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Abstract 
   

Frisk, Maria, 2008: Sju miljarder för sju minuter? Planering, politik och hybrida geografier i 

tunnelbygget genom Hallandås [Seven billion for seven minutes? Planning, politics, hybrid 

geographies and the Hallandås tunnel project] Karlstad University Studies 2008:19 

 

This thesis explores the ontologies of planning, science, and politics underlying the 

tunnel project at Hallandsås. Four such foundational (universal) views are identified – 

absolute conceptions of space, linear notions of time, binary logic and 

anthropocentrism. The thesis examines the subsequent re-workings of the 

foundational philosophies of space, time, environment, nature and the human behind 

the initial project in the aftermath of the environmental scandal.  

 The basic aim of the thesis has been to argue for alternative ontologies of 

planning, science, and politics. In this regard, it is argued that a recasting of the 

foundational notions of mainstream planning, science and politics is a crucial first 

step. The thesis contends that perspectives based on hybrid geographies offer an 

alternative foundation for policy, planning and science that is closely adjusted to a 

more than human world. The issue of whether one can distinguish signs of a de facto 

shift to a hybrid geographic perspective in the post-Hallandsås tunnel project is also 

explored.  

 The methodology of the study is inspired by the precepts of ANT (Actor 

Network Theory) of following actors in their networks, events and processes. In as 

much as humans and non-humans participate in the construction of the world in 

multiple or complex ways the thesis has tried to give voice to these different actors. As 

such, the study of the tunnel project follows a hybrid method, one that includes 

humans and non-humans.  

 The thesis makes the case for discussing hybrid geographies as one possible 

alternative perspective in planning. Hybrid geographies propose a multifaceted 

perspective that argues for an inclusive geography and one that is adjusted to a more 

than human world. The experiences from the project at Hallandsås should therefore 

be applied to other projects and planning. In times of complex ecological and 

environmental problems, alternatives to mainstream planning are both desirable and 

required. Hybrid geographies involve issues of altering our ways of thinking, acting 

and being in the world, for our own good.  In this regard, hybrid geographical 

perspectives could be a basis for alternatives to mainstream planning.  

 

 

Keywords: hybrid geographies, sustainable development, planning, politics, the tunnel 

project in Hallandsås. 
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Ni (herr vägingenjör) måste naturligtvis räkna som alla andra.  

Men om era kalkyler ska bli riktiga, så tror vi att ni måste ta in i dem  

det landskap med tillhörande människor som vägen berör (Wägner 1980). 
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FÖRORD 

 

Miljöfrågor och planering har länge varit en del av min vardag. Som nioåring 

blev jag uppmärksammad på Tjernobylolyckan och som tjugoåring 

uppmärksammades jag, precis som många andra svenskar, på miljöskandalen 

och Rhoca-gil användningen vid Hallandsås. Jag hade givetvis olika perspektiv i 

dessa händelser, men det blev tydligt att det inte gick att ha fullständig kontroll 

över olika skeenden och att saker som inträffade där, kunde påverka oss här. 

Den geografiska dimensionen blev också allt tydligare under min uppväxt 

genom ökad fokusering på globala miljöproblem, koldioxidutsläpp och 

klimatfrågor, i vilka det blev tydligt att många av de globala problemen skulle 

lösas lokalt. Hur detta skulle ske var emellertid inte alltid självklart. 

 Genom olika undersökningar och uppsatser om bland annat lokala 

Agenda 21 i Filipstad, strategier för att öka bussresandet i Kristinehamn, eller 

hållbarhetsaspekter i översiktsplaneringen i Uppsala, blev det tydligt att 

planering och miljöfrågor långt ifrån var oproblematiskt. När så 

forskarutbildningen påbörjades var valet självskrivet; vad skulle jag ägna mitt 

avhandlingsprojekt åt om inte planering och miljöfrågor? Avhandlingsarbetet 

och forskarutbildningen gav således möjligheten att mer djuplodande studera 

både planering, hållbar utveckling och miljöproblematik.  

 Under de år som avhandlingsarbetet pågått har det funnits både kollegor, 

handledare, vänner och familj som direkt eller indirekt haft en del i arbetet och 

den slutliga produkten.  

 Jag vill speciellt rikta ett stort tack till Hilde Ibsen för förträfflig 

handledning in i det sista, ett stort tack också till Mekonnen Tesfahuney som 

bidragit med kunskaper och inspiration under hela doktorandtiden.  Johan 

Hultman kommenterade på ett mycket konstruktivt och förtjänstfullt sätt 

avhandlingsmanuset på slutseminariet, vilket gav mig bra riktlinjer inför det 

fortsatta arbetet. Jag vill också rikta ett stort tack till Lennart Andersson, Gerhard 

Gustafsson, Katarina Schough, Elisabeth Brandin, Martin Gren och Kristina Tryselius 

som bistått med sina kunskaper samt läst och kommenterat manus. 

 Utan alla de människor och ickemänniskor som jag mött i Båstad och på 

Bjärehalvön och deras kunskaper hade det inte blivit någon avhandling. 

Speciellt tack till Bo Wendt, Båstad Kommun; Sven-Olle Svensson, boende i Lya; 

Kalle Eriksson, Sveriges tennismuseum i Båstad och tidigare 

informationsansvarig i krisgruppen; Christian Nilsson, fd kommunalråd i Båstad;  

Johan Persson, tidigare informationschef i Projekt Hallandsås och Ulf Angberg, 

nuvarande informationschef. Jag vill också tacka Franck Hattermann på 
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Banverkets Arkiv i Malmö för all hjälp med att hitta arkivmaterial om 

tunnelbygget samt Björn Gillberg på Miljöcentrum och Jan-Evert Rådhström, 

ledamot i riksdagens trafikutskott, för att de tagit sig tid att svara på mina 

frågor.    

 Ett flertal människor har en stor del i arbetet genom den inspiration de 

gett samt den uppmuntran de visat under åren. Jag tänker speciellt på Sarah 

Whatmore i Oxford, Steve Hinchliff på Open University, Kenneth Olwig på SLU i 

Alnarp, Veronica Åberg i Lund samt Ylva Saarinen, Christian Abrahamsson och 

Kenny Jansson i Uppsala. Jag tänker också på nuvarande såväl som före detta 

doktorandkollegorna i Karlstad Kristina Tryselius, Susanne Nordström och Daniel 

Bergh som i olika perioder delat det mer vardagliga livet med avhandlingsarbete, 

fikastunder och kreativa diskussioner, både IRL och via MSN och Skype. 

 Malin Iwarsson, Lena Grip, Ingela Wretling och Ingvar Bengtsson har gjort ett 

utomordentligt jobb med att korrekturläsa manus, Inger Magnusson har skött den 

administrativa supporten förstklassigt och Michael Cooper har språkgranskat 

engelskan. Tack! Ett tack ska också riktas till Centrum för forskning om regional 

utveckling för ekonomiska resurser till doktorandtjänsten och till Kungliga 

vetenskapsakademin som har beviljat medel till fältstudierna i Båstad. 

 Under doktorandtiden har ett flertal frågor ställts från familj och vänner 

om hur arbetet fortskrider, vad jag egentligen skriver om och när jag är klar. Jag 

har egentligen aldrig orkat berätta om avhandlingsarbetet, så nu får ni läsa själva 

istället! Således ett stort tack till min familj, mina vänner och sist men inte minst 

Göran, som alla på olika sätt har fått mig att undvika tunnelseende.  
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1. INLEDNING 

 

Vad händer när aktörer, som vi tror att vi vet hur de ska bete sig, inte gör det? 

Och kan vi på något sätt förutse, eller beräkna, exakt hur vissa aktörer kommer 

att bete sig?  

 I oktober 1997 tågade en folkmassa österut från Båstad till Petersberg, där 

Banverket sedan några år börjat arbeta på en järnvägstunnel genom Hallandsås. 

Syftet med tunneln var att förbättra järnvägstrafiken mellan Göteborg och 

Malmö och vidare ut i Europa, göra det möjligt att köra fler och snabbare tåg 

på sträckan samt få bort de plankorsningar som fanns på den 

järnvägssträckning som gick över åsen. Under flera år hade projektörerna 

kämpat med tunnelbygget och flera gånger misslyckats med att borra i åsen, täta 

den och stoppa det stora vattenläckage som orsakade torka ovan jord. Borren 

och åsen hade inte uppträtt som det beräknats. Ett tätningsmedel som använts, 

visade sig vara giftigt och spreds till bäckar i området. Människorna i 

demonstrationståget var bestörta för att projektet resulterat i att deras närmiljö 

förgiftats och för att vattnet i deras brunnar sjunkit. De ansåg sig förbisedda 

och överkörda av staten och internationella företag. Massmedias rapportering 

medförde att projektet blev till ett av de mest omskrivna byggprojekten i svensk 

historia. Tunnelbygget stämplades som ett fiasko och en miljöskandal. Det 

utpekades som dyrt, onödigt och meningen ”sju miljarder för sju minuter” 

förekom ofta.1  

 Problemen som uppstod berodde till viss del på att det inte fanns 

beredskap för det oväntade och för att flera aktörer, som åsen och borren, hade 

ignorerats, eller inte uppträtt som det beräknats. Dagligen förlitar sig människor 

på sådana aktörer, ickemänniskor (nonhumans) i form av exempelvis datorer, 

nätverksuppkopplingar, bussar, etanol och elektroner. Teknik och material får 

vardagen att hålla ihop och samhället att utvecklas (Latour 1999b:308, Latour 

1998:145ff). Vår välfärd bygger på att naturen använts som ekonomisk resurs 

vilket också har en bakgrund i vetenskapliga tanketraditioner och uppfattningar 

om planering och tid och rum. Istället för att se naturen som en aktör bland 

andra har människan disciplinerat naturen och tvingat den att anpassa sig efter 

våra behov och önskemål. Människan har ansetts vara det styrande subjektet 

och naturen det passiva objektet (Sörlin 1991). Naturligtvis finns tillfällen då 

människan inte lyckas styra naturen i den riktning som önskas. Översvämningar 

                                                
1 ”Sju miljarder för sju minuter” syftade på den kostnad projektet hade och hur många minuter 
restiden skulle kortas med, då det istället för att köra över åsen skulle gå att köra genom den.    
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i bland annat Tyskland, stormen Gudrun här hemma i Sverige och orkanen 

Katrina i New Orleans, USA, är tre exempel. Projekt Hallandsås är ytterligare 

ett.   

Hallandsås, mellan Skåne och Halland i sydvästra Sverige har under många 

årtionden fungerat som livs-, och arbetsplats för många boende, utgjort 

försörjningsmöjligheter för traktens bönder och ett semestermål för turister. 

Hallandsås har också varit ett hinder för de tåg som med allt högre hastighet 

skulle förflytta sig mellan Göteborg och Malmö och vidare ut i Europa. Tanken 

att göra tågtrafiken snabbare och säkrare genom att borra en tunnel föddes 

redan på 1970-talet. Den realiserades på 1980-talet då en tunnel genom åsen 

nämndes i flera program och projekt av både politiker och näringsliv. Efter 

utredningar och upphandlingar påbörjades byggandet som skulle förbättra 

transportmöjligheterna, underlätta för tågtrafiken samt bidra till regionens 

konkurrenskraft, tillväxt och välstånd. Projektet påbörjades år 1993 och 

beräknades vara klart 1996, men, idag, 12 år senare är tunneln mellan 

Petersberg och Förslöv fortfarande inte färdig för tågtrafik. Projektet har 

kantats av problem som skapat rubriker långt utöver vanligheten. 

Hallandsåstunneln förknippas mer med misslyckanden än med förbättrade 

transportmöjligheter, konkurrenskraft och tillväxt. Så sent som i september 

2007 skrev kvällstidningen Aftonbladet om ”Fiaskobygget” (Aftonbladet 2007-

09-11).  

 Tunnelbygget igenom Hallandsås har aktualiserat ett flertal frågor om 

planering, miljöpolitik, utförande och hanterandet av de problem som uppstod i 

genomförandeprocessen. Det gäller inte minst tidrumsuppfattningar, synen på 

naturen, hållbar utveckling och tillväxt, vilka alla i varierande utsträckning 

behandlas i denna avhandling. Det kan till exempel handla om att ekonomi eller 

miljö ses som skilda från helheten, att naturen först betraktas som något passivt 

men senare som något aktivt, eller att olika utredningar från olika vetenskapliga 

perspektiv genomfördes utan att en samlad bild av dem gjordes, och att vissa 

kunskaper prioriterades framför andra. Att detta skulle vara specifikt för 

Hallandsåsprojektet är svårt att hävda. Snarare är tunnelbygget ett projekt av 

den tid då idéerna skapades och projektet genomfördes. Således är ovan 

nämnda egenskaper eller ”brister” relativt generella. För precis som människor 

generellt i samhället gärna delar upp i sektorer, kategoriserar och organiserar 

genomförs också projekt på liknande sätt. Vetenskap fungerar på samma sätt. 

Trots många tvärvetenskapliga och mångvetenskapliga diskussioner har olika 

vetenskaper svårt att mötas och förstå varandras perspektiv. Ofta genererar 

uppdelningar också prioriteringar, varför det i Hallandsåsprojektet har varit 
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ekonomin som främjats framför miljön, för att nämna ett exempel. Tidsandan i 

det moderna industrisamhället har präglats av tillväxt, konkurrens, regional 

konkurrenskraft och utveckling samt en stor tro på teknologi.  

Eftersom projektet fortgick även efter den uppmärksammade 

miljöskandalen stod projektörerna inför utmaningen att genomföra projektet 

trots de många problem de stod inför. Det innebar att projektörerna var 

tvungna att lära känna åsen bättre för att veta hur de skulle hantera den fortsatta 

byggnationen. De gick från en typ av projektledning som baserades på en 

universell modell (giltig överallt) för tunnelbyggen till en modell som utgår från 

de specifika förutsättningarna som råder på åsen. I detta ingick även att ha 

specifik beredskap för det oväntade vilket hjälpte projektledningen att räkna 

med den oberäkneliga Hallandsås. Andra, delvis nya, förhållningssätt inom 

Hallandsåsprojektet har också likheter med andra (delvis nya) vetenskapliga 

perspektiv. Perspektiven tar upp aktörernas, såväl människors som 

ickemänniskors, betydelse och vikten av att se till helheten och inte enbart 

studera var sak för sig.  Synsätten och praktikerna som omgav tunnelbygget gav 

upphov till personliga funderingar på alternativ till de vid Hallandås 

dominerande planeringstraditionerna och teorierna. Alternativen var de som 

skulle kunna främja en inkluderande, istället för en exkluderande syn på andra 

aktörer och värden än de som tillhör människor och som redan prioriterades av 

samhället. Det vill säga att fler tidrum och värden än de snävt ekonomiska, 

kortsiktiga och instrumentella togs i beaktande och att flera typer av aktörer, 

inte bara människor, togs med i beräkningen - tidigare i planeringsskeendet och 

i genomförandet.  

 

 

1.1 Forskning om planering 

Utifrån olika tidsrumsuppfattningar, ideologier och idéer har 

planeringstraditioner och olika teorier om planering vuxit fram. Gemensamt för 

teorierna och traditionerna är att planering är något som ska ske, och den 

huvudsakliga frågan är hur, det vill säga på vilket sätt det ska ske och vilka som 

ska vara delaktiga i planeringsprocessen. Utgångspunkten i denna avhandling är 

att finna alternativ till den planering som inte inkluderar ickemänniskor.  

 En planeringsteori kan sägas utgöra en metateori för planering (Larsson 

2004:23). Planeringsteorier kan delas in i tre olika fält: för det första de teorier som 

används i planering och är specialiserade på olika sätt, exempelvis mot 

markanvändning, transportplanering, stadsplanering, regional utveckling och 
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miljöplanering, för det andra de mer generella teorier som kan sammanfatta 

gemensamma drag hos ovanstående planeringsteorier och för det tredje teorier 

om planering eller kritiska planeringsteorier, som studerar planeringspraktiker 

(Friedmann 2003:7f).  

 I det första fältet kan en kategorisering göras utifrån vad som planeras. Här 

kan Patsy Healeys identifiering av tre mer övergripande planeringsinriktningar, 

ekonomisk planering, fysisk utvecklingsplanering samt policyanalys-planering, 

användas för att presentera olika typer av planeringsteorier (Healy 2006:10). 

Ekonomisk planering byggde på att planera produktion och distribution på ett 

sådant sätt att det blev effektivt, och så att en ständig ekonomisk tillväxt kunde 

garanteras. Planering av transporter och kollektivtrafik kan exempelvis placeras 

in i denna inriktning.  Medan den ekonomiska planeringen var en arena för 

ekonomer var fysisk utvecklingsplanering en arena för ingenjörer och arkitekter. 

Olika utopier om hur samhället och staden skulle se ut och fungera fanns här 

som ett av målen med planering (Harvey 1996:406, Healey 2006). 

Markanvändningsstudier kan ges som ett exempel där två tankar om densitet 

ges uttryck för i å ena sidan Le Corbusiers idéer om en tät stad med höga 

flerbostadshus med omgivande grönska och å andra sidan Ebeneser Howards 

idéer om en glesare trädgårdsstad (Healey 2006, Hall 1988, Rådberg 1993). Den 

sista planeringsinriktningen som Healey tar upp syftade till att skapa en 

effektivare offentlig administration och genom policyanalys-planering 

utvecklades lokal och regional administration för att tydliggöra 

maktförhållanden, skapa ordning och öka servicen gentemot medborgarna 

(Healey 2006:22).  

