effekter. Den mesta forskning som har 

gjorts pekar nämligen på att infrastrukturprojekt i regel har en liten inverkan på regional 

utveckling.
216

 Forstström borde kanske därför ha argumenterat för varför motorvägen i 

Bohuslän skiljer sig från andra fall där de regionala effekterna ofta har varit små. Man kan 

konstatera att man i det här fallet har hävdat att motorvägen skulle få gynnsamma effekter 

regionalpolitiskt men mycket pekar på att argumenten inte är speciellt underbyggda vilket 

stämmer överens med Flyvbjergs tes. Jag anser också att det fanns brister kring hänsynen till 

miljörelaterade risker under beslutsprocessen. Det genomgående i Falkemarks studie är att 

motorvägsförespråkare såsom regeringen och den regionalekonomiska enheten argumenterade 

för motorvägsdragningsalternativet Väst 1A eftersom den var mest lönsam. Miljörelaterade 

aspekter tycktes ständigt vara underprioriterat trots att många motståndare förde upp 

miljöaspekterna till diskussion.  

6.2.2 Öresundsbron 

Flyvbjerg kom fram till att riskhanteringen i Öresundsprojektet var otillräcklig och jag ska här 

undersöka om jag kommer fram till samma slutsats genom att analysera mitt material. En 

viktig aspekt i beslutsprocessen var att experter från den svenska och danska regeringen kom 

fram till att bron inte skulle bli lönsam. Man kan därmed se att man identifierade en tänkbar 

risk med projektet. Som ovan nämnt undanhölls dock den informationen för riksdagen och 

folketinget samt allmänheten i stort. Jag anser att man kan dra en tydlig parallell till det 

Flyvbjerg skriver om att infrastrukturella beslut ofta fattas på basis av inkomplett och 

missvisande information. Man identifierade en risk men synliggjorde den inte under 
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beslutsprocessen. När det gäller miljörelaterade risker så anser jag att det faktum att 

miljöprövningen gjordes först efter att beslutet att bygga bron hade tagits kan ses som ett 

tveksamt hanterande. Det är svårt att inte komma fram till slutsatsen att en tidigare genomförd 

prövning enligt naturresurslagen och vattenlagen skulle ha inneburit en större hänsyn till 

projektets potentiella miljöpåverkan. Det ska dock nämnas att Flyvbjerg inte ser avsevärt stora 

brister i Öresundsfallet när det gäller just hänsyn till och identifieringen av miljörelaterade 

risker. Han skriver bland annat att det togs en större hänsyn till miljörelaterade risker än 

tidigare genomförda infrastrukturprojekt i Danmark även om det fanns brister.
217

 Min slutsats 

är dock att ärendet kring miljöprövningen kan ses som ett tecken på att miljöaspekter hade en 

underordnad ställning under beslutsprocessen. I Megaprojects and risks skriver Flyvbjerg 

också att Öresundsbron kostnaden för Öresundsbron blev 26 % högre än vad man först 

planerande.
218

 Denna information har inte funnits i det material jag har använt men jag finner 

inga skäl att tvivla på den uppgiften då Flyvbjerg hänvisar till mycket pålitliga källor.  

6.2.3 Kraftledningsprojektet mellan Sverige och Polen 

I Megaprojects and risks behandlas inte infrastrukturprojekt av den här typen i någon stor 

utsträckning. I bokens inledning tas internationella Kraftnätverk upp som en del av den 

växande infrastrukturutbyggnaden
219

 men inget av de tre fallen som studeras ingående faller 

inom energiområdet. Det framstår därmed som att den verklighet som målas upp i boken 

främst gäller för infrastrukturprojekt av typen vägar, broar och järnvägar.  