 Planeringens utveckling beskrivs ofta med start i positivismen till ett mer 

fragmenterad, heterogent landskap där det finns plats för förhandlingar och 

kommunikation (Bylund 2006:37f) och de tre olika planeringsinriktningarna har 

utvecklats från att vara pekpinnar och centralstyrda till att vara mer 

kommunikativa där det i till exempel stadsplanering blev vanligare att 

medborgarna fick vara delaktiga i planeringsprocessen (Healey 2006:28). 

Delaktigheten omfattar emellertid inte ickemänniskor och naturen fungerar 

framförallt som ett rum att planera och som passiva objekt som kan ordnas 

och/eller styras, eller som David Harvey skriver: naturen skulle planeras och 

kontrolleras för att fortsätta fungera på ett så bra sätt som möjligt, för 

människans skull (Harvey 1996:121ff). Miljöplanering, som till exempel 

miljömål och målsättningar för hållbar utveckling, sker utifrån de riktlinjer som 

människan satt upp för naturen.      
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 I det andra fältet kan gemensamma drag hos de teorier som finns i första 

fältet identifieras utifrån hur planering ska ske, samt vem som ska sköta 

planeringsprocessen. John Friedman, gör i boken Planning in the public domain en 

av de mest använda och kända typologiseringarna där han definierar olika typer 

av planering (Allmendinger 2002, Friedmann 1987). Denna typologisering utgår 

från fyra olika traditioner. I den första traditionen, social reform, är staten det givna 

styrinstrumentet vad gäller planering i samhället och genom att tillämpa 

vetenskapliga kunskaper i den offentliga politiken kan man nå mål som 

ekonomisk tillväxt, full sysselsättning och omfördelning av inkomster. 

Planeringen ska i detta fall skötas av professionella planerare exempelvis 

arkitekter, sociologer, kulturgeografer eller annan expertis. Den andra 

planeringstraditionen, social mobilisation, är inspirerad av anarkism, feminism och 

marxism och framhåller vikten av människornas kollektiva handlande. 

Vetenskaplig analys spelar en stor roll även i denna planeringstradition men 

vetenskapen ska utvecklas i samspel mellan olika aktörer som planerare och 

rörelser utan att gå omvägen via staten. I den tredje traditionen, som Friedman 

kallar policy analys, är effektivitet ledordet. Ett mål formuleras, en alternativ- och 

konsekvensanalys genomförs, beslut tas, beslutet implementeras och en 

återkoppling sker. Denna inriktning liknar den socialreformistiska inriktningen 

så till vida att planeringen ska skötas av expertis. I den fjärde och sista 

planeringstraditionen, social learning, förespråkas en aktiv medverkan av de 

människor som är direkt berörda av den planerade politiken. Planerare och 

klienter måste lära av varandras erfarenheter i en dialog som respekterar båda 

parternas behov och åsikter samt utesluter hierarkiska relationer mellan de olika 

aktörerna.  

 Utifrån att planering alltmer närmat sig medborgarna och låtit dem vara 

delaktiga i planeringsprocessen tyder det på att utvecklingen skett från en 

rationell planering i enlighet med traditioner som social reform och policy 

analys till en mer kommunikativ planering som överensstämmer med 

traditioner av social mobilisation och social learning. En förändring har också 

skett till att det tidigare varit planen i sig som varit viktig medan det nu är 

processen som ses som viktig. I rationell planering har planeraren vanligen en 

viss distans till det som planeras och allt sker på ett strukturerat sätt, efter en 

tidplan, där vissa steg följs och implementeras för att sedan återigen följas upp 

och eventuellt utvecklas vidare. Framförallt är det experter och planerare som 

sköter detta (Bylund 2006:39). Diskussionen huruvida olika typer av 

planeringssätt fortfarande är alltför relaterade till modernistiska och rationella 

planeringsmetoder pågår emellertid (Nilsson, 2003:11). Jonas Bylund 
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uppmärksammar också detta, då kommunikativ planering ofta argumenteras 

varmt för i teorin men inte är lika aktuell i praktiken, medan rationell planering 

anses som omodern teoretiskt, men fortfarande är aktuell praktiskt (Bylund 

2006:41). Kritiken mot rationell planering gäller att planering är alltför 

centralstyrd och att medborgare i alltför liten del görs delaktiga. Kritik har också 

lyfts fram kring det sätt medborgare görs delaktiga. Exempelvis handlar det om 

att planerare bör förmedla alla scenarier och möjliga framtider till medborgarna 

så att de själva kan ta ställning till en önskad utveckling av samhället, samt 

eventuellt bryta en oönskad. Detta kan ske genom att avslöja verkliga konflikter 

och visa på de olika alternativen. Genom att inte alla scenarier redovisas för 

medborgarna skapas en falsk harmoni kring ett utvalt scenario (Sandberg, 

1975).  

 Planeringstraditioner som skulle kunna passa in på Projekt Hallandsås i 

inledningsskedet av projektet tillhör en rationell planering som kan hänföras till 

den första traditionen, social reform, där staten och vetenskapen var givna 

planeringsaktörer tillsammans med delar av näringslivet. I ett andra skede av 

projektet, där en modell som utgick från de specifika förutsättningarna som 

rådde på åsen, och då beredskap för det oväntade var en del i arbetssättet, blir 

svårare att placera in i Friedmans typologisering. En inkluderande syn på 

aktörer finns framförallt i den fjärde och sista planeringstraditionen, social 

learning, där bland annat kommunikativ och deliberativ planering finns och där 

en aktiv medverkan av de människor som är direkt berörda av den planerade 

politiken förespråkas (Friedmann 1987:185ff, Healey 2003:238, Healey 2006). 

En kommunikativ planering innebär möjligheter för människor att påverka men 

innebär fortsatta svårigheter för ickemänniskors möjligheter till påverkan 

(Bylund 2006:37f), och inte i någon av planeringsteorierna, inriktningarna eller 

traditionerna räknas ickemänniskor med i planeringsprocessen, annat än som 

passiva objekt.  

 I det tredje fältet återfinns teorier om planering och studier av 

planeringspraktiker. Teoretiseringar kring planering och mer övergripande 

studier och kontextualiseringar av planeringsprocess, praktik och teori har 

gjorts både vad gäller planering generellt och i konkreta planeringsprojekt. Bent 

Flyvberg har gjort en sådan studie av ett planeringsprojekt i Ålborg, Katarina 

Nylund mer generellt om förändringar i planeringsteori och Bylund har studerat 

planeringspraktiker i ett LIP-projekt i Hammarby sjöstad i Stockholm. 

Gemensamt för dessa studier är att de inte presenterar en konkret och 

applicerbar planeringsteori utan istället studerar och kritiskt granskar den 

planering eller planeringspraktik som är aktuell för den specifika studien. I detta 
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fält kan också den egna studien av planeringspraktik och genomförandet i 

Projekt Hallandsås placeras in. Även om inga generella slutsatser kan dras av 

själva tillvägagångssättet i Hallandsås, kan istället generella slutsatser dras av att 

samtliga planeringsteorier är antropocentriska. Att just det tillvägagångssättet 

inte fungerade i tunnelbygget (givetvis kan det fungera utan problem i andra 

projekt) och att det utifrån det inträffade i projektet och en mer 

samhällsövergripande debatt kring miljöproblem och hållbar utveckling visar att 

det behövs alternativ till de planeringsteorier som inte inkluderar 

ickemänniskor, och som på ett bättre sätt speglar och tar hänsyn till en komplex 

värld. 

 Då utgångspunkten i denna avhandling är att söka ett alternativ till den 

planering som är antropocentrisk, dikotomisk och inte inkluderar 

ickemänniskor, studerades teorier som inte tillhörde de traditionella 

planeringsteorierna. Dessa teorier hör hemma i Science and Technology studies 

(STS). Inom STS studeras vetenskap och teknologi i dess sociala kontext 

eftersom vetenskap och/eller teknologi uppstår helt oberoende av sin 

omgivning (Law 2004:12). Andra teoretiska perspektiv (och metoder) på 

ickemänniskors plats i världen har utvecklats från detta perspektiv och den 

snäva uppdelningen mellan studier i natur-, och samhällsvetenskaper har i och 

med detta blivit mindre intressant. Gemensamt för teoribildningarna inom STS 

är att de tar sin utgångspunkt i händelsen i sig och inte från i förväg givna 

dikotomier som till exempel natur/kultur, subjekt/objekt, socialt/teknik eller 

kvinna/man. Då världen består av hybrida och komplexa fenomen måste 

planering och samhällsvetenskaper, som ska handskas med sådana fenomen, 

hitta verktyg för att arbeta utifrån dessa utgångspunkter (Urry 2003:18). STS 

omfattar många olika traditionella discipliner, däribland geografi. Perspektivet 

hybrida geografier förenar det tekniska i STS och AktörNätverksTeori (ANT) samt 

det kroppsliga i feministisk forskning (Whatmore 2002:5). Hybrida geografier 

förespråkar en geografi för mer än enbart människor där fler aktörer kan inkluderas 

och där relationerna och helheten blir viktig.  

 

  

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med avhandlingen är tvåfaldigt. Syftet är för det första att utifrån ett 

hybridgeografiskt perspektiv studera och granska dels den tankestil, den 

planering och den politik som var aktuell vid tidpunkterna för planeringen och 

projekteringen av järnvägstunnlarna genom Hallandsås. För det andra är syftet 
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att studera hur skandalen kring Hallandsås tvingade fram nya praktiker och 

tillämpningar för att slutföra projektet. Utifrån syftet har två övergripande 

forskningsfrågor formulerats;  

• Varför blev det projekt som skulle lägga åsen tillrätta, det projekt som 

istället visade på åsens ovilja att läggas tillrätta?  

• Kan planering med utgångspunkt i hybrida geografier vara ett alternativ i 

svensk planering? 

  

 

1.3 Hybrida geografier 

Geografi har utvecklats till ett brett ämne det senaste århundradet (Kwan 2004). 

1900-talet har förnummit åtminstone två stora händelser inom geografin som 

fått effekter på ämnet. Den ena är delningen i naturgeografi och kulturgeografi, 

vilken kan härledas till den ontologiska separationen av natur2/kultur3 i 

geografiska diskurser (Gren & Hallin 2003:45f). I enlighet med ett generellt 

dikotomiskt tänkande kring natur/kultur, kvinna/man, objekt/subjekt och så 

vidare ansågs naturen som objekt och människan som subjekt. 

Upplysningstidens vetenskapliga revolutioner ledde till att den ”moderna”, 

vetenskapliga dikotomin natur/kultur uppstod. En organisk syn på naturen 

ersattes av en instrumentell där naturen inte längre ansågs vara ett hinder för 

människan (Merchant 1994). Naturen blev ett bland flera objekt som skulle 

underordnas och förvaltas i ett vetenskapligt och politiskt kontrollsystem med 

gränser, ramar och riktlinjer (Harvey 1996:121f, Lefebvre 1991). Inom ämnet 

geografi har detta varit så kännetecknande att ämnet delades upp i två 

discipliner; kulturgeografi och naturgeografi (Hanson 1999, Massey 1999b, 

Massey 2001). Den andra stora händelsen inom geografin är separationen mellan 

rumsliga analyser och social-, och kulturens geografier. Detta var en konsekvens 

av försöken att skapa abstrakta, universella, lagbundna, icke-kroppsliga 

geografiska analyser som särskilde rumsliga mönster och relationer från 

samhället, kulturen, det sociala och det politiska (Gren & Hallin 2003:49f, 
                                                
2 Med natur avses ofta rent biologiska faktorer som träd, gräs och vatten. Vi talar då om orörd natur 
och vildmarksnatur. Med natur menas ibland den vilda naturen och ”naturlandskapet”, och ibland 
menas den ordnade naturen och ”kulturlandskapet”. Människan ses ibland som en del i naturen eller 
som något som särskiljer sig från denna – men som ändå är beroende av den. Naturen kan ses som 
det faktiska men också som en social konstruktion som inte existerar oberoende av människan 
(Sörlin 1991). 
3 Med kultur avses ofta inbördes relaterade symboler och värden. Begreppet syftar till det som är 
heligt och det som ska ”odlas” i ett samhälle. Människor fostras in i samhällets kulturella traditioner, 
roller, normer och värden samt dess språk. Barn får lära sig att ”uppföra sig” efter vissa mönster och 
för att kunna leva i en kultur krävs kommunikation och förståelse. Kultur är en mänsklig produkt, 
något som ständigt skapas (Angelöw & Jonsson 1994) . 
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Kwan 2004, Massey 1999b, Rose 1993). Generaliseringen och uppdelningen 

medförde att naturen ytterligare tvättades bort från kulturgeografin, vilket 

förstärkte uppdelningen. Naturen tillskrevs passiva, feminina värden och sågs 

därmed som olikartad och skild från normen, det vill säga den androcentriska 

(maskulint dominerande) vetenskapen (Hanson 1999, Massey 1999b, Rose 

1993).  

 Uppdelningen kultur/natur har dock blivit allt svårare att framhålla och 

fasthålla, inte minst därför att det finns en mängd olika saker som inte låter sig 

förpackas enligt ”mallen” utan överskrider gränserna; inte minst för att de är 

både-och. ”Verkligheten” gör sig helt enkelt påmind.  

 
Barely a day passes without another story of the hyperbolic inventiveness of the 

life sciences to complicate the distinctions between human and non-human; 

social and material; subjects and objects to which we are accustomed” 

(Whatmore 2002:1). 

 

Naturen måste återföras i samhällsvetenskaperna igen, eftersom världen inte 

enbart innefattar människor (Whatmore 1999). Det behövs också andra 

ansatser att tänka kring de kategorier och modeller som tidigare varit styrande. 

Om fler tidrumsligheter ska räknas med finns behov av andra sätt att tänka som 

tar hänsyn till dessa (Friedmann 1996:75) samt utmanar gränser och möjliggör 

kopplingar mellan de uppdelade geografierna (Kwan 2004:758). Hybriditet kan 

vara en sådant ansats, som också skulle kunna överbrygga splittringen inom 

geografiämnet. Genom att vända perspektiv och bortse från de tidigare 

gränsdragningarna mellan natur- och kulturgeografi skulle splittringen kunna 

övervinnas, främst för att verkligheten kräver både och. 

 
The notion of hybridity may be helpful for thinking about ways of transcedning 

the social-cultural/spatial-analytical split in geography (Kwan 2004). 

 

Strävan att ena geografin har tidigare gjorts genom försök att hitta geografins 

kärna och genom att ”rena” geografin från sådant som geografin inte skulle 

syssla med. Denna strävan lyckades emellertid inte då olika geografiska 

praktiker är alltför komplexa och sammanblandade för att det ska vara enkelt 

att hitta en väg.  Geografi är en blandning av naturvetenskap, samhällsvetenskap 

och humaniora. Det finns en mångfald inom geografi som helhet och inom 

varje subdiciplin. Istället för att försöka insistera på en enhetlig och unik 

identitet för ämnet, är det intressantare att skapa produktiva relationer mellan 
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olika traditioner, specialiteter och inriktningar. Detta kan dessutom stärka 

tvärvetenskapliga initiativ (Kwan 2004).  
 

We are today a hybrid of science, technology, and the humanities. We should 

think of ourselves that way and depict ourselves to the rest of the world that way 

(Gober 2000).  

 

Relationen mellan subdisciplinerna natur- och kulturgeografi är således åter på 

dagordningen och möjligheter finns att genom våra olika kompetenser föra 

dialog, experimentera och göra gemensamma äventyr i och utanför ämnet 

(Massey 2001:41).  

 Hybrida geografier förenar det tekniska i STS och AktörNätverksTeori 

(ANT) samt det kroppsliga i feministisk forskning vilket avspeglas i de fyra 

utgångspunkter som Sarah Whatmore bygger sina hybrida geografier på. Kort 

kan utgångspunkterna beskrivas som ett, att inkludera fler aktörer och inte bara 

människor, två, att dessa olika aktörer formar, omformar och håller ihop 

samhället, tre, att kroppsliga praktiker ska ges ökad betydelse och fyra, att detta 

sätt att tänka återspeglas i kunskapspraktiker och leder till en form av kunskap 

där till exempelvis tyst kunskap uppvärderas (Whatmore 2002:5f). 

 

 

1.3.1 Centrala begrepp 

I hybrida geografier finns några begrepp som är grundläggande och 

genomgående används i avhandlingen; hybrid, aktör (aktant) och rum.  

Latinets hibrida användes för att beteckna avkomman från en 

tamsvinssugga och en vildsvinsgalt och blev således en blandning mellan det 

”vilda” och det ”tama” (Hinchliffe 2007:50). Begreppet hybrid används här som 

något positivt, som inte kategoriserar och delar upp. Begreppet är också märkt 

av en annan historia där hybrider inte sågs som något positivt. Hybrid är ett av 

de mest diskuterade begreppen inom postkolonial teori som å ena sidan kan 

peka på det positiva med det som finns mellan två olika kategorier, något som 

kan skapa utveckling och förändring (Ashcroft et al. 1999:118f, Hall 1999:233). 

Det som finns mellan två kategorier kan också ses som något oordnat, det 

oäkta, det smutsiga, och begreppet hybrid har använts för att beteckna 

blandraser och bastarder, de eller det som inte kan inordnas i någon ”ren” 

kategori, de icke-renrasiga, de som inte kan tillskrivas en specifik klass, identitet 

eller kön (Bhabha 1994:360, Young 2003). De som hamnar mellan kategorier är 

icke-medborgare, flyktingar och statslösa, det vill säga de som är utanför den 
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nationalstatsbaserade rättsordningen (Bhabha 1994). Hybriditet används i stor 

utsträckning för att beteckna ”the spaces in between” både i hybrida geografier 

och i postkolonial teori, skillnaden är emellertid att den postkoloniala synen på 

begreppet är antropocentrisk.  

Begreppet hybrid som Whatmore använder det syftar till att överskrida 

binära konstruktioner av natur/kultur, subjekt/ objekt och ekonomi/politik 

som två oberoende och inkommensurabla sfärer.  Det kan således syfta till att 

beteckna människor, ickemänniskor och/eller enheter som reser mellan och 

kopplar samman existerande kategorier (Whatmore 2002:3).4 Hybrider kan 

också benämnas quasi-objekt och quasi-subjekt vilka också syftar till att trotsa 

gränserna mellan människa och ickemänniska (Latour 1993:51f).5 Hybrider 

överskrider, förflyttar och gör om gränserna mellan binära delningar och i och 

med detta skapas något ontologiskt nytt.   

För att fastslå att hybriditet inte enbart innefattar människor och att 

aktörer inte enbart är människor används i ANT begreppet aktanter. Då termen 

aktör nästan alltid är avgränsad till att beteckna människor, är termen aktant 

lånad från semiotiken och innefattar både människor och ickemänniskor 

(Latour 2005:54f). Detta för att tydliggöra skillnaderna gentemot exempelvis 

Giddens struktureringsteori där individer (människor) eller aktörer kunde 

handla och göra sina val inom de strukturer som samhället innebar och som 

utgjorde ramar och begränsningar för människors val (Latour 1999a:16, Peet 

1998).6 Utgångspunkten i denna teori var antropocentrisk och till skillnad från 

Latour såg Giddens strukturerna som något passivt som skapade ramar för 

människan och inte som något som var med och skapade tillvaron (Latour 

1999a, Murdoch 1997b). Inledningsvis var det problem att använda begreppen 

aktör och nätverk i den bemärkelse som Latour gör i ANT, detta på grund av 

att det allt för ofta skedde kopplingar till andra användningar av begreppen. Att 

benämna teorin ANT blev därför problematiskt och Latour menade själv att 

orden Aktör, Nätverk, Teori oftast har fått andra innebörder än vad han själv 

vill lägga i begreppen (Latour 1999a). Detta blev en av anledningarna till att han 

bytte ut aktör och istället använde begreppet aktant. Genom att använda 

begreppet aktant istället för begreppet aktör innefattas människor, 

                                                
4 Begreppet hybrid används också på liknande sätt i naturvetenskapliga sammanhang för att 
beteckna till exempel korsningar mellan olika underarter.  
5 På samma sätt skulle jag, för att peka på skillnaden, använda begreppen quasi-natur och quasi-
kultur för att undvika att föranleda läsaren i en tro att jag menar att natur och kultur skulle vara 
oförenliga, varandra uteslutande och också oberoende av varandra. Att jag inte gör det beror på 
någon form av läsarvänlighet och att jag härmed också fastställer att jag trots att jag genomgående 
använder natur menar flera naturer och att dessa på intet sätt är uteslutande. 
6 Strukturerna kunde exempelvis avse klass, religion, kön, etnicitet och traditioner och vanor (Peet 
1998). 
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ickemänniskor, teknologiska, textuella, organiska och fysiska aktörer. Begreppet 

aktant används dels som ett sätt att gå bortom det antropocentriska tänkandet 

som tillskriver handlingsförmåga endast till människor och dels för att 

möjliggöra ett ickedikotomiskt sätt att förstå världen.  Gränsen mellan de olika 

domänerna blir meningslös och ointressant och istället för att starta eller ta 

utgångspunkt i enheter och kategorier som redan finns, ligger nyckeln i att 

definiera en aktant utifrån vad den gör och dess delaktighet (Latour 1993, 

Whatmore 1999). I sin bok Reassembling the Social använder han emellertid både 

begreppen aktör och aktant (Latour 2005). Jag har i avhandlingen valt att 

använda begreppet aktör.7     

Rum är ett kulturgeografiskt begrepp som ansetts som absolut, som en 

färdig och fast scen eller container där händelser utspelar sig. Men rum kan 

också ses som något som skapas kontinuerligt med de olika aktörer som agerar. 

Denna relationella syn på rum är den som genomsyrar denna avhandling. En av 

de mest inflytelserika teoretikerna bakom detta synsätt är Henri Lefebvre som 

menade att rum görs, skapas eller produceras. Rum är ett resultat av praktiker, 

vardagslivet och våra föreställningar (Christoferson & Öhman 2000:1f, 

Lefebvre 1991).  

Rum skapas enligt Lefebvre av den byggda fysiska miljön, idéer, 

ideologier, de maktförhållanden som finns i samhället samt det levda, symboler, 

bilder, minnen och människors vardag. Han delar upp rum i materiella (fysiska), 

föreställda (mentala) och levda (sociala), där alla rum omfattar varandra. De 

levda (sociala) rummen är invånarnas rum, vilka innefattar både materiella rum 

och mentala uppfattningar om rum (Lefebvre 1991:11, Olsson 2008:59f). 

Kartor och planer som syftar till att förklara och förenkla verkligheten är 

abstraktioner. Bortom dessa abstraktioner (föreställda rum) finns emellertid en 

social verklighet, som inte kan fångas i dessa abstraktioner. I västerländska 

idétraditioner har emellertid abstrakta rum varit dominerande och 

vetenskapsmän och planerare har skapat dessa rum, ofta innehållande 

förställningar om framtiden och intentioner att forma och producera rummet i 

enlighet med dessa. Den västerländska vetenskapstraditionen och dess betoning 

på logiska vetenskaper som matematik och fysik kan också placeras in i detta 

(Olsson 2008:57f).   

Den stora skillnaden mellan Lefebvres syn på rum och synen på rum inom 

hybrida geografier är framförallt vilka som har kapacitet att göra rum. Hos 

Lefebvre är det framförallt människor som skapar och producerar rum, med 

hjälp av objekt som kartor och planer. Utifrån hybrida geografier är även 

                                                
7 Anledningen till detta är att jag tycker det är enklare.    
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”objekten” med och gör rum. Således är planerna och kartorna också 

rumsgörare. Rum i den bemärkelsen syftar till de relationer som finns och/eller 

skapas mellan människor och ickemänniskor. Det är således inget fast, statiskt 

och förutbestämt och har ingen given form utan är något som ständigt görs och 

som kan ta många former och uttryck (Doel 1999, Harvey 1989, Heldt Cassel  

2004, Latour 1998, Tryselius  2007, Whatmore 2002).  

 

 

1.3.2 Utgångspunkter för hybrida geografier 

Hybrida geografier eller geografier för ”mer än bara människor” är tätt 

kopplade till både ANT och feministiska studier vilka avspeglas i de fyra 

utgångspunkter som Whatmore använder. 

 I den första utgångspunkten poängteras att materiella objekt traditionellt 

har uppmärksammats inom samhällsvetenskaperna som redskap, symboler eller 

strukturer (Kärrholm 2004:133) och inte som aktörer i sig eller med förmågor 

att agera. Konventionellt har agerande tillskrivits enbart människor. En aktörs 

handlingsförmåga bestäms i relation till omgivningen och kan se olika ut i olika 

relationer (Tryselius 2007). En match i ishockey kan inte ske utan en puck, 

spelare, klubbor, is, skridskor och målburar. Att enbart studera klubbor utan att 

fördjupa sig i vad de ska användas till, när, samt hur ger således en dålig bild av 

den aktörens handlingsförmåga. Ingen aktör avbildas heller enbart genom en 

bild utan flera olika (Kärrholm 2004:149). Stål-, och nätkonstruktionerna som 

fungerar som målburar i ishockey kanske fungerar som ett fort, en borg, kojor 

eller hus när dagisgrupperna besöker ishallen? Att studera en aktör ensam, utan 

att inbegripa omgivningen blir således ointressant eftersom det är i relationerna 

som aktörernas handlingsförmåga formas. Hur förutsägbart en aktör agerar har 

att göra med hur starkt den hör samman med andra aktörer i olika 

nätverkskonstellationer (Tryselius  2007).  

Att införliva och uppmärksamma ickemänniskor i arbeten och se till vad 

de gör, bryter upp tidigare fastlagda kategorier och vedertagna avgränsningar och 

benämningar. Att beskriva och studera sådana handlingsförmågor från ett 

rumsligt perspektiv skulle innebära att fokus skulle flyttas från geometriska rum 

(som präglat konventionell geografi) till komplexa och topologiska rum (som 

kännetecknat exempelvis hybrida geografier och ANT). Naturen kan inte 

definieras enbart som en struktur eller ett passivt objekt och kan då inte heller 

utgöra endast scen för människors agerande. Snarare är naturen en medskapare 

av rum.  Det innebär att rum inte är fördefinierat och inte har en bestämd form, 
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snarare kan rum ta många former och uttryck (Lefebvre 1991). Det innebär 

också att blivandet är mer intressant än varat och tonvikten inte läggs på ena 

eller andra kategorin utan snarare på händelser och händelseförlopp, det vill 

säga vad som händer, vad som görs och vad som blir till (Law 1999:6, Tryselius  

2007:59, Whatmore 2002).  Whatmore exemplifierar detta genom två citat, ett 

av Karen Barad “the world kicks back” (Barad 1999:2) och ett annat av Bruno 

Latour ” things can object to their social enrolement” (Latour 2000).8 

Egentligen handlar det inte om att någon kan bestämma om ickemänniskor ska 

vara delaktiga i världen eller inte – de agerar redan där, och de kan också slå 

tillbaka. Det kräver (in)direkt att exempelvis kunskapspraktiker i rättsväsende 

och styrsystem förändras och anpassas till fler aktörer (Whatmore 2002:5).  

 Alla de olika aktörerna formar, omformar och håller på olika sätt ihop 

världen och samhället varför biofilosofi utgör den andra utgångspunkten i 

Whatmores hybrida geografier. Biofilosofi utgår ifrån det som kontinuerligt 

formar och omformar liv. Det handlar om liv i dess mångfald och med alla de 

nätverk och relationer det innefattar (Thacker 2005). Återigen tas inte 

utgångspunkten i olika kategorier eller gränsdragningar, utan i livet självt. 

Whatmore vill tillsammans med biofilosofin också föra upp diskussionen kring 

etik på agendan och framhåller att en annan etisk grund som innebär att ”liv” 

inte bara innefattar människan (Whatmore 2002:5).  

 Kroppsliga praktiker är den tredje punkten. Vikten av kroppsliga praktiker 

återfinns till stor del inom den feministiska och postkoloniala forskningen, där 

känslor, alla fem sinnena och vanor utgör viktiga utgångspunkter. Feministisk 

och postkolonial forskning utgår emellertid från människokroppen men 

Whatmore vill utvidga dessa tankesätt till att inkludera eller omfatta kroppsliga 

praktiker, sinnen och vanor där även ickemänniskor ingår (Whatmore 2002:5). 

Även kroppar som inte tillhör människor har betydelse i samhället och 

människors kroppar fungerar inte helt skilt från hur andra kroppar fungerar 

(Barad 2003:823). Utgångspunkten finns således i levande kroppar av olika slag, 

med alla olika perspektiv och den kontext de befinner sig i. Young använder sig 

av begreppet lived body, där lived body är en enande ide om att en fysisk kropp 

alltid handlar i och upplever en specifik och materiell samt sociokulturell 

kontext; en kropp är således alltid situationsbunden (Young 2005:15). 

Betydelsen av vilka kategorier något tillhör blir oväsentlig och det blir 

händelsen, relationerna och situationen i sig som blir viktig. Detta kan också 

kopplas till Lefebvres begrepp levda rum (Lefebvre 1991). En situationistisk 

och kroppslig praktik skulle också kunna medföra att utgångspunkten ligger i 

                                                
8 Vilket var det som hände i Projekt Hallandsås, då åsen protesterade och gjorde motstånd.  
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andra tidsligheter än det linjära inte minst därför att kroppen och dess delar 

följer en cyklisk snarare än linjär tid. Linjär tid är abstrakt och konstruerad tid 

och ett resultat av industrialismen och behovet att mäta, reglera flöden och 

produktion. (Den dominerande tankestilen genomsyras bland annat av denna 

syn på tid och diskuteras i kommande kapitel (2).)  

 Den fjärde och sista utgångspunkten i Whatmores hybrida geografier rör 

kunskapspraktiker. Tyst kunskap och att tänka genom kroppen blir för henne 

viktiga verktyg i maktkampen om de dominerande strukturerna kring 

kunskapsproduktion. Kroppsliga kunskapspraktiker, ”att leva i världen” kan 

vara en väl så viktig ingångspunkt, med dess kontext och vetskap istället för 

tidigare bestämda utgångspunkter, riktlinjer och abstrakta ramar för 

vetenskapande (Whatmore 2002:5f). Whatmores diskussion om helhet utgår 

från den levda praktiken och kan i likhet med diskussionen kring dwelling (till 

skillnad från building) visa på att det handlar om mer än bara en specifik kropp, 

byggnad eller händelse utan det handlar om att vara-i-världen, kroppen, 

byggnaden och händelsen samt dess kontexter. Dwelling kommer ursprungligen 

från Heideggers tankar om Varat, att vara i världen, det levda och existentiella. 

Inom kulturgeografisk forskning, speciellt inom den humanistiska geografin, 

har liknande tankar funnits kring plats, där minnen och känslor poängterats. 

Begreppen plats och läge skiljs åt, där läge (location, thesis) är en punkt på en karta, 

där longitud och latitud kan anges. Plats (place, topos) är levt rum, kontext och 

kroppar i rörelse. Att lära känna en plats innefattar att lära känna människorna 

och/eller rörelsen på den (Ingold 2000:153f, Tuan 1974). Building kan således 

sägas motsvara ”läge”, ett abstrakt sätt att se och förstå världen mer absolut och 

avgränsat. Utifrån Whatmores fjärde utgångspunkt bör vetenskap och 

kunskapspraktiker utgå ifrån den levda praktiken och existensen, världen såsom 

den uppenbarar sig och inte ramas in i ett förutbestämt tids- och rumsschema. 

Eventuella beslutsunderlag bör således innehålla både kunskaper om aktören 

(eller aktörerna) och den situation aktören befinner sig i. 

 Geografier för ”mer än bara människor” används i avhandlingen som ett 

sätt att förhålla sig till världen och omgivningen; en ontologi. De används också 

som en metodologi som kan bidra till förändrade arbetssätt och metoder, vid 

exempelvis planeringsprojekt eller forskning och utbildning. Jag använder mig 

framförallt av hybrida geografier som ett nytt förhållningssätt till omgivningen, 

vilket också får konsekvenser för min metod.  

    

 



 26 

1.4 Metodologi  

Att studera det som inte är fast, förutbestämt och hela tiden sker görs inte med 

hjälp av fastlagda modeller och metoder. Precis som teorier och utgångspunkter 

anknyter till verkligheten måste också studiens tillvägagångssätt göra det. 

 Metodologi grundas i tidigare gjorda ontologiska och epistemologiska 

ställningstaganden. Filosofiska och teoretiska ställningstaganden har således en 

central betydelse vad gäller metodologiska frågor samt vetenskapens 

kvalifikationer.9 Att jag valt hybrida geografier som metodologisk utgångspunkt 

får således konsekvenser för hur jag valt att genomföra min studie. Det innebär 

bland annat att bortse från förutbestämda kategorier och att inte bara 

människor ska inkluderas i studien, samt att de olika aktörernas kontexter ska 

inbegripas.    

 Whatmore hämtar inspiration till och bygger hybrida geografier på olika 

teoribildningar varibland ANT är en av dem. Förutom att fungera som teoretisk 

inspiration kan ANT också fungera som metodologisk utgångspunkt. Latours 

ANT kan ses som metodologiskt uttryck för de principer som Isabelle Stengers 

sätter upp för vetenskapliga studier (Whatmore 2003:93, Stengers 1997). En av 

principerna eller huvudlinjerna i detta kunskapsteoretiska perspektiv är att 

försöka komma runt a priori eller tidigare förutbestämda kategorier. Kunskap 

ses som situationell och bunden till levd praktik och därmed som något som 

produceras tillsammans med de människor och ickemänniskor som utgör 

studien, vilket också knyter an till Whatmores hybridgeografiska 

utgångspunkter.  

 Geografi, och samhällsvetenskap har sedan länge hämtat inspiration från 

naturvetenskapliga metoder, som bygger på att ett resultat ska vara repeterbart. 

”Objektivitet”, ordning, generaliserbarhet, förutsägbarhet och kontroll utgör 

således kärnan i metodologiska överväganden inom den dominerande 

tankestilen. På det sättet placeras företeelser, händelser och relationer i förväg 

inom bestämda ramar, kategorier och scheman. Inom geografin har detta 

förfaringssätt varit vägledande inte minst inom regional planering. I den här 

studien handlar det istället om att följa händelser, aktörer och relationen i den 

kontext de befinner sig. Praktikerna, ”att leva i världen”, blir en viktig 

ingångspunkt, med dess kontexter och kunskaper istället för tidigare bestämda 

utgångspunkter, riktlinjer och ramar för vetenskapande (Whatmore 2002:5f). 

Att vara i världen blir en förutsättning för att kunna veta (Barad 2003:829).  

                                                
9 Se t ex. Alvesson & Sköldberg 1997, Alvesson & Deetz 2000, Danermark et al. 2003, Graham 
1997, Law 2004, Åsberg 2000 som alla på olika sätt diskuterar kopplingen mellan filosofiska 
överväganden och mer konkreta forsknings- och metodologifrågor.  
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 Hur händelser ska fortskrida eller utfalla går inte att förutsäga och en del 

av värdet med ett ANT-metodologiskt perspektiv är att allt inte går att förutspå. 