 Ser man till budgetöverdrag så framkommer det inte, utav Wiklunds avhandling, som att det 

har varit ett faktum i kraftledningsprojektet. Överskattning av regionala tillväxteffekter har 

inte heller varit synligt under beslutsprocessen. Förespråkare argumenterade istället för att ett 

genomförande av projektet låg i nationens intresse. Man kan exempelvis nämna ett uttalande 

från näringsministern där han sade att besluten kring projektet helt borde ha fattats av 

regeringen eftersom det låg i nationens intresse.
220

 Kraftbolagen hävdade också att projektet 

inte var kommunal fråga
221

 och använde därmed inte heller regionala tillväxteffekter som ett 

argument under beslutsprocessen. Flyvbjerg pekar som bekant ut underskattning av risker 

som ett vanligt förekommande fenomen. Det är svårt att kunna dra några säkra slutsatser 

huruvida detta också förekom i det här projektet. Vad som dock är tydligt är att motståndare 

till projektet pekade på riskerna för att miljön och fisket kunde ta skada av kraftledningen. 
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Kraftbolagen betalade forskare för att utreda kraftledningens potentiella miljöpåverkan. Att 

detta gjordes kan ses som ett belägg för att man tog hänsyn till potentiella risker. Samtidigt 

var det flera motståndare till projektet som ifrågasatte forskningen eftersom kraftbolagen 

betalade för den.
 222

 Som Wiklund skriver behöver det inte betyda att forskningen var partisk 

men det väcker ändå frågor om validiteten.  

7. SLUTSATSER 

7.1 Demokratifrågan 

Mitt första delsyfte var att undersöka den demokratiska kvalitén i beslutsprocesserna genom 

att analysera dem utifrån tre av Robert Dahls demokratikriterier. Nedan visas en schematisk 

tabell över hur väl beslutsprocesserna i de tre fallen levde upp till Dahls tre demokratikriterier. 

 

Tabell 1. Dahls demokratikriterier  

 Motorvägen Öresundsbron Kraftledningen 

Effektivt deltagande Tveksam Tveksam Tveksam 

Upplyst förståelse Låg Låg Rimlig 

Kontroll över 

dagordningen 

Tveksam Tveksam Tveksam 

 

Kommentar: Tabellen visar hur graden av de olika demokratikriterierna såg ut i de tre 

beslutsprocesserna. Skalan är 4-gradig och går ifrån: hög > rimlig > tveksam > låg. 

 

Gällande kriteriet effektivt deltagande så fanns det både sådant som talade för och emot ett 

effektivt deltagande i de tre beslutsprocesserna. I motorvägsprojektet var det många 

involverade aktörer som uppfattade Uddevallapaketet som ett beslut från regeringens sida. 

Det är problematiskt utifrån ett demokratiskt perspektiv eftersom inga andra aktörer utöver 

regeringen hade fått framföra sina synpunkter i frågan då Uddevallapaketet offentliggjordes 

vilket bryter mot kriteriet om ett effektivt deltagande. Protesterna mot projektet resulterade 

antagligen i att det till slut gjordes en samhällsekonomisk kalkyl över projektet och detta kan 

ses som ett utryck för ett fungerande effektivt deltagande. När det gäller Öresundsbron så såg 

jag också brister rörande det effektiva deltagandet. Det största problemet är enligt mig att man 

inte utredde alternativa fasta förbindelser mer noggrant. Många aktörer, däribland 

framträdande namn inom den svenska socialdemokratin, SJ och de danska 
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socialdemokraterna, förde fram argument för alternativa förbindelser under processens gång 

men de fick inget större gehör för deras åsikter. I kraftledningsprojektet såg det något ljusare 

ut i termer av effektivt deltagande. Väldigt många positionerade sig emot projektet och 

anordnade olika former av protester. Deras engagemang ledde med största sannolikhet till att 

Svenska Kraftnät utvecklade en ny mer miljövänlig teknisk lösning. Något som talade emot 

ett effektivt deltagande var att regeringen beslutade att ge koncessionstillstånd relativt tidigt i 

beslutsprocessen när inte alla berörda aktörer hade fått uttrycka sina synpunkter i frågan.  