Forskning genererar ständigt nya frågor och kunskap, precis som rum, och 

måste hela tiden förhandlas istället för att säkras fysiskt och symboliskt en gång 

för alltid (Thrift 2003:119f). Detta innebär att några allmängiltiga och 

universella vetenskapliga anspråk och påståenden inte går att göra. Studien i 

denna avhandling kan inte utifrån Projekt Hallandsås fastslå modeller för 

samtliga byggprojekt i Sverige. Det går inte heller att få en heltäckande, objektiv 

bild av Projekt Hallandsås. Även om så många flöden och nätverk som möjligt 

studerats och dokumenterats finns alltid kopplingar och noder längre bort som 

också skulle ha kunnat studeras. Det finns också alltid en risk att vissa aktörer är 

så tysta att de är svåra att lägga märke till. Den kunskap och information som 

ges tillgång till är heller inga objektiva fakta utan information som har 

producerats av någon någonstans. Det finns således ingen möjlighet att stå 

utanför forskningsprocessen och betrakta världen ovanifrån, underifrån eller 

bortifrån. All kunskap är situerad. Information och fakta härstammar 

någonstans ifrån (Haraway 1991:110ff). 
 

However high you climb, however much distance you put between you and 

yourself and your object of study, you still will be located somewhere. You 

cannot pull off the God trick. Objectivity in that sense is not possible. On the 

other hand, there is no such thing as total immersion; there will always, still, be a 

perspective, some things will be missed. You will, still, be producing a particular 

knowledge (Massey 2003:75). 

 

Att kunskap är situationell, att inte utgå från förutbestämda kategorier, att se till 

fler aktörer, även ickemänniskor, och dess kontexter samt utgå från den aktuella 

situationen är något som en hybridgeografisk utgångspunkt för med sig in i 

studiens metodologiska överväganden. Hybrid geografi tar också upp vikten av 

en etik som sträcker sig längre än till att enbart omfatta människor. Således 

krävs att tillvägagångssätt och bemötande av andra människor, djur och växter 

begrundas. Maktrelationer vid en intervju kan vara olika och mer eller mindre 

asymmetriska och medvetandet om att dessa relationer påverkar tolkning och 

slutsatser är viktigt att ha med sig i de olika kunskapstransformationerna (Thrift 

2003:119). 

 
There is also an ethics to the encounter between human and nonhuman. The 
immediate point is that what constitutes an encounter will vary, and thus very 

different ethical questions will be raised (Massey 2003:87).  
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Ställningstaganden och val innebär således också etiska överväganden och val. 

Etiska frågor utgör en viktig del av den hybrid geografiska metodologin. 

Stengers insisterar på att människor och andra aktörer i vetenskapliga 

sammanhang ska behandlas som om det hade varit en demokratisk församling. 

Alla ska ses som medarbetare i tanke och språk, vilka har makten att göra 

skillnad. Genom en ’hybrid etik’ sträcker sig ansvaret långt bortom den 

avgränsning i tidrum som studien innebär och också gentemot alla inblandade i 

studien (Thrift 2003:105). 

 De metodologiska överväganden som en hybridgeografisk utgångspunkt 

innefattar får också konsekvenser för hur det praktiska arbetet i fält sker och 

hur överföringarna mellan fältet och skrivbordet ser ut.  

 

 

1.4.1 Metod och material 

Att påbörja en studie om ett projekt och följa olika aktörer förutsättningslöst är 

möjligt i ett inledningsskede, successivt måste dock val göras eftersom studien 

består av många olika flöden och nätverk kors och tvärs. Det finns ingen 

möjlighet att inkludera allt och inte heller att beskriva det (Clark 2003, Law 

2004:2ff). Ett sätt att begränsa aktörer och flöden har varit att fokusera på ett 

exempel, i mitt fall projekt Hallandsås. Genom att studera tunnelbygget vid 

Hallandsås avses inte att lämna generella slutsatser gällande samtliga 

tunnelprojekt i Sverige. Avsikten är istället att utifrån projekt Hallandsås studera 

huruvida planering med utgångspunkt i hybrida geografier kan vara ett 

alternativ till dagens planeringsteorier. Således åsyftas en teoretisk 

generaliserbarhet snarare än en empirisk.   

 Tunnelbygget genom Hallandås kan liknas vid ett nätverk med många 

olika kopplingar och noder bestående av olika människor, tekniker, vatten, djur, 

jordmåner och bergarter. Inom nätverket har prioriteringar fått göras utifrån 

materialets tillgänglighet, mängden material och möjligheten att på ett 

meningsfullt sätt kunna presentera materialet i en avhandlingstext. Materialet 

består av både primära och sekundära källor, direkta observationer och 

intervjuer, något som också är vanligt i fallstudier (vilket kan jämföras med mitt 

exempel) (Yin, 2003). Exemplet har traditionellt varit en metod inom 

humanvetenskapen och fallstudien en mer samhällsvetenskaplig metod.10 

                                                
10 Fallstudier har traditionellt haft induktion som utgångspunkt där olika ingångspunkter definieras 
och hålls fast vid under studiens gång, med syftet att tala om att något är på ett visst sätt. Detta 
grundar sig på empiriska observationer och experiment. Exemplets funktion är istället att visa på 
något, ett fenomen eller som i här, ett utfall av en tankestil och ett planeringsperspektiv. Exemplets 
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Skillnaden mellan fallstudie och exempel kan emellertid diskuteras och Larsson 

menar bland annat att det i flera moderna sociologiska och statsvetenskapliga 

fallstudier finns stora likheter med exemplet som metod, där syftet är att 

studera världen i hela dess komplexitet och inte att förenkla den (Larsson, 

2004:40). I den bemärkelsen kan jag således använda såväl exemplet såväl som 

fallstudien som begrepp för den här studien. Enligt Merriam bör slutprodukten 

i en fallstudie vara tät och beskrivningen ska ha uppnått en mättnad så till vida 

att redogörelsen upplevs som tillräcklig (Merriam, 1994:26). Detta har varit 

vägledande vid materialinsamlingen då det vid olika tidpunkter upplevdes som 

att intervjuer, samtal och material var tillräckligt och inte gav något ytterligare 

utöver det material jag redan hade. Fokus flyttades då till en annan aktör eller en 

annan del av nätverket. Att en tät (eller tjock) beskrivning inte enbart innefattar 

en beskrivning utan också tolkning och förståelse (Grönmo 2006:370), har 

också varit vägledande vid presentationen och produktskrivandet. 

 Tillvägagångssättet i själva studien tar utgångspunkt i projekt Hallandås 

och vilka som är kopplade i just detta situationella rum. Istället för att i förväg 

bestämma sig för vilka aktörer som ska studeras, har tunnelbygget genom 

Hallandås, mitt syfte och mina forskningsfrågor avgjort vilka aktörer som kan 

vara värdefulla att få mer kunskap om. Principen är ”follow the actor” (Latour 

1987), vilket i detta sammanhang blir ett sätt att beskriva den väg som valts 

genom ett ganska snårigt landskap av information (Law 2004:45). I detta snåriga 

och komplexa nätverk som projekt Hallandsås omfattar har aktörer, det vill 

säga personal på Banverket, kommunala tjänstemän i Båstad, politiker, 

Hallborr, Rhoca-gil och åsen följts genom minnesanteckningar, protokoll och 

intervjuer.  

 Besök vid Hallandsås har gjorts hösten 2004, hösten 2005, hösten 2006 

och hösten/vintern 2007. Banverkets arkiv i Malmö har besökts hösten 2005 

och våren 2006. Fokus har i ett första skede i avhandlingsarbetet lagts på 

projektets genomförande, problemen, förseningarna, relationerna till natur och 

boende och miljöskandalen för att få en bredare förståelse än den som tidigare 

rapporterats i media. Besök på åsen hos en av de drabbade bönderna och hos 

både Banverket och på Banverkets arkiv har gjorts. Materialet har bestått av 

arkivmaterial i form av protokoll, minnesanteckningar, utredningar, kartor, 

bilddokumentation, tidningsartiklar, insändare, intervjuer och samtal med 

människor som lever på och/eller på olika sätt är, eller har varit involverade i 

projekt Hallandsås. Materialet har inom vissa områden varit näst intill 

                                                                                                                                  

funktion kan ses som tudelat, dels handlar om att komma till insikt och att förstå ett fenomen och dels 
kan det handla om att förstå något genom något annat, till exempel genom att använda sig av andra 
referensramar som ligger närmare den egna erfarenheten (Larsson, 2004:33f, Nordström, 2004:23f).  
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obegränsat, till exempel alla utredningar och miljökonsekvensbeskrivningar som 

gjorts, medan annat material har varit sekretessbelagt, till exempel avtal mellan 

olika parter i projektet. Utifrån material som protokoll, minnesanteckningar och 

tidningsartiklar ges givetvis inte en fullständig bild över exakt vad som hänt och 

varför. Tidningsartiklar som använts kommer främst från lokala media då dessa 

i större grad har rapporterat om projektet, men även riksomfattande media har 

studerats och används i de fall de skrivit om projektet. Att komplettera dessa 

med intervjuer och samtal har på olika sätt bidragit till en förståelse för 

händelserna utöver det som dokumenten och tidningsurklippen förmedlar.  

 I ett andra skede av avhandlingsarbetet låg fokus på det fortsatta projektet, 

skillnader i arbetssätt och relationer till natur och boende. Även detta har 

innefattat besök på åsen och intervjuer, men olika typer av inslag i olika tv- och 

radioprogram, dokument, tekniska analyser och bilder har också varit av stor 

vikt. Deltagande i informationsmöte med Båstadborna har skett vid ett tillfälle 

och tunnelbygget har besökts där möjlighet gavs att promenera i tunnlarna och 

klättra upp i borren Åsa. Bilder och kartor har utgjort en stor informationskälla 

för att förstå projektet i sin helhet. Det har också inneburit ett visst bevakande 

av händelser i tunnelbygget, och hålla sig uppdaterad på vad som händer, via 

den hemsida där det varje vecka rapporteras om tunnelbyggets status. Besök på 

Hallandsås har också inneburit att ta del av landskapet. Hovs hallar och Kattvik 

är några av de platser som blivit personliga favoriter under fältstudierna.  

 Latour konstaterar att material som samlats in och analyserats blir ett sätt 

att översätta material till förståelse och kunskap på en ”karta”, kartan blir sedan 

avhandlingen, medan översättningsprocessen plockas bort från själva 

presentationen av projektet (Latour 1987, Law 2004). Latour visar upp dessa 

översättningar som många små, men viktiga, transformationer och 

översättningar som binder ihop fältet med studien. Det kan handla om, som i 

mitt fall att jag besökte tunnelbygget, fotograferade, samtalade med människor 

och spelade in en intervju och att jag sedan förflyttade mig mellan Båstad och 

Karlstad. I arbetsrummet studeras fotografierna och intervjun skrivs ned och 

analyseras. På det viset blir det en rad kontinuerliga översättningar under själva 

studien i fältet och när fältet tas hem och transformeras till texter, kartor och 

argument utifrån metodologiska och epistemologiska spörsmål. Studiefältet är 

på så sätt inte ett slutet rum utan i högsta grad öppet och sammankopplat med 

en kedja av praktiker och komplexa nätverk (Latour 1999b:72, Massey 2003:85). 

I min studie har det inneburit att arkivmaterial, tidningsartiklar och dylikt har 

samlats in vid ett flertal tidpunkter, parallellt med intervjuer och 

litteraturstudier. Material från olika år och av olika karaktär har således studerats 
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och översatts till text vid samma tidpunkt, men detta har sedan presenterats 

kronologiskt i avhandlingen.    

 Aktörer som identifierats som viktiga i olika skeden av processen har 

studerats mer grundligt. Hallborr och Rhoca-gil har till exempel studerats mer 

ingående och fokus har inte legat lika mycket på rättsprocessen eller lokala 

politiska utspel. Hallborr och Rhoca-gil valdes för att de tillhörde de 

ickemänniskor som inledningsvis inte räknats med, men som haft en stor 

påverkan på projektets utfall och ändrade projektets arbetssätt. Hallborr gjorde 

det genom att inte fungera i åsen och tvinga fram andra metoder, Rhoca-gil 

satte stopp för hela projektet och ändrade miljöarbetet och åsen för att den inte 

alls motsvarade det som projektörerna förväntat sig. Hallborr har följts genom 

arkivmaterial som protokoll, och upphandlingsdokument men också via 

tidningsartiklar och den film som Banverket producerat i samband med 

invigningen av tunnelbygget. Rhoca-gil har också följts genom arkivmaterial 

som protokoll, och eftersom det var i och med Rhoca-gil som miljöskandalen 

kom till finns här stora mängder utredningar, tidningsartiklar, tv-/radioprogram 

som berättar om skandalen. Förutom detta material har jag också använt mig av 

intervjuer för att följa denna aktör. Intervjuerna syftade inte enbart till att ge en 

bra förståelse för aktören i sig utan också vad aktören orsakade samt 

konsekvenserna av att den användes i tunnelbygget.   

 Vad gäller aktörer i form av människor som följts eller studerats närmare 

har fokus legat på de som berörts av projektet eller som varit aktiva i det. 

Utifrån detta har anställda på Banverket, Båstads kommuns tjänstemän, 

politiker och bönder på åsen utgjort grupper som identifierats som viktiga att få 

samtala med. Således har intervjuer gjorts med informationscheferna och en 

ingenjör på Banverket, Båstad kommuns tunnelcontroller, dåvarande 

kommunalrådet och ledamot i krisledningsgruppen, informationsansvariga i 

samma krisledningsgrupp, en mjölkbonde och före detta miljöcontrollern i 

projektet. Ett flertal intervjutillfällen har skett med informationscheferna och 

tunnelcontrollern medan intervjuer med övriga skett vid ett tillfälle. Samtliga 

intervjuer utom med före detta miljöcontrollern har skett på plats i Båstad eller 

Förslöv. Intervjun med miljöcontrollern skedde per telefon. Mailkorrespondens 

har också skett med en ledamot i riksdagens trafikutskott. Mer informella 

samtal har också skett med geologer då tunnelbygget besökts, kemister då 

information om Rhoca-gil eftersökts och arkivansvarige då arkivet i Malmö 

(Banverket Region Syd) besöktes. Alla är på olika sätt delar av nätverket, men 

har olika infallsvinklar och perspektiv på projektet.  
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 Genom att på detta sätt ta ut delar av nätverket förloras komplexiteten 

och istället kan dessa delar struktureras och närmare studeras. Latour uttrycker 

detta genom ”när vi förlorar skogen vinner vi kunskap om den” (Latour 

1998:226). Det innebär att när världen plockas hem till skrivbordet nås kunskap 

om den genom att den kan klassificeras och kategoriseras, samtidigt förloras 

också sammanhanget och världen som sådan. Genom att jag plockat ut delar av 

Projekt Hallandsås och studerat dessa närmare, får jag veta mer om exempelvis 

Hallborr och Rhoca-gil men det innebär också att jag inte vet lika mycket om 

andra delar av tunnelbygget. En medvetenhet om vad som sker i denna 

transformation av kunskap är därför viktig, men redovisas sällan i olika studier, 

precis som en avhandling ofta ger sken av en enkel, linjär berättelse och sällan 

visar på alla de val som gjorts eller de sidospår som författaren varit inne på 

under den pågående studien. Förflyttningarna mellan berättandets och 

skrivandets logik vid skrivbordet och alla de stora händelser och små detaljer 

som sker ute i fält är på så sätt sammanlänkade och förenade (Massey 2003:74). 

Genom att reflektera över förflyttningarna mellan fältstudierna vid Hallandsås, 

litteraturstudierna i Karlstad, forskningsdesignen vid skrivbordet och 

forskningspraktiken vid Hallandsås förändras successivt både design och 

praktik. ”Follow the actor” blir på så sätt en praktikinriktad metod som växer 

fram, diskuteras och utvecklas kontinuerligt. Detta är ett led i att 

forskningsprocessen består av transformationer från tidigare kunskapsläge till 

ett senare (Sismondo 2004:10,66f, Stengers 2000).11 Lärdomen av möten mellan 

människor och ickemänniskor som uppstår i vetenskapspraktiker kan ge 

upphov till andra relationer och nya praktiker, frågeställningar och 

formuleringar kan således förändras från ett besök vid Hallandsås till en annan. 

Ibland har situationer i fält lett till oanade resultat och medfört att tidigare 

ståndpunkter fått omvärderas och i viss mån har frågor och utgångspunkter 

reviderats. För att uppmärksammas på dessa val och eventuellt förändrade 

ståndpunkter har anteckningar före och efter varje fältarbetsperiod gjorts, 

tillsammans med det material som samlas in.  

 

  

1.5 Upplägg och presentation 

Upplägget och presentationen av en studie blir ofta en linjär berättelse, som i 

viss mån ger sken av att illustrera en linjär historia, med en start och ett stopp. 
                                                
11  Schough (2005:265) visar en matris över denna transformationsprocess, vilken är modifierad från 
Haavind (2000:29) se även Latours diskussion om kunskapstransformation (Latour 1998:213ff, 
Latour 1999b:24ff)  
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Så är fallet även här, alla de parallella historier som influerar och påverkar ges 

inte plats och den historia som skrivs har sina förgreningar genom tid och rum 

men blir komprimerad genom valda perspektiv och frågor.   

 I detta kapitel har utgångspunkter, ramar och riktlinjer för studien 

synliggjorts. Fortsättningsvis presenteras hur landet läggs tillrätta för människor, 

den linjära och progressiva syn på kunskap och den framtidsoptimism, den 

kuvning och styrning av kunskap och de tankegångar kring tillväxt och 

effektivisering som bland annat omgav tunnelbygget vid Hallandsås. Här 

diskuteras dominerande tankestil, traditionella västerländska idéstrukturer, 

politik och planering, och tanken kring hållbar utveckling, det vill säga den 

kontext i vilken tanken om tunnel genom Hallandsås föddes och sedermera 

också genomfördes. Detta har delats upp i kapitel två och tre. I kapitel två 

diskuteras mer kring övergripande samhällsstrukturer och dominerande 

tankestil medan kapitel tre handlar om svensk regionalpolitik och svårigheterna 

att förena önskemålen kring ekonomisk och miljömässig hållbarhet, samt det 

nya slagordet hållbar tillväxt. 

Projekt Hallandsås, planerna och genomförandet presenteras kronologiskt 

i kapitel fyra och fem. Kapitel fyra tar upp projektet från dess start år 1993 fram 

till det som uppmärksammade projektet nationellt, det vill säga miljöskandalen 

och utsläppet av Rhoca-gil, medan påföljande kapitel fem beskriver och 

analyserar det fortsatta projektet fram till december 2007. Skillnaderna mellan 

projektet före och efter miljöskandalen diskuteras liksom möjligheter att mer 

permanent förändra tankar kring planering och genomförande. 

I det sista kapitlet, sex, knyts avhandlingen samman till några slutsatser 

och det öppnas upp för nya diskussioner och tankar kring hur aktörer i högre 

grad ska kunna medverka i planering och tas hänsyn till generellt i samhället.   
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2. ATT LÄGGA LANDET TILLRÄTTA 

 

Staten har planerat, ordnat och organiserat människors och ickemänniskors liv 

utifrån värderingar, synsätt och strategier. Vårt liv och vårt land har lagts tillrätta 

(Hirdman 1995, Schough kommande, Scott 1998). Samhällets värderingar och 

synsätt finns i vår vardag och upprätthålls av vetenskap, planering och politik 

och utgör tillsammans det som kan kallas en tankestil. 

 I detta kapitel beskrivs begreppet tankestil och specifikt den dominerande 

tankestilen genom de olika avsnitten absolut (tid)rum, dikotomin natur/kultur 

och linjär tidsuppfattning. Tankestilen som beskrivs åsyftar delar av den kontext 

vari projekt Hallandsås kom till och tunnelbygget påbörjades.  

 

 

2.1 Tankestil  

Ett vetenskapskollektivs gemensamma synsätt kallas av Ludwik Fleck för 

tankestil (Fleck 1997:100ff). En tankestil kan beskrivas som gemensamma 

värderingar, kunskapsmetoder och gemensamt språk. Tankestilen kan delas av 

flera individer som då tillhör samma tankekollektiv som tillsammans blir bärare 

av tankestilen. Tankestilen utgör gemensam kunskap och strävan inom ett 

kollektiv att se på världen på ett visst sätt (ontologi), skaffa kunskap om den 

och på vilket sätt kunskapen ska/eller kan inhämtas (epistemologi och 

metodologi) Varje vetenskapligt faktum är beroende av en tankestil (Fleck 

1997:70). Vetenskapliga fakta har tagit form och utvecklats under lång tid av 

mångfald och kaos av tankar som diskuterats och formats till fakta. Kunskap 

och vetande tar således snarare form ur mänskliga trossystem, doxa12, än ur en 

källa av ”objektivt” vetande, episteme13 (Fleck 1997:34, Rosengren 2002 i, 

Schough kommande). Tankestilen formar människors sätt att tänka och handla 

samt organisera världen. När ett sådant tankesystem med alla samband och 

åsikter väl är utbyggt arbetar det mot eventuella motsägelser. Motsägelser mot 

det dominerande paradigmet blir osedda eller tystas ned och stora 

ansträngningar görs för att behålla det dominerande tankesystemet (Fleck 

                                                
12 Doxa betyder omdöme och/elller åsikt och är ett begrepp som används av bland andra Bourdieu. 
Hans menar att i samhället finns olika fält, till exempel politik, utbildning, religion. Individer ordnar sig 
i grupper och inom gruppen eller i ett fält finns en doxa, det vill säga något som ska tas för givet, 
något odiskutabelt. 
13 Med episteme menas kunskap eller vetenskap som är oberoende av kropp och individ. Episteme-
kunskap skiljs från techne, som i större grad syftar till hantverksmässig och kroppslig kunskap. 
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1997:38). Det kan till exempel handla om traditioner, historier eller kunskaper 

från andra kulturer som avvisas, förtrycks eller görs om till en egen sanning. 

Andra tankestilar än den som forskaren tillhör kan för denne framstå som 

konstig eller som fantasier medan den egna tankestilen framstår som självklar. 

Utifrån ett europeiskt (västerländskt) perspektiv har det exempelvis varit 

tveksamt om andra kulturer än den egna ens hade haft någon historia. Hur 

många gånger har vi inte hört att grekerna var ett kulturellt framstående folk, 

som mer eller mindre uppfann all kultur (Harding 1998:23ff)? På så sätt fångas 

världen i ett tankesystem som kan vara svårt att ifrågasätta. Successivt kan 

emellertid en tankestil förändras, detta sker inte genom någon genomgripande 

och snabb växling till en annan tankestil. Snarare är det en längre process där 

tankestilens olika delar successivt förändras till exempel genom att ny kunskap 

uppkommer (Fleck 1997:36ff).14 

 Tankestilar finns inte bara inom vetenskapen och även om det finns en 

mängd olika tankestilar inom olika vetenskapliga discipliner så finns också olika 

tankestilar inom exempelvis yrkesgrupper, sporter, kulturer och religioner. En 

sådan tankestil har varit den västerländska filosofin som under lång tid har 

dominerat vetenskap, och kunskaper, natur och människor. En mängd 

företeelser har systematiserats, kartlagts och rangordnats utifrån detta, ibland på 

helt skilda håll. Detta har färgat synen på naturen, miljön och planering och 

fallet Hallandsås är ett exempel på det. Föreliggande kapitel belyser därför 

viktiga aspekter av denna dominerande tankestil, såsom dess absoluta 

rumsuppfattning, dess dikotomier, den linjära tidsuppfattningen och tanken om 

den universella lösningen.  

 

 

2.2.  Den dominerande tankestilen 

Då tankestil, eller den dominerande tankestilen, fortsättningsvis nämns i 

avhandlingen avses det eurocentriska, antropocentriska och dikotomiska 

tänkandet där naturen separerats från människan och setts som dennes resurs. 

Abstrakta och absoluta rum har varit tongivande och den linjära 

tidsuppfattningen har bland annat inneburit att olika mål satts upp för 

samhällets utveckling för att sträva mot något ”snabbare, ”högre”, ”bättre” och 

”nyare”. Att den benämns som dominerande beror av att det är den tankestil 

som under lång tid varit tongivande inom vetenskap, planering och politik. 
                                                
14 Detta är en skillnad mot Kuhns paradigmteori som inbegriper större och mer omfattande skiften 
där hela tankestilen byts ut mot en annan genom en revolution, det vill säga en radikal omkastning 
av rådande skolbildning.  
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Tankestilen har exempelvis sedan länge figurerat inom planering där abstrakta 

homogena rum använts som utgångspunkt för planering av territorium, 

människor och ickemänniskor. Människan anses vara normen, där jorden, 

naturen, djur och växter är underordnade människans behov. Naturen har varit 

i människans tjänst, fri att utnyttjas för att nå uppsatta mål om till exempel 

högre ekonomisk tillväxt och bättre effektivitet. Ett synsätt som bygger på 

dessa utgångspunkter hittas även inom vetenskapliga discipliner och politiska 

resonemang, där kritik av den dominerande tankestilen både uppfattas som 

orealistiska och skrattretande.  

 Absolut rumsuppfattning, antropocentrism, dikotomier och en linjär 

tidsuppfattning är de egenskaper av tankestilen som beskrivs mer ingående i 

denna avhandling. Dessa är viktiga aspekter av tankestilen och har också varit 

tydliga hörnstenar i tunnelbygget genom Hallandsås. De utgör också 

stöttepelare i vilket projektet kom till, samt i vad som ansågs viktigt respektive 

mindre viktigt och av hög prioritet under projektets uppstart och början. 

Givetvis kan inte en tankestil urskiljas i ett enda projekt. Snarare är det så att 

tankestilen genomsyrar delar av samhället och individer som utgör en del i 

tankekollektivet, på olika sätt.15 Tankestilen kan vidare karaktäriseras utifrån att 

den är ett, reduktiv, att den två, fångar världen i ett tankesystem och att den tre, 

präglar synen på det vi kallar fakta och verklighet.  

 Tankestilen reducerar en komplex verklighet, som är ickelinjär och långt 

ifrån jämvikt, till en mindre komplex värld med förutbestämda och 

kontrollerbara egenskaper. Reduktionen homogeniserar och omvandlar också 

världen till en stabil enhet som på olika sätt binder verkligheten med teorier om 

verkligheten (De Landa 2000:273, Deleuze 1994). Hur många tror till exempel 

inte att världen ser ut som den representeras på en världskarta med Mercators 

projektion? Vad som ska karaktäriseras som fakta och verklighet färgas således 

av tankestilen. Men precis som tankestilen påverkar människors uppfattningar 

om vad som är fakta och verklighet används också vetenskapen för att hålla 

samman tankekollektivet. Användandet av vetenskap för att styra och förbättra 

samhällen var något som skedde redan på 1700-talet där syftet var att skapa ett 

fungerande samhälle, med regelbundna och återkommande rytmer. 

Utgångspunkten var att inget skulle fungera om det inte fanns en viss ordning 

och förutsägbarhet (Ek & Tesfahuney 2008:81). Som tidigare nämnts utgjorde 

kartor och bilder en viktig del i att ge människor uppfattningar om verkligheten. 

                                                

15 Att tankestilen också genomsyrar svensk politik och planering och hållbar utveckling är något som 
främst behandlas i nästkommande kapitel (3).   
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Geografin och geograferna hade på så sätt ett stort inflytande på människors 

föreställningsvärldar, genom sina världskartor, kartvärldar och 

jordbeskrivningar. Geo – grafi, betyder till exempel att skriva jorden (Gren 

1994:7), vilket innebar att geograferna till stor del lade grunden till människors 

moderna världsuppfattning. Ämnet utgjorde också medel för att öka kunskaper 

om både egna och andras nationer. Det var en viktig del i nationsbyggandet och 

att lära känna sitt eget land.  

 Under 1800-talets mitt etablerades geografin som akademiskt ämne vid 

universiteten i Tyskland vilket hängde ihop med en våg av nationalistiska 

intressen och geografiinstitutionerna skulle sprida kunskaper som sedermera 

skulle bli en del av den nationella identiteten (Livingstone 1992, Löfgren 2001, 

Schough kommande). Skapandet av en nationell identitet var viktigt för att alla 

skulle tänka lika och på så sätt stärka den sociala gemenskapen och tankestilen 

ytterligare (Fleck 1997). I Sverige uppmanade Svenska turistföreningen och 

nordiska museet svenskarna på tidigt 1900-tal att lära känna sitt land, sitt folk 

och sitt språk och på det sätt lära sig dra gränser mellan det som var svenskt 

och det som inte var det (Löfgren 2001, Schough kommande). På det sättet 

befästes föreställningen om svenskhet, likheter och skillnader. Gränser och 

kategorier utgjorde grunden för att vidare kunna tillägna positiva och negativa 

egenskaper till olika grupper. Kategorierna tillskrevs också värderingar och var 

viktiga i skapandet av hierarkiska värdeskalor och egenskaper. Eftersom 

geografer tidigt gav sig ut för att kartlägga och beskriva verkligheten; samtiden 

och världen, platser och människor runt om på jorden fungerade geografiämnet 

som medel för att sprida den dominerande tankestilen till människor i alla delar 

av landet.16 Olika platsers naturresurser som till exempel vatten och skog 

”upptäcktes”, vilka senare kunde utnyttjas för virkesexport och vattenkraft och 

vetenskapen medverkade till att staten allt eftersom ordnade in både människor, 

djur och natur i olika fack som grund för olika planeringsprojekt. På så sätt blev 

planering ett instrument för statlig styrning och kontroll av människor, djur och 

natur (Schough 2007).  

 Tankestilen reducerar eller förenklar således en komplex verklighet, 

kapslar in människor, händelser och föremål i ett tankesystem och präglar synen 

på vad som kallas fakta och vad som anses vara verkligt. Genom att historier 

och kunskaper kuvas och sorteras kan det som inte passar in tas bort, tystas 

eller förlöjligas. Likhet premieras framför olikhet och på så sätt kan ömsesidiga 

bekräftelser av vetenskapliga fakta om verkligheten uppnås. Att tillhöra en 

                                                
16 Geografin användes också för att kartlägga, studera, kolonisera och erövra andra länder 
(Livingstone 1992).  Kartläggningar av människor och platser sker även fortsättningsvis, idag till 
exempel genom övervakningskameror, register och databaser (Tesfahuney & Dahlstedt 2007).  
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gemenskap i form av ett tankekollektiv medför också att tankestilen utsätts för 

ett grupptryck och en disciplinering som indirekt bestämmer hur individer ska 

tänka. Det blir således socialt påfrestande att inte tänka som ”alla andra” 

(Deleuze 1994:207, Fleck 1997:34,100, Schough kommande).  

   

 

2.2.1 Absolut (tid)rum 

En del i en sådan tankestil har varit att rum ses som något absolut, avgränsat 

och statiskt. Den moderna vetenskapen färgades av den aristoteliska synen på 

rum, som till en del inspirerades av de biologiska funktionernas organisation 

och enheter. Rum utgjordes av en eller flera kroppar och var således inte given, 

fast eller statiskt på något sätt. Denna organiska syn på rum ersattes efterhand 

av Euklides homogena och isotopa rum (Prigogine & Stengers 1985:167) där 

rum kunde vara en tom scen. Isotopa rum gör gällande att geografiskt rum inte 

skiljer sig åt mellan olika platser och fungerar som en container för händelser att 

utspela sig på eller i (Massey 2005, Nystuen 1963). Grundidén var att “one size 

fits all”, det vill säga en modell passar alla, oavsett plats och tid. Ingen hänsyn 

togs således till kontextuella skillnader, olika landskap eller olika miljöer 

(Brenner & Theodore 2002a). Detta har varit speciellt synbart i planering där 

det explicit eller implicit finns en strävan efter allmängiltiga modeller, det vill 

säga någon form av universell värdering (Watson 2006). Planerare arbetar 

utifrån vissa givna antaganden, vissa värderingar och utgångspunkter. Det är 

sällan som dessa grundläggande värderingar eller antaganden diskuteras, 

granskas eller debatteras offentligt. Planerna är således ett uttryck för mycket 

mer än bara ritningarna och strategierna, de inbegriper också 

tidsrumsuppfattningar, värderingar och ideologier (Perry 2003). Planering är ett 

verktyg för att i-hopfoga och stabilisera tidrum, ordna cykler, rytmer och sätta 

det upplösta rummet på plats (Berger & Selstad 1999, Forsberg 2005). Detta 

kopplar också till tankestilens betoning på det samma, regelbundna och 

förutsägbara som överlägset det olika och mångfacetterade, eftersom det hänger 

samman med strävan att etablera allmängiltiga sanningar samtidigt som det 

möjliggör tankar på universella lösningar på samhällsproblem. Verkligheten 

förenklas och reduceras, tidrumsligheter reduceras och planering gör ett tidrum 

gällande (Lefebvre 1991, Schough 2007). Landet läggs tillrätta framför våra 

fötter.  

 Som exempel kan region nämnas. Begreppet region avser ofta ett 

avgränsat område, oftast på subnationell nivå och möjligt att avgränsa efter 
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olika indelningsprinciper, naturgeografiska, kulturella, funktionella, ekonomiska 

eller administrativa (Gren 2002, Törnqvist 1998). Region har varit ett sätt att 

ordna världen utifrån distinkta kategorier och även centralt när det gäller att 

ordna nationella territorier. Region är en del av en rumsdisciplineringsteknologi 

som främjar målen att skapa homogena territorier, ordna flöden, produktion 

och konsumtion samt ickemänniskor och människor. Denna 

rumsordningsprincip bygger på minst tre huvudprinciper nämligen, ett, 

abstraktion, det vill säga kartor och planer, två, identitet, människor ”tillhör” och 

lever i en viss region med tillhörande kultur och tre, praktiskt, där sjukvård och 

kommunikationer kan nämnas som två exempel på regionernas praktiska 

åtagande för medborgare (Ek 2003, Ek & Tesfahuney 2008).  

 Genom regionindelningar har vissa samarbeten underlättats medan andra 

(oftast de över regiongränserna) försvårats. Även om många flöden ordnats 

finns det en mängd som inte går att disciplinera. Till exempel kan inte 

miljöproblemen lösas enbart i en region, transporter mellan regioner är också 

något som måste lösas regioner emellan.   

  

 

2.2.2 Dikotomin natur/kultur 

Den dominerande tankestilen kännetecknas av dikotomiska kategoriseringar 

och tillhörande värdeskalor. Dikotomierna delar världen, företeelser och 

människor i uteslutande kategorier, som tillskrivs positiva och negativa värden i 

en hierarkisk skala. I detta avsnitt ligger fokus framförallt på dikotomin 

natur/kultur och dess historia. 