 När jag analyserade fallen utifrån kriteriet om upplyst förståelse så kom jag fram till att det 

fanns en bristande förståelse kring kostnad och lönsamhet i både motorvägs- och 

Öresundsfallet. I motorvägsprojektet hade regeringen en mycket bristande kännedom om 

vägens egentliga kostnad. Det positiva var dock att kostanden justerades längre in i 

beslutsprocessen och att man därmed inte höll fast den grovt underskattade siffran. Det tog 

lång tid innan man gjorde en samhällsekonomisk kalkyl över projektet och den visade till sist 

på ekonomisk olönsamhet. När riksdagen röstade igenom budgetpropositionen 1986 där 

projektet ingick var kalkylen inte färdigställd och när budgetpropositionen röstades igenom 

året därpå nämndes aldrig kalkylen. Detta bryter tydligt emot kriteriet att beslutsfattare ska 

känna till all relevant fakta innan man tar beslut. I Öresundsfallet var det ett stort problem att 

regeringen undanhöll information om projektets förutspådda ekonomiska olönsamhet för 

riksdagen. Detta ser jag som det absolut största problemet rörande upplyst förståelse bland de 

tre fallen eftersom det verkade vara ett väldigt medvetet taktiskt agerande. I 

kraftledningsprojektet hävdade regeringen att de var mycket välinformerade. Ett frågetecken 

rör dock från vilket håll informationen kom ifrån. Med största sannolikhet kom den mesta 

informationen från kraftbolagen och det är möjligt att de kanske valde att lyfta fram 

fördelarna med projektet och inte ta upp potentiell lokal påverkan i Blekinge och Östersjön. 

Detta kan man inte dra några säkra slutsatser kring utan enbart spekulera i. 

 Vid analysen av det sista kriteriet som Dahl kallar för kontroll över dagordningen så 

undersökte jag hur projekten blev politiska frågor på dagordningen och vilka som var 

initiativtagare. Det var inget av de tre fallen där det utan diskussion kunde sägas att initiativet 

kom från den politiska sfären. I både motorvägs- och Öresundsfallet var lobbygruppen The 

European Roundtable inblandade. Ordföranden i gruppen var Volvochefen Pher G. 

Gyllenhammar och han var direkt inblandad i Uddevallapaketet. Jag kom fram till att mycket 

talar för att regeringen var tvungna att gå med på att bygga en motorväg mellan Uddevalla 

och Stenungssund i utbyte mot att Volvo skulle förlägga en bilfabrik i Uddevalla. Med tanke 

på hur situationen såg ut i Uddevalla efter nedläggningen av varvet är det mycket troligt att 
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regeringen kände sig pressade att agera snabbt. I Öresundsfallet var fasta förbindelser över 

Öresund ett av de främsta nyckelprojekten i roundtable-gruppens ScanLink-projekt. Fasta 

förbindelser var förvisso något som hade diskuterats under en mycket en lång tid men när jag 

har analyserat mitt material har mycket tytt på att det blev en brinnande fråga på den politiska 

dagordningen först efter att näringslivet hade uppmärksammat frågan. I kraftledningsprojektet 

var det än mer tydligt att initiativet kom ifrån näringslivets sfär i form av kraftbolagen med 

Vattenfall AB i spetsen.  

 För att sammanfatta och återknyta till mitt delsyfte så har det funnits brister kring 

beslutsprocessernas demokratiska kvalité. Jag anser inte att det går att svara ett direkt ja eller 

nej på frågan om beslutsprocesserna levde upp till det första kriteriet om ett effektivt 

deltagande. Det fanns både sådant som talar för och emot ett effektivt deltagande. Jag anser 

dock att beslutsprocessen i Öresundsprojektet var det fall som minst levde upp till kriteriet om 

ett effektivt deltagande. Anledningen till det är att man inte utredde alternativa fasta 

förbindelser trots att många involverade aktörer ville att det skulle göras. Man kan inte 

komma fram till någon annan slutsats än att beslutsprocesserna i motorvägs- och 

Öresundsprojektet misslyckades med att leva upp till kriteriet om en upplyst förståelse. Det 

fanns alltför stora brister i båda fallen. Kraftledningsprojektet hade inte några uppenbara 

brister rörande kriteriet. När det gäller det sista kriteriet som är kontroll över dagordningen så 

finns det ett tydligt mönster över näringslivets inflytande i initieringen av projekten och det 

var som tydligast i kraftledningsprojektet. Kriteriet om kontroll över dagordningen är speciellt 

på så vis att det inte är fruktbart att svara ja eller nej på om beslutsprocesserna lyckades leva 

upp till kriteriet. Det handlar snarare om att resonera kring vilka aktörer som hade kontroll 

över dagordning. Jag anser att den här studien har visat att näringslivet hade en stor makt i 

initieringsfasen i alla de tre fallen. Den demokratiska kvalitén kan ifrågasättas om det är så att 

initiativen till infrastrukturprojekt kommer från näringslivets sfär och inte från den politiska 

arenan där folkets representanter finns.  
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7.2 Storskaliga infrastrukturprojekt och risker 

Mitt andra delsyfte var att undersöka huruvida Flyvbjergs bild kring infrastrukturprojekt och 

risker stämmer överens med mina tre fall. Nedan visas en schematisk tabell över hur väl 

Flyvbjergs tes stämmer överens med beslutsprocesserna i de tre fallen. 

 

Tabell 2. Flyvbjergs teori om storskaliga infrastrukturprojekt 

 Motorvägen Öresundsbron Kraftledningen 

Flyvbjergs teori Stämmer till stor del Stämmer till stor del Stämmer i liten 

utsträckning 

 

Kommentar: Tabellen visar hur väl Flyvbjergs teori stämmer överens med 

beslutsprocesserna i de tre fallen. Skalan är 4-gradig och går ifrån: Stämmer helt > stämmer 

till stor del > stämmer i liten utsträckning > stämmer inte alls. 

 

Ett problem som jag stötte på var att min studie är avgränsad till beslutsprocesserna. För att 

kunna ge ett heltäckande svar på min frågeställning så hade jag förmodligen även behövt 

analysera projekten när de var färdigställda. Jag kunde inte undersöka motorvägens regionala 

tillväxteffekter för att ta ett exempel. Med detta sagt har inte min andra frågeställning varit 

oanvändbar. Det har fortfarande varit möjligt att använda Flyvbjergs tes som ett teoretiskt 

perspektiv för att analysera beslutsprocesserna. Jag kunde se att flera fenomen som Flyvbjerg 

pekar ut även förekom i motorvägsprojektet såsom budgetöverdrag och en underskattning av 

miljörelaterade risker. Gällande Öresundsbron så kom jag fram till att regeringarna i Sverige 

och Danmark undanhöll information för riksdagen och folketinget vilket stämmer överens 

med Flyvbjergs tes om att beslut om infrastruktur ofta är grundade på inkomplett och 

missvisande information. Kraftledningsprojektet var det fall som minst stämde överens med 

Flyvbjergs bild. Man överskattade exempelvis inte regionala tillväxteffekter och 

budgetöverdrag förekom inte heller till synes. Vad jag däremot kunde se var tecken på ett 

underskattande av miljörelaterade risker med projektet. 

 För att sammanfatta så anser jag att motorvägs- och Öresundsprojektet stämde överens 

väldigt väl med Flyvbjergs tes. Att jag kom fram till den slutsatsen var kanske mindre 

överraskande rörande Öresundsbron då det var ett av Flyvbjergs studieobjekt. Jag vill dock 

inte gå så långt som att säga att beslutsprocesserna i motorvägs- och Öresundsfallet helt 

stämde överens med Flyvbjergs teori. För att komma fram till en så definitiv slutsats så hade 
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det varit nödvändigt att analysera mer än bara beslutsprocesserna. Kraftledningsprojektet 

stämde inte överens med Flyvbjergs tes i samma utsträckning och en förklaring kan nog vara 

att Flyvbjergs teori främst bygger på infrastrukturprojekt inom trafik- och transportområdet.  