 Fram till medeltiden var organismen den metafor som band samman jaget, 

samhället och kosmos. Utmärkande för en organism var att alla delarna var 

inbördes beroende och att ingen av dem kunde nedvärderas utan att helheten 

tog skada (Glacken 1967). Under medeltiden och renässansen fanns en levande 

folklig föreställningsvärld som i grunden var magisk. Naturen uppfattades som 

levande och laddad med avsikter och innebörder, till stora delar okända för 

människan (Keith 1988:81f). En vanlig metafor var att jorden var som en 

moder, med ett stort sköte där djur och växter fanns. I och med den mekaniska 

världsbilden som inträder från 1500-talet och framåt på alltfler områden, skedde 

ett trendbrott mot de tidigare organiska och magiska synerna på livet och 

världen. Grundläggande för trendbrottet var atomteorin (Merchant 1994, Sörlin 

1991). Den atomistiska synen får en framskjuten plats och framträder i Isaac 

Newtons världsbild. Det symboliska startåret för processen kan sägas vara år 
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1543, då Nicolaus Copernicus tillät publiceringen av sin kontroversiella bok om 

himlakroppars rörelser (Sörlin 1991).  

 Atomteorin kan sägas vara upphovet till den första ekologiska revolutionen 

(Merchant 1994), vilken i förlängningen medförde att bilden av ett själlöst 

universum uppstod, där människan var den enda tänkande och kännande 

varelsen. Vikten av samhällsnyttan framhölls av Francis Bacon och finner 

paralleller hos många av 1600 -1700-talets tänkare (Keith 1988, Sörlin 1991). 

Bacon menade bland annat att vetenskapen skulle kunna avkläda och behärska 

naturens hemligheter, lära känna dess lagar och ingripa i naturförloppen så att 

den skulle avkasta bättre (Sörlin 1991). Det tilltagande behovet av resurser och 

kravet på naturens avkastning ökade med folkmängden i Europa. Thomas 

Hobbes ansåg att det snarare handlade om människornas inbördes 

resursfördelning än om naturens bristande avkastning. Tvärtemot detta ansåg 

John Locke att naturens avkastning var tvungen att öka om människorna inte 

skulle lida brist på resurser. Lösningen var enligt honom att producera mera 

och öka tillväxten så att inga människor led brist på resurser. Som tidigare 

nämnts kartlades och studerades andra länder och världsdelar vilket utgjorde ett 

bra underlag för européerna att använda naturresurser från andra länder. 

Amerika sågs till exempel som en tom kontinent full av resurser. Därav 

legitimerades kolonialism och expansion i Amerika delvis med hänvisning till 

bristen på resurser i Europa (Achterhuis 1993, Goldberg 2002, Hobbes 1651, 

Locke 1823).  

 Under 1600-1800-tal var också den franske filosofen Rene Descartes en 

frontfigur för den dominerande tankestilen. Genom hans tankar om att det 

endast var människan som var utrustad med en själ, med fri vilja och med 

förnuft, blev separation mellan själ och kropp tydlig. Ickemänniskor, som djur 

och natur, liknades vid maskiner eller automater som människan styrde till 

förmån för sig själv. Växterna ansågs sakna förmåga till upplevelse och djuren 

betraktades som maskiner (Merchant 1994).  

 Ett led i att använda naturen och få högre avkastning var den kartläggning 

och utforskning av naturen som gjordes bland annat av de namnkunniga Carl 

von Linné och Charles Darwin som på olika sätt bidrog till ökad kunskap om 

naturen. Carl von Linne inriktade sig på att studera individen och på att skilja ut 

arter och familjer med allt bättre klassifikationsmetoder medan Charles Darwin 

var mer intresserad av sammanhanget och samspelet mellan arter och individer 

i naturen och deras villkor för överlevnad och vidare utveckling. Linnés 

taxonomiska tankesätt stämmer väl överens med den dominerande tankestilen 

och viljan att kategorisera, utesluta och värdera (Schiebinger 1993). Samhället 
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blev mer ”modernt” och i och med denna modernitet blev fokus på människan 

tydligare och naturen och ickemänniskorna lämnades utanför (Latour 1993, 

Merchant 1994).  

 I den andra ekologiska revolutionen, under 1800- och 1900-talen, blev 

tänkandet kring människa och miljö, natur/kultur mer renodlat dualistiskt. 

Människans inverkan på, och önskan att förändra, naturen blev större och 

naturen uppfattades i sin ursprungliga form som otillräcklig och tanken att 

människan både borde och hade rätt att förbättra den växte. Tankar om naturen 

dominerades därför av ett rationalistiskt och analytiskt synsätt, vari dominans 

och kontroll över naturen blev ideal. Samtidigt intensifierades 

marknadshushållning och penningekonomin. Som en konsekvens av detta sågs 

produktion och reproduktion som skilda sfärer. Männen fick ansvaret för den 

alltmer teknikintensiva och maskinella produktionen i jordbruk och fabriker 

medan kvinnorna fick ansvaret för hemmet och reproduktionen i kärnfamiljen 

(Merchant 1994, Sörlin 1991, Whatmore et al. 1994). 

 Det tilltagande utnyttjandet av naturen med ökade krav på avkastning 

mötte kritik från dem som ville värna miljön och naturen. Begreppet ekologi 

myntades av Ernst Haekel år 1866 (Nash 1989). Ekologi hade då betydelsen 

vetenskapen om förhållandena mellan organismer och dess omgivning. Ekologibegreppet 

blev förmodligen början på ett ökat miljöintresse.  Inom de grupper som så 

småningom blev miljörörelsen upplevdes naturen och ekosystemen som sköra 

och sårbara och naturresurserna som ändliga och knappa. Boken Man and 

Nature av George Perkins Marsh (1880) pekade på konsekvenserna av 

människans skövling av naturen. Efter denna bok ökade forskningen och 

litteraturen om människans inverkan på naturen och klimatet samt vattnets roll 

som mottagare av avfall och gifter uppmärksammades och problematiserades 

(Marsh 1864, Sörlin 1991).  

 Den alltmer tydliga uppdelningen mellan natur/kultur samt kravet på 

naturens avkastning gjorde att de värden som tidigare förknippats med den 

organiska synen på naturen inte längre var gångbara. En människocentrerad 

filosofi och de vetenskapliga och teknologiska framstegen resulterade i att de 

ontologiska (sättet att vara i världen) och epistemologiska (kunskap om världen) 

utgångspunkterna förändrades. Tillsammans med de förändringar som 

moderniteten fört med sig blev uppdelningen mellan kultur och natur allt 

tydligare (Setten 2001). Istället sågs naturen som en källa till välstånd, en resurs 

färdig att exploatera. De nya naturlagarna blev de ekonomiska teorierna och 

teknologi samt marknadsekonomi blev redskapen för att erövra naturen. 

Människan blev ”mästare” över ickemänniskorna. Antropocentrismen, det vill 
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säga synsättet som placerar människan i centrum, där ekosystem och 

ickemänniskor fanns till för hennes skull gjorde att människan och den (vite) 

mannen i första hand, ansågs som härskare över jorden. Djur kunde till 

exempel dödas för nöje och för att skapa troféer för att visa på människans 

styrka gentemot djuren och inte enbart för att människan skulle överleva 

(Kanth 1997).  

 Utifrån ett antropocentriskt synsätt placerades människan i centrum och 

natur och miljö ansågs finnas till för hennes skull. Det fanns emellertid flera 

nyanser i relationen mellan människan och naturen och utifrån västerländsk 

kunskapstradition har det i huvudsak funnits två dominerande synsätt på 

människans samspel med naturen. Dessa är miljödeterminism och 

miljöpossibilism (Sörlin 1991). Den miljöpossibilistiska synen ges uttryck för i 

ett verk av Lucien Febvre från 1922, där han kritiserar Friedrich Ratzel och 

stöttade sig på den geografiska possibilism som Vidal de la Blache utformat. 

Ratzel menade att naturens utveckling i huvudsak bestämmer samhällets 

utformning och människors handlande, medan Febvre ansåg att naturen endast 

gav människan möjligheter och ramar att själv utforma sitt samhälle (Ibsen 

1998).  Geografen, Ellen C Semple, som här får representera en mer 

miljödeterministisk syn, skrev år 1911 bland annat att: 

 
Om miljön är för storslagen, som i Schweiz, kan det leda till paralysering 

av sinnet. På andra platser där miljön inte är lika storslagen stimulerar det 

istället till att vara kreativ och på de platserna finns det flera artister och 

poeter (Semple 1911). 

 

Utifrån detta perspektiv kunde det således finnas landskap eller platser där 

människor var mer besynnerliga än på andra platser eller i andra landskap. 

Naturen blev på så sätt en avgörande faktor för hur människor kunde agera.    

 Utanför den dominerande tankestilen fanns andra synsätt med andra 

värderingar. Vad gäller relationen mellan människa och natur kan bland annat 

nämnas kinesiska, indiska och afrikanska traditioner. Inom kinesiska traditionen 

fanns en grundläggande föreställning om balans och harmoni mellan 

mikrokosmos (samhället, människor) och makrokosmos (himlen och naturen) 

och att det mellan dessa råder ett ömsesidigt beroende. I den indiska traditionen 

betraktas naturen med vördnad och fruktan. Den aktas i sin egenskap av källan 

till allt liv och fruktas eftersom man uppfattar naturen som större än människan 

och livet självt. Enligt detta synsätt har gudarna speciella egenskaper och ger 

livskraft till naturen. Träd, floder, berg och andra företeelser i naturen uppfattas 

som (kroppsliga) manifestationer av gudarna. Att naturen är en manifestation av 
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det gudomliga innebär att naturen får en upphöjd position och varje föremål i 

naturen visar på existensen av en gud (Angelöw & Jonsson 1994). Animism, där 

gudar eller andar besjälar berg, stenar, träd och floder samt människor har också 

varit kännetecknande för många afrikanska traditioner. Ett objekt får ett själsligt 

liv och fylls med ytterligare mening förutom den rent faktiska. Exempelvis kan 

en flod vårdas och få andra värden (Garuba 2003).17  

 I den dominerande tankestilen utgör vetenskap en del av grunden för 

människans (teknologiska) behärskande av naturen. Inom ramen för ett 

industrialiserat produktionssätt har naturresurserna använts för ekonomisk 

tillväxt och för att uppnå ”högre” levnadsstandard (Wright 1993). Således 

baseras de ”framsteg” som samhället nått till stor del på människans nyttjande 

av naturresurser. Som exempel kan nämnas olja, som byggt upp välfärden i 

stora delar av världen och utgjort grunden för en snabb ekonomisk tillväxt 

under många år (Lindstedt 2005). Naturen existerar också som en rent 

ekonomisk resurs, utbud och efterfrågan styr och ekonomisk vinst är det 

primära. En fortsatt fokusering på avkastning och att naturen finns till för 

människan minskar mångfalden och resulterar i att alltfler monokulturer 

utbreder sig (Shiva 2000). Komplexa ekosystem som floder och skogar, som 

stöttar mängder av livsformer, skövlas och bränns för att nå ökad produktivitet 

och effektivitet (Kanth 1997). Indirekt kan detta leda till att människans sätt att 

vara i världen och förhållningssätt hotar själva hennes existens, vilket har 

uppmärksammats under senare år i bland annat massmedia, böcker och 

filmer.18 Utrotandet av arter och skövling av skog presenteras som en 

människoorsakad katastrof och det påpekas att marknaden inte är tillräckligt för 

att styra människans utnyttjande av naturen (Achterhuis 1993).  

 Att natur och kultur betraktas som åtskilda och att människan ses som 

mer värd och ”högre” än ickemänniskor är en del i den dominerande 

tankestilen. Att planera och borra en tunnel genom Hallandsås blev på så sätt 

en naturlig del i att ytterligare lägga naturen tillrätta för människan.  

 

 

2.2.3 Linjär tidsuppfattning 

En linjär tidsuppfattning och det teleologiska tankesättet som bygger på tron att 

världen, samhället och historien drivs av en inneboende logik och har ett mål 

                                                
17 I takt med att den dominerande tankestilen breder ut sig (till exempel vad gäller livsstilar och 
tanketraditioner) har synen på naturen successivt börjat förändras på global nivå och alltmer likna 
den västerländska.   
18 Al Gores An Inconvenient Truth (2006) är ett omtalat exempel. 
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(telos) är den sista av delarna i den dominerande tankestilen som presenteras i 

detta kapitel. Linjäritet kan visualiseras med en rak linje som pekar bortåt och 

uppåt. Tankestilens uppfattningar om framsteg, utveckling och historia är starkt 

präglat av teleologism, strävan efter ett mål. Det handlar om att förflytta sig från 

något till något annat (högre och bättre). Det nya blir per definition något bra 

och framsteg förknippas med det nya, moderna, därav också synen på 

utveckling och tillväxt. Det omvända, att stå kvar på samma ställe, att ligga 

”bakom” någon och att hamna på ”efterkälken” blir per definition något dåligt 

och icke-önskvärt (Sachs 1999a).     

 Tankestilen kännetecknas av en linjär tidsuppfattning där tid och rum 

ordnas bland annat genom planering (Massey 1999a, Massey 2005). Den linjära 

tidsuppfattningen införlivades in i människors medvetande successivt under 

århundradena mellan 1300 och 1800. Allt eftersom en organisk ontologi 

övergavs till förmån för en mekanisk övergick också tidsuppfattningen från en 

cyklisk och religiös till en linjär och teleologisk. I takt med samhällets behov av 

att reglera och styra produktionen krävdes också samma detaljerade styrning av 

tid, för att nå högre effektivitet och bättre avkastning (Thrift 1981).  

 Många lokala tidrumsligheter underordnades en nationell tidrumslighet 

och nationella tidtabeller och tidsscheman infördes (Törnqvist 1998:131). 

Förhållningssättet förändrades också från att det tidigare varit tiden som 

underordnats vardagslivet, nu blev istället tiden styrande. Det kunde handla om 

att arbetare som tidigare gått hem från arbetet för att de fått in tillräckligt 

mycket pengar nu stannade kvar tills rätt tid infann sig (Thrift 1981). En 

industriell linjär tid blev utgångspunkten istället för den cykliska som 

marginaliserades och uteslöts. Naturliga cykler fick mindre betydelse och 

ersattes av industriella, mekaniska och reglerade tidscheman. Att bortse ifrån 

den cykliska tiden innebar också att naturen tvingades in i denna tidsrytm. Som 

exempel kan nämnas förnyelseprocessen för olja, som är 100 000 år. Oljan 

pumpades emellertid upp mycket snabbare vilket medförde att mängden olja 

successivt minskade. Tempot blev viktigt och acceleration blev nödvändig för 

att uppnå ekonomisk vinst. Mer skulle produceras på mindre tid vilket ledde till 

att hastigheten i samhället kontinuerligt ökade. Antropocentriskt tidrum 

överordnades allt annat. Tid och rum pressades samman så att andra 

tidsligheter och rumsligheter (cykliska, kroppsliga, ekologiska, geologiska) 

marginaliserades till förmån för den linjära tiden (Harvey 1989).  

 Eftersom den dominerande tankestilen innebar att allt nytt sågs som 

relevant och underbart och det gamla som värdelöst, blev ”framsteg” och 

”framtiden” frälsaren (Kanth 1997). Samhällen och människor som inte följde 
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med i utvecklingen, sågs som omoderna, framstegsfientliga, reformfiender och 

ovilliga att hänga med i det nya (Harvey 2006:72). Synen på kunskap som 

ständig utveckling och progression, ledde till en allt större tillit på teknik. 

Mycket av de teknologiska uppfinningarna innebar en enklare vardag och var 

arbetstidsbesparande för människan. ”Framsteg”, välfärd och tillväxt tycktes 

förgivettaget leda till ökad lycka och många tekniska innovationer, inte minst 

inom medicinsk forskning, medverkade till att människor fick det bättre 

(Wright 1993). Baksidan av detta var att andra kunskaper och andra sätt att se 

på världen gick förlorade. Precis som när det gällde den ökade avkastningen var 

det lika viktigt här att kunskaper specialiserades för att ge ökad effektivitet och 

avkastning. Hantverk och kunskaper som tidigare varit nödvändiga för 

individers överlevnad, och som till viss del gjort människan oberoende övertogs 

successivt av experter och specialister. I och med det hamnade människan i en 

beroendeställning till dessa. Någon annan planerade, tänkte och styrde och i 

takt med att fler och fler uppgifter lyftes bort från människors vardag förlorade 

de också kontrollen över den (Kanth 1997). Något bevis för ett direkt samband 

mellan framsteg i teknik, vetenskap och samhällelig lycka finns inte. Många av 

de häftiga omvälvningarna i produktionssätt och konsumtionsmönster, 

tillsammans med omorganisationer som samhället ställdes inför, skapade 

snarare anpassningsproblem av mått som människan aldrig tidigare stått inför 

(Wright 1993). 

  

 

2.3 Tankestilen reproduceras 

Den dominerande tankestilen har reducerat och fångat världen i ett tankesystem 

och påverkar det vi kallar fakta eller verklighet. Tankestilen vars centrala delar 

har karaktäriserats som en absolut rumsuppfattning, ett dikotomiskt tänkande 

och en linjär tidsuppfattning har presenterats i detta kapitel. Delarna ger en 

förklaring till varför världen ibland kan uppfattas som en scen där människan 

utför aktiviteter, lever och verkar, där hon är överlägsen djur och natur, samt 

kan styra och använda dessa för att nå egen vinning, högre levnadsstandard och 

på så vis få en bättre framtid. Tempot anges ofta som en av orsakerna till 

miljöförstöringen och ett ”långsammare”, mer naturanpassat tempo anses vara 

miljövänligare. Anledningen till att oljan håller på att ta slut beror på att 

människan pumpat upp den snabbare än den produceras. Likaså kan utsläpp 

och annat tas om hand av naturen om det inte sker i för stor mängd eller med 

för hög hastighet, utan på naturens villkor.  
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 Ett långsammare tempo anses också gynna demokratin eftersom snabba 

beslut inte ger människor tillgång eller möjlighet att betrakta eller behandla 

problemet eller frågeställningarna (Hagberg 2003, Sachs & George 1997, Sachs 

1999a). Att ”sakta” ner sitt liv och få mer tid, leva mer miljövänligt - men med 

mindre pengar, kallas downshifting eller voluntary simplicity. Intresset för dessa 

alternativa sätt att leva har ökat i takt med att diskussionerna om bland annat 

stress och utbrändhet har ökat (Schor 1999, Svenska Dagbladet 2006-10-22). 

Att tänka icke-linjärt och utanför tankestilen och givna ramar gör också 

verkligheten lite roligare och mer kreativ, och är således kanske ett måste för att 

fullborda ett meningsfullt, givande liv med verklig ”utveckling” (De Landa 

2000:274)?   

 Tankestilens sätt att färga sociala, massmediala, ekonomiska och 

vetenskapliga sammanhang gör att det finns uppenbara svårigheter i att 

anamma alternativa tankestilar. Genom att inte göra ”rätt” finns risken att 

människan hamnar utanför gemenskapen. På så sätt finns risken att tankestilen 

produceras och reproduceras om och om igen. Landet ordnas och läggs till rätta 

och det är ont om plats för ”oreda” eller andra alternativa sätt att leva och 

handla. Istället inväntas den gyllene tidsåldern, som skymtar i fjärran men som 

aldrig uppnås eller blir sann. När människan väl befinner sig där, vill hon någon 

annanstans, och det blir som att rusa efter skatten som sägs ska finnas vid 

regnbågens slut. Denna syn präglar också i allra högsta grad planering i 

allmänhet och regional planering i synnerhet vilket tas upp i nästa kapitel.   

 

 



 47 

3. SVENSK POLITIK OCH PLANERING 

 

Den dominerande tankestilens olika delar som syftar till att lägga land och liv 

tillrätta har operationaliserats genom politik och planering. Tankestilen har legat 

till grund för, och också upprätthållits av politik och planering. Svensk politik 

och planeringshistorien som den presenteras här kan sorteras in i ett tankesätt 

som kan kännetecknas av, från ”något” till ”något annat”, där sökandet efter 

utveckling och nya lösningar har varit karaktäristiskt. Detta medan de absoluta 

tidrummen blivit alltmer uppluckrade och flexibla, vilket inneburit problem 

med indelningar som region och kategorier som ekonomi och miljö. 

 I detta kapitel diskuteras svensk politik och planering, med utgångspunkt i 

tiden från 1970 och framåt. Svensk regionalpolitik, miljöpolitik och planering 

för hållbar utveckling19 är några av ingångspunkterna där ekonomin fick en allt 

starkare roll, och vars roll förändrades från att utgöra ett hot mot naturen till att 

utgöra en hjälpkraft till, och ett resultat av, bra miljö. Allt utifrån en idé om att 

det både går att ha kakan kvar och äta den, i detta fall att utgå ifrån att god miljö 

resulterar i bra ekonomi och god ekonomi resulterar i god miljö. Miljö och 

tillväxt går på så vis hand i hand. Frågan är emellertid om det verkligen är så 

enkelt så att ett val mellan dessa inte behöver göras? 

 

 

3.1 Regionpolitik: Från hela Sverige ska leva till hela Sverige ska bidra 

Region anger ett geografiskt eller administrativt område. Traditionellt har fyra 

olika inledningsgrunder för begreppet angetts, natur, kultur, funktion och 

förvaltning. Begreppet region handlade således i första hand om naturgeografiska 

områden. Dessa ansågs givna av naturen där naturen i form av bergsområden och 

skogar utgjorde hinder och gränser för människan medan floder och slätter 

förenade och utgjorde transportvägar. Dessa naturgeografiska regioner ledde 

ofta till att etniska och kulturella regioner bildades. Dessa anges bland annat bygga 

på språklig likhet och gemensam religion (Törnqvist 1998). Det som kanske 

idag främst förknippas med begreppet region är den så kallade funktionella 

regionen. Som exempel kan nämnas Stockholmsregionen, som bygger på ett 

                                                
19 Planering för hållbar utveckling fokuseras i denna avhandling främst på regional planering 
eftersom Hallandsåstunnel-projektet var en del i satsningen på regional utveckling och en del i 
planeringen för detta. Detta innefattar även landskapsplanering, fysisk planering och 
infrastrukturplanering som är en del i den regionala planeringen. 
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nätverk av transporter, handel, resor och kontakter med Stockholm som nod 

som knyter samman olika länkningar. Utöver dessa regiondefinitioner brukar 

också en administrativ regionindelning göras och till grunden för en sådan inledning 

ligger beslutsfattande och lagar och här finns som exempel alla Sveriges län. 

Denna indelning har således varit en viktig del i nationalstatens territoriella 

ordning, styrning och maktutövning. I Sverige är det ”i” dessa regioner som 

regionalpolitik förs och beslut om regionen fattas (Törnqvist 1998:59f).  

 Tiden efter andra världskriget var gynnsam för Sverige liksom för många 

andra länder och under åren 1950-1975 hade Sveriges ekonomi god tillväxt. 

Samhället omvandlades och en stor del av arbetskraften började arbeta inom 

industrin istället för inom jordbruket. I samband med detta skedde också en 

urbaniseringsprocess där alltfler lämnade norra Sverige för södra Sverige och 

glesbygden för större tätorter och städer. Mellan 1950 och 1960 försvann till 

exempel en tredjedel av all odlad mark i Sverige. Samhällsomvandlingen under 

denna tid innefattade också flera kommunsammanslagningar som resulterade i 

större administrativa enheter. Efterkrigstidens samhällsplanering utvecklades i 

en modernistisk anda som ett medel för att nå bättre välfärd. Effektiv 

användning av tekniska resurser och mänsklig kunskap skulle ge förutsättningar 

för att tillskapa bra levnadsvillkor för alla. Klassiska honnörsord i det arbetet 

var rättvisa, jämlikhet och solidaritet (Nylund 1995).  

  Regionalpolitiken på 1960-talet grundades till stor del i den 

strukturomvandling som samhället genomgick under 1950-talet och framåt och 

just regioner låg till grund för både planering och politik. Strukturomvandlingen 

av det svenska samhället fortsatte och från mitten av 1970-talet ökade 

framförallt tjänstesektorn medan jordbrukssektorn och industrisektorn 

minskade (Hermelin 2005, Jansson 2005).  

 

 

3.1.1 ”hela Sverige ska leva” 

Lokaliseringspolitiken på 1950-talet var början till en välfärdsbaserad regional 

politik. Den syftade då till att alla resurser i landet skulle utnyttjas på ett 

effektivt sätt samtidigt som det välstånd det skulle generera skulle komma hela 

landet till godo genom utbyggnad av offentlig service (Andersson et al. 

2008:14f). En omfattande planering och ingående analyser av olika problem där 

stor vikt lades vid framtidsstudier, sysselsättning och befolkningsutveckling var 

centralt i politiken. Central regionalpolitik, kommunal planering och 

länsplanering var ett utslag av alla de välfärdsambitioner som fanns i samhället. 
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Det fanns en stark tro på en rationell och nationellt sammanhållen planering. 

 Planering utgjorde också ett honnörsord för den svenska arbetarrörelsen 

under 1950 och 1960-talen och socialdemokratisk planhushållning eller ”den 

svenska modellen” antogs representera en medelväg mellan ohämmad 

kapitalism och statsdirigerad kommunism. Sverige uppfattas som unikt i sin 

utveckling, på fredlig väg från ett agrarsamhälle till en industristat med hög 

levnadsstandad (Elander 1991, Tullberg & Österberg 1994). I svensk politik 

dominerade det svenska socialdemokratiska arbetarepartiet som hade 

regeringsmakten under lång tid. Ytterst få andra demokratiska partier i väst har i 

lika stor utsträckning som socialdemokraterna dominerat sitt lands politik, vilket 

medfört att de haft ett stort inflytande i svensk politik och i samhällsbygget 

(Anshelm 1995:10, Petersson 1998).  

 Kulturgeografi hade en särställning gällande kopplingen mellan den 

akademiska kunskapsproduktionen och regionalpolitiken, inte minst genom 

Torsten Hägerstrand och Expertgruppen för forskning om regional utveckling 

(ERU). Denna grupp kom under flera år att utvärdera, initiera och samordna 

forskning kring regionalpolitik och strukturomvandlingsfrågor och hade nära 

anknytning till regeringskansliet. Ämnet geografi hade en lång tradition av att 

arbeta med regionalpolitiska frågor och i regionpolitiken fanns tydliga syften att 

påverka och förändra det geografiska (Andersson et al. 2008:17f). Geograferna 

blev experter på samhället, och i enlighet med den regionala tanken 

konstruerades olika centra med omland som sedan ritades på olika kartor.  

Modellen för detta var den tyske geografen Christallers centralortsteori. Denna 

blev utgångspunkt för den rumsliga omorganiseringen och omarbetades till 

svenska förhållanden av de svenska geograferna, främst Sven Godlund och 

Torsten Hägerstrand i slutet av 1950-talet. Den låg också till grund för 

kommande kommunsammanslagningar (Schough kommande). 

 På 1960-talet inleddes också processen mot den 

kommunsammanslagningsreform som skedde 1971, där antalet kommuner 

minskade och en enhetlig kommuntyp infördes (Andersson et al. 2008:17, 

Schough kommande). Detta skedde genom en rationell ekonomisk planering. 

Den gemensamma utgångspunkten för rumslig styrning var att institutionerna 

var ansvariga för att fatta de kollektiva besluten för samhället. Planeringen var 

det verktyg som skulle ta hand om det kollektiva, se till så att allas intressen på 

ett eller annat sätt beaktades och att externa effekter och sociala kostnader 

kontrollerades (Klosterman 1996). Jämlikhet var ett betydligt mer centralt 

argument i Sverige än i andra länder (Petersson 1998:186). En centralstyrd 

planering med fokus på nationens alla delar medförde att staten gick in och 
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stöttade de som bodde i glesbygdsregioner och underlättade för dessa 

(Dahlgren 1995).  

 Föreställningen om det goda i ett starkt planerat samhälle började vittra 

sönder under 1970-talet. Detta hade sin orsak i bland annat oljekrisen, 

lågkonjunktur och minskad tillväxt. Välfärdsstaten och den svenska modellen 

ansågs befinna sig i kris. De ekonomiska problemen ledde till ökade klyftor 

både inom och mellan regioner i Sverige. Planeringens nytta och roll började 

alltmer ifrågasättas. Kritiken mot planeringen blev allt starkare samtidigt som 

den svenska ekonomin led av en strukturell kris inom varvs- och stålindustrin. 

Planeringen betraktades, främst av nyliberaler, snarare som ett problem som 

hämmande samhällsutvecklingen, marknadskrafterna och de privata initiativen 

istället för att hjälpa dem (Khakee 1989).  

 Det ekonomiska läget förbättrades sedermera men osäkerheten kring 

framtiden och misstron mot långsiktig planering och planering överhuvudtaget 

kvarstod. För att hantera den osäkerheten blev strategisk planering och 

framtidsstudier allt viktigare. Planeringens möjligheter tonades ner och 

regionalpolitiken decentraliserades och konkretiserades. Till exempel 

genomfördes åtgärder för att främja resursmobiliseringen inom varje region 

(Khakee 1989). Begreppet regional utveckling blev allt viktigare och synen på 

glesbygdspolitiken förändrades. I början av 1980-talet talades om en ”offensiv” 

och utvecklingsinriktad politik till skillnad från den tidigare som varit alltmera 

inriktad på att underlätta och stödja de som ”tvingades” bo i glesbygden 

(Dahlgren 1995). Nu skulle istället alla delar av landet bidra till nationens 

välstånd. 1980-talets planering präglades sedermera av ledorden serviceanda, 

decentralisering, avreglering och marknadsanpassning (Elander 1991).  

 

 

3.1.2 ”hela Sverige ska bidra” 

I industrisamhället hade tonvikten legat på produktion av industriella varor. 

Pengar och värden representerade konkreta resurser och tillväxt som i det 

perspektivet handlade om att utvidga produktionen. I den postindustriella 

ekonomin lades istället stor vikt vid symbolvärdet i varor och tjänster. 

Massmedia och ny informationsteknologi innebar att nya möjligheter öppnades 

för att producera, distribuera och konsumera varor och tjänster. Subjektiva 

upplevelser av en vara eller tjänst blev minst lika viktig som varan och den 

mätbara kvantiteten i sig (Johannison 2000).   
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 Entreprenörskap och kunskap uppmärksammades alltmer. Begreppet 

”humankapital”, det vill säga en idé om att en individs utbildning är relaterad till 

individens produktiva förmåga, började användas som en viktig ekonomisk 

resurs (Mattsson 2001). Att Gary Becker 1992 fick Sveriges Riksbanks pris i 

ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne för sin teori om humankapital är 

kännetecknande för den tidens tänkande om vikten av att varje individ bidrar 

med sin kunskap för att skapa tillväxt och för att förbättra regionens ekonomi. 

Orter med bra utbildningsmöjligheter sågs som särskilt välutrustade. På 

nationsnivå skedde satsningar på högre utbildning och i regionala sammanhang 

förstärktes forskningen (Björklund et al. 2006, Florida 2006, Khakee 1989, 

Mattsson 2001). Universiteten ansågs vara motorer för regional utveckling och 

etableringen av universitet och högskolor blev regionalpolitiska verktyg 

(Törnqvist 1998:144). Humankapital och socialt kapital blev således lika viktigt 

som finansiellt kapital i regional utveckling, entreprenörskap och företagsamhet 

(Johannison 2000). 

 Vid samma tidpunkt som humankapital ansågs allt viktigare, det vill säga i 

slutet av 1980-talet och början av 1990-talet, började synen på regionen som en 

sub-nationell rumsordningsprincip ändras. Globalisering och europeisk 

integrering skapade nya möjligheter för regioner att ta plats i allt större 

territoriella, politiska och ekonomiska sammanhang. Regionala behov var inte 

bara nationella angelägenheter utan något som kunde engagera hela Europa och 

regionala aktörer blev aktörer på EU-nivå och kunde således gå förbi den 

nationella nivån.  Regioner blev på så sätt inte längre ekonomiskt underställda 

nationalstaten (Brenner 2004, Swyngedouw 2005, Syssner 2006). På så sätt 

flyttades uppgifter och roller både upp och ned på skalan. Lagstiftning kunde 

till exempel hamna på EU-nivå, medan tidigare statligt baserade 

beslutsordningar flyttades nedåt, till den ”lokala nivån”. Andra funktioner 

flyttades också ut från staten genom avreglering till externa och privata aktörer 

(Swyngedouw 2005:1998). Två svenska exempel på detta är Statens Järnvägar 

och Posten.  

 Utöver de tidigare regiongränserna började nya samarbeten ta form.  

Räddningstjänst, gymnasieskolor, landsting, Banverket, Vägverket och andra 

samarbetade över och mellan de ”gamla” regiongränserna. Detta var en 

konsekvens av direkta behov som skapade nya rum för nya samarbeten, 

däribland så kallade flexibla regioner. Det kunde till exempel handla om 

gränsöverskridande samarbeten i skolfrågor och kollektivtrafiksatsningar 

(Westholm 2001). Fler samarbeten som inte följde de traditionella regionala 

ansvars- och beslutsordningarna inom miljö-, natur- och vattenfrågor uppkom. 
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Vattentillströmnings- och avrinningsområden, utsläpp och ökad medvetenhet 

om att föroreningar sällan strikt avgränsas till, eller är förenliga med, ett visst 

administrativt område, krävde andra samarbetsformer som överskred gränserna. 

 I och med en ökad globalisering har begreppet region fått förändrad 

innebörd. Istället för att vara en omsluten, mer eller mindre homogen och 

central del i planering, ses region som en del av ett nätverk, en lös sammansatt 

ordning som inte följer de gamla hierkiska och centralistiska rumsindelningarna. 