7.3 Möjligheter till generalisering och vidare forskning 

Jag har kommit fram till att det har funnits flera brister i beslutsprocesserna utifrån ett 

demokratiskt perspektiv och jag kunde se att den bild som Flyvbjerg målar upp stämmer bra 

överens med två av mina tre fall. En naturlig fortsättning är att resonera kring resultatens 

generaliserbarhet. Vanliga misstag man kan göra är att man antingen generaliserar sina 

resultat i en för hög grad eller är mer än nödvändigt försiktig.
223

 I mitt metodkapitel 

resonerade jag kring generaliserbarhet och jag skrev att urvalet med mina tre fall utgör en 

relativt stor andel av det totala antalet storskaliga infrastrukturprojekt som har genomförts i 

Sverige de senaste 30 åren. Jag tror inte att det finns något som säger att det skulle komma 

fram information som starkt skiljer från mina tre fall i övriga infrastrukturprojekt sett över ett 

brett spektrum. Detta eftersom projekten är så pass stora och rimligtvis borde vara relativt 

representativa för svenska storskaliga infrastrukturprojekt. Man måste dock understryka att 

det är hypoteser det handlar om men kunskapen som har kommit fram är rimliga hypoteser 

kring hur beslutsprocesser vid infrastrukturprojekt bedrivs. Viktigt att nämna är också att det 

finns flera variationer i resultaten som framkommit och med största sannolikhet finns också 

variationer i beslutsprocesser vid andra stora infrastrukturprojekt. Man kan slutligen säga att 

uppsatsen har bidragit till att ge en bild över hur infrastrukturprojekts beslutsprocesser bedrivs 

i Sverige och belyst den demokratiska kvalitén och problematiken kring risker i 

beslutsprocesserna. För att få en mer fullständig bild behövs det mer forskning som studerar 

samtliga svenska storskaliga infrastrukturprojekt som har genomförts i Sverige. Genom detta 

skulle man få en större kunskap kring demokratisk kvalité och riskhanterande i 

beslutsprocesserna. Detta kan i sin tur leda till förslag på hur man kan förbättra förfarandet av 

framtida infrastrukturella beslutsprocesser när det gäller demokratisk kvalité, riskbedömning 

och riskhantering. 

7.4 Personlig diskussion 

Det mest intressanta som har kommit fram ur den här uppsatsen tycker jag har varit 

näringslivets stora inflytande i infrastrukturprojekten. Det jag har kommit fram till kan 

relateras till vad ekonomen och statsvetaren Charles E. Lindblom har att säga om företagens 

makt. Lindblom ser det som en självklarhet att företagen besitter och utövar en större politisk 
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makt än enskilda individer. Han menar att denna makt över styrelseskicket förvränger 

demokratin och gör det möjligt för företagen att tillskaffa sig en rad olika fördelar från 

staten.
224

 Han talar nämligen om företagen som ett hinder för demokratin. Genom 

storföretagens resurser såsom köpkraft och viktiga kontakter med politiker och ämbetsmän 

har de möjligheter att utöva en betydligt större politisk makt än enskilda medborgare.
225

 Han 

beskriver det som att ”bolagen spelar rollen av förvuxna, mycket mäktiga medborgare”
226

. 

Detta gör inte att demokratins existens hotas men att den politiska jämlikheten, som de flesta 

anser vara en förutsättning för en fullvärdig demokrati, skadas. Lindblom väljer att kalla det 

för ett ”gigantiskt våldförande”
227

 på den politiska jämlikheten. Näringslivets inflytande i 

infrastrukturprojekten blir intressant i ljuset av Lindbloms teori. Jag menar inte att lobbyism 

och särintressen helt borde exkluderas från den offentliga beslutsprocessen. Frågan handlar 

snarare om hur stort dess inflytande bör vara. Vad som är nödvändigt är att man erkänner 

näringslivets inflytande i utbyggnaden av infrastrukturen och att beslutsfattare får en större 

medvetenhet om detta. Man kan avsluta med att återknyta till vad Ingemar Ahlstrand skriver 

om särintresse och allmänintresse. Det vill säga att politiska beslutsfattare måste utgå från 

allmänintresse och att alla människor måste vara vaksamma för att säkerställa att det är 

demokratin som tjänar människorna istället för olika särintressen.
228
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