Tvärtom anses region vara en lärande, aktiv aktör som fungerar som 

tillväxtfaktor (Brenner 2004:29f). Till grund för denna nyregionalism ligger tre 

geografiska föreställningar: ett, föreställningen om den föråldrade 

territorialstaten, två, föreställningen om den ökade regionala konkurrensen och 

tre, föreställningen om nätverkens Eu(ropa) som något eftersträvansvärt (Ek 

2003).20 Det är i ett led av detta som rumslig omorganisering, som till exempel 

att rita om Sverige i större regioner, anses vara av godo. Således borde ökad 

konkurrenskraft och tillväxt uppnås. Ordet ”ny” används ofta för att legitimera 

omorganisationer; det är ”nya tider”, ”ny ekonomi”, ”nya människor”, ”nya 

möjligheter” och ”nya regioner”.21 Regioner bygger numera inte primärt på en 

politisk idé utan framförallt på idéer om ekonomisk tillväxt, innovation och 

konkurrenskraft. Integreringen mellan Europas länder sägs ha öppnat upp nya 

sätt att tänka kring ekonomiska aktiviteter på regional nivå. Det nyregionala 

perspektivet med ekonomin i centrum kretsar kring idéer om att regional 

utveckling inte ska komma som en ”skänk” från ovan, genom subventioner 

eller glesbygdsbidrag. Istället ska regional utveckling gro från lokala och 

regionala initiativ, det vill säga ”underifrån” genom det regionen själv kan 

åstadkomma. Regionerna fick ta ett eget större ansvar (Syssner 2006, Friberg 

2008:257f). ”Alla ska bidra till den ekonomiska tillväxten”, hembygdsföreningar 

såväl som lokala företag; individer såväl som grupper och likaså naturen och 

miljön. Detta leder till att olika företeelser som kulturell identitet, förtroende, 

tillit och hållbarhet avkrävs nyttomaximering och att de ska generera ekonomisk 

utveckling och tillväxt. Detta sätt att tänka bidrar också till en interregional 

tävlan och fungerar som en drivkraft att kommersialisera ”det regionen bjuder” 

(Heldt Cassel 2004:79f, Heldt Cassel 2008, Rast 2006, Syssner 2006). Det kan 

till exempel handla om att göra smycken av avföring från älg, bjuda på 

värmlandskorv, räksmörgåsar eller andra unika kulturella och regionala 

specialiteter och på så sätt nå ”effektivitet”, ökad konkurrens och bidra till 

                                                
20 Anledningen till att Ek (2003) skriver parenteser kring (ropa) är för att påminna om att EU och dess 
medlemsstater inte omfattar hela Europa, trots att EU ofta anses som synonymt med Europa.  
21 Vilket för tankarna till en progressiv, linjär utveckling i västerländsk anda, där det nya alltid är 
bättre.  
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tillväxten. Marknadsföring av regioner och platser har ökat, där alla vill vara 

unika på olika sätt och där, skog, vatten, mat eller sagor tas med som argument 

för att människor ska besöka eller bosätta sig just där (Ek & Hultman 2007:13f). 

Regionens identitet knyts till en bredare identitet som vacker natur, 

storstadspuls, bra företagsklimat, intressant historia eller barnvänlighet vilket 

förmedlar ett antal bilder till valda målgrupper inom näringsliv, turister 

och/eller potentiellt blivande invånare (Ek & Hultman 2007:28f, Heldt Cassel 

2008:171f).  

 Genom den nya regionalismen och tanken om regional ekonomisk 

utveckling har regionbegreppet fått ny innebörd och utgör ett viktigt instrument 

för transnationell styrning och integration av till exempel EU:s arbete 

”regionernas Europa”. Där har kanske framförallt de välmående regionerna i 

Europa lyckats driva fram en ökad regionalisering som ytterligare ökar deras 

möjligheter att förstärka sina ekonomiska och politiska särställningar. Ojämlik 

utveckling blev en ekonomisk driftkraft (Brenner 2004:14, Ek 2003). Så även i 

Sverige. Exempelvis har en av den socialdemokratiska regeringen tillsatt 

utredning sett över hur nuvarande och kommande regionala samarbeten sett ut 

och skulle kunna komma att se ut. Ansvarskommittén fick i uppdrag att 

kartlägga och se över nuvarande samarbetsformer och lägga grunden så att 

politikerna sedan skulle kunna rita om Sveriges karta, i stil med regionernas 

Europa. Förutom tillväxten var argumentet för detta att öka demokratin och 

förbättra sjukvården. Verktyget för en ökad effektivitet och tillväxt heter 

framförallt samarbete (Ansvarskommittén 2007, Ansvarskommitténs 

slutbetänkande 2007). 

 

 

Figur 1, Regionernas Sverige. Källa: Helena Bergendahl, 2005 
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Styrformen ändrades från att ha varit en övergripande strategi för hela riket där 

staten fattade alla beslut (governmentality), och en rationell planering, till en 

mer kommunikativ planering, och en styrform som gick ut på att inkludera fler 

aktörer som kunde påverka initiativ, processer och beslut (governance). Nätverk 

och sammanslutningar med många olika icke-demokratiskt valda aktörer blev 

allt vanligare (Brenner & Theodore 2002b, Sparke 2006, Swyngedouw 2005). I 

dessa nya styrningsformer och nya geografier som växte fram fanns inga regler 

för hur representation skulle se ut, tillsättningen i olika styr-, och 

samarbetsgrupper blev ad hoc artad, ogenomskinlig och kontextberoende. Det 

gällde att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Starka aktörer och ”entreprenörer”22 

fick en självklar plats medan ”svagare” aktörer och grupper inte hade samma 

självklara plats, vilket skilde sig från de traditionellt demokratiska 

tillställningarna (Andersson 2002, Swyngedouw et al. 2002, Swyngedouw 2005, 

Westholm 2001).  

 

 

3.2 Miljöpolitik: Från naturvård till ekologisk modernisering 

Natur och miljö skyddades genom olika regler, riktlinjer och planprogram.23 

Liksom planering generellt karaktäriserades även dessa av en abstrakt, absolut 

rumsuppfattning som skilde sig från naturens tidsrumsligheter (Harvey 

1996:229). Karaktäristiskt var också att naturen skulle bevaras för att det 

passade någon annan, till exempel människan och ekonomin. Det handlade 

oftast inte om att bevara naturen för dess egen skull (Harvey 1996:148). Under 

1950-talet var antikärnvapenrörelsens demonstrationer, fältbiologerna och 

frågor om PCB och DDT aktuella. Upptakten till miljöengagemanget brukar 

tillskrivas år 1962 i och med Rachels Carsons bok Tyst vår och i och med Tyst 

vår fick miljöfrågan en annan karaktär än tidigare. Det handlade inte längre 

enbart om en estetisk fråga utan om överlevnad (Bennulf 1994:51, Carson 

1962). Det var också genom den boken som miljöbegreppet, under påföljande 

år, slog igenom, på olika samhällsplan i Sverige genom debatter om gifter, 

utsläpp och föroreningar (Öckerman & Sörlin 2000:149). 

 

 

                                                
22 ”entreprenörer”, ”intressenter” och ”konsulter” utgör en viktig del av de nya sammanslutningarna.   
23 Den första miljölagstiftningen som enbart handlade om miljöfrågor gällde nationalparker och 
naturminnesmärken och kom redan 1909.  Sedan dröjde det till 1952 innan naturskyddslagen kom, 
vilken senare, 1964, ersattes av naturvårdslagen (Rubenson 1999) . 
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3.2.1 Planering för naturvård 

Institutionaliseringen av miljöfrågorna visar på vad som kan sägas vara 

miljöfrågornas genombrott i Sverige. Naturvårdslagen kom 1964, Statens 

naturvårdsverk bildades 1967 och Miljöskyddslagen kom 1969. Miljöfrågan 

instutionaliserades och tjänstemännen i den statliga administrationen blev 

ombudsmän för naturen (Bennulf 1994:53, Mårald & Sörlin 1998). Det var med 

de mer övergripande planeringsintentionerna som naturarbetet påbörjades. Det 

var med hjälp av lagar som relationen människa och natur skulle styras. När 

riktlinjerna drogs upp för den fysiska riksplaneringen och hushållningen med 

resurser på 1970-talet baserades den på föreställningen om att miljöpolitiken 

skulle vila på identifikation av gränser i naturen som inte fick överskridas eller 

rubbas. Planeringen av samhällets resurser förutsattes fungera så att gränserna 

inte överskreds och på så sätt skulle naturen kontrolleras och underhållas så att 

den skulle kunna fortsätta tjäna människan utan driftstopp (Anshelm 2002, 

Harvey 1996:123).  

 Miljöpolitiken var generellt teknokratisk och naturen betraktades som en 

maskin som börjat krångla och som måste lagas. Politikens uppgift bestod i att 

skaffa sig kunskap om naturen för att på så sätt kunna styra, laga och kalibrera 

den för att inte fler fel skulle uppstå (Anshelm 2002:143, Hedrén 1994). 

Samtidigt växte sig de alternativa och utomparlamentariska rörelserna starkare 

och kritik riktades mot de storskaliga lösningar som politiken presenterade 

(Anshelm 1995:37f, Bennulf 1994). Ett av alternativen var djupekologi som 

fokuserade mera på orsaken till problemen än på problemen i sig. Människan 

sågs i detta sammanhang som en del av naturen, och välmående och 

blomstrandet av människors och ickemänniskors liv på jorden hade ett värde i 

sig själv. Människan hade ingen rätt att minska den rikedom eller mångfald som 

fanns (Naess 1976).  

 Olika miljövårdsgrupper började organisera sig och år 1972 bildades 

Jordens Vänner i Sverige (Anshelm 1995:37f, Bennulf 1994). Samma år hade 

FN en konferens i Stockholm om miljöfrågan och Romklubbens tillväxtens 

gränser publicerades, vilket ökade debatten om, och kritiken av, tillväxt och 

tekniklösningar på miljöproblemen. Fler politiska partier började också uttala 

sig i miljöfrågor. Miljöpolitiken knöts sedermera till debatten om det svenska 

kärnkraftsprogrammets vara eller icke vara eftersom det ökade energibehovet 

liksom den långa högkonjunkturen lett till ökade behov av att importera olja 

vilket skapade diskussioner om kärnkraft. Från början stod alla politiska partier 

bakom en kärnkraftssatsning, men allt eftersom kritiken mot kärnkraften växte 

drog sig flera partier ur. Säkerhetsaspekterna med kärnkraft debatterades och 
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ställdes mot det ökade energibehovet som krävdes för ökad tillväxt. Flera krav 

på en folkomröstning om kärnkraft framkom och efter kärnkraftsolyckan i 

Harrisburg i USA 1979 bestämdes att en folkomröstning skulle hållas, vilket 

gjordes i mars 1980 (Anshelm 2002:130). År 1986 drabbades Sverige indirekt av 

kärnkraftsolyckan i Tjernobyl och debatten kring kärnkraftens vara eller icke 

vara fortsatte trots folkomröstningen.  

 Miljöfrågan fick allt större utrymme i politiken. År 1987 kom Plan och 

bygglagen samt Naturresurslagen till. Samma år kom Brundtlandkommissionen med 

sin rapport om vår gemensamma framtid, med parollen hållbar utveckling - där 

hållbar utveckling fick definitionen: att tillfredställa dagens behov utan att äventyra de 

kommande generationernas behov (Brundtlandkommissionen 1987). Medlemsantalen 

i Svenska Naturskyddsföreningen och Greenpeace ökade och 

socialdemokraterna fick allt mer miljöpolitiska påtryckningar från den 

borgerliga oppositionen med centern i spetsen och det några år gamla 

miljöpartiet (Anshelm 1995). Inför det så kallade miljövalet 1988 pratade alla 

partier miljö. Säldöd och algblomning var två av orsakerna till detta och de 

partier med mest miljöprägel, i detta fall centern, miljöpartiet, vänsterpartiet och 

socialdemokraterna lyckades bra i valet (Anshelm 1995:133f). Under 

mandatperioden efter valet 1988 pratade partiledarna dubbelt så mycket miljö 

som tidigare (Larsson & Olsson 2002). Efter detta sjönk emellertid intresset 

och miljöfrågan var ingen prioriterad politisk fråga inför nästkommande val 

(1991). Kring 1990 betonas miljöfrågornas karaktär av överlevnads- och 

ödesfrågor starkt hos alla partier utom hos moderaterna. I början av 1990-talet 

betonas miljöfrågorna som ödesfrågor och miljöhot, denna retorik tystnar 

sedan helt och istället benämns miljöfrågorna som en ny arena som kan bidra 

till tillväxt, ge möjligheter till nya jobb eller i termer av omställningar till ett 

kretsloppssamhälle (Larsson & Olsson 2002). 

 

 

3.2.1 Ekologisk modernisering 

Hållbar utveckling blev ett begrepp som användes på många olika sätt och i 

många olika sammanhang, till en början mestadels för att diskutera skillnaderna 

i nord-syd ländernas resursutnyttjande och resursanvändning, miljöproblem och 

miljöfrågor. Debatten om hållbar utveckling gjorde oss uppmärksamma på att 

vi i väst måste minska vårt utnyttjande av de resurser vi har idag.  

 Hållbar utveckling är ett oxymoron, det vill säga ett begrepp som skapats 

av två tillsynes motsägelsefulla ord (Hornborg 2001:9). Hållbar antyder något 
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som kan bibehållas, något väl grundat, fast och bestående medan ordet utveckling 

antyder att något växer till, vecklas ut, framskrider (Svenska Akademins 

Ordbok). En av svårigheterna med begreppet är att de tillsynes olika orden 

syftar till två helt skilda saker och verkar motsäga varandra (Harvey 1996:148). 

Det finns dock förslag på hur de båda kan förenas och 

Brundtlandkommissionens definition ”att tillfredställa dagens behov utan att äventyra 

de kommande generationernas behov ” gör gällande att kakan kan både ätas och 

behållas, det vill säga vi kan både tillfredställa dagens behov och framtida 

generationers (Brundtlandkommissionen 1987). Hållbar utveckling blev ett 

begrepp som gav lite åt alla. Industrin gavs fortsatt tillväxt, politiken fick ett 

nytt område att ta hand om, forskningen gavs ett nytt begrepp och 

miljörörelsen fick nytt bränsle (Duit 2002:121). På så sätt är begreppet en 

kompromiss mellan kapitalismens behov av tillväxt, avkastning och vad naturen 

egentligen kan producera (Sachs 1993). Begreppet har formulerats tillräckligt 

abstrakt och vagt för att kunna inrymma en mängd olika lokala varianter med 

avseende på mål och medel, det var också enkelt att skriva in i olika program 

och strategidokument (Duit 2002:122). Paradoxalt är det nog därför som så 

många kommuner runt om i Sverige och Europa och världen tagit sig an denna 

uppgift på allvar. Uppdraget går också att anpassa till varierande lokala 

förhållanden (Eckerberg & Brundin 2000:72). Hållbar utveckling 

operationaliserades genom FN- konferensen i Rio år 1992 där dokumentet 

Agenda 21 skapades. Agenda 21 är ett handlingsprogram för det tjugoförsta 

århundradet som tar upp stora globala problem, bland annat nord-syd 

problematiken, fattigdom, miljöproblem och demokratiaspekter (Eckerberg 

1997, Eckerberg & Brundin 2000). Arbetet för ett hållbarare samhälle och 

hållbar utveckling omfattar alla ”tre dimensionerna i samhället”, ekologisk-, 

ekonomisk och social hållbarhet (FN 2004, Regeringens skrivelse 2005/06:126) och 

gav ramar och riktlinjer för hur samhället skulle planeras.24   

 I Sverige startade Agenda 21-arbetet med ett ökat individansvar med 

källsortering och ökat miljötänkande. Agenda 21-samordnare anställdes i 

kommunerna, samhällen fick återvinningscentraler och -stationer med olika 

containrar för papper, plast, aluminium och så vidare (Miljödepartementet 

2007). Ansvaret för Agenda 21-arbetet i Sverige låg på staten och mål och 

riktlinjer skapades på central nivå för att sedan antas på lokal nivå ute i landet 

(Duit 2002:124). Regeringen utarbetade en modell för hur miljöarbetet skulle 

utföras, där staten ordnade och organiserade arbetet. Fyra miljömålsfrågor blev 

                                                
24 Sektorerna kan sägas vara ett resultat av en rädsla för att begreppet kunde blir alltför radikalt 
(Bergström 2007-02-09) .  
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övergripande; Naturmiljön, där Naturvårdsverket hade ansvaret, Kulturmiljön, 

där Riksantikvarieämbetet ansvarade, Fysisk planering och hushållning med 

mark, vatten samt byggnader, vilket låg på Boverkets arbetsuppgifter samt 

slutligen hälsofrågor, vilket Socialstyrelsen ansvarade för. Dessa låg som fyra 

större områden som inrymde Sveriges 16 miljökvalitetsmål (Miljömålsportalen 

2007). Miljökvalitetsmålen syftar till att nå en långsiktigt hållbar utveckling, där 

människors hälsa, natur- och kulturmiljöer, kulturhistoriska värden, biologisk 

mångfald och ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga ska beaktas. Målet 

är att den största samhällsomställningen och därmed de största miljöproblemen 

i stora drag ska vara lösta till nästa generation, senast år 2020.25 För alla 

miljömål finns delmål uppsatta där riktvärden som kännetecknade den tidiga 

miljöpolitiken har satts upp för att utvecklingen ska bli mätbar 

(Naturvårdsverket 2003).  

 I samband med FN-konferensen i Rio 1992 gick miljöpolitiken successivt 

in i en ny fas, då miljöopinionen blev bredare. Tonvikten förflyttades från 

reglering till samverkan och samhällets miljöpåverkan skulle i första hand inte 

begränsas med regler utan styras med teknisk utveckling och effektivitet. 

Lösenordet blev ekologisk modernisering. Ekologisk modernisering blev den 

dominerande miljöpolitiska diskursen och sågs som en relativt enkel lösning på 

ett mycket större och komplexare problem av kritikerna. Människan skulle inte 

behöva byta livsstil utan tekniken skulle lösa miljöproblemen. Utvecklingen och 

den ekonomiska tillväxten kunde på så sätt fortsätta som tidigare (Öst 2007). 

Miljön länkades till den ekonomiska utvecklingen och klev därmed upp på 

politikens b-lista men nådde aldrig a-listan, det vill säga listan med de viktiga 

frågorna ekonomi, sysselsättning och tillväxt. Ett annat nyckelord var 

uppföljbarhet där miljöpolitikens resultat skulle registreras i form av indikatorer 

och motsättningarna mellan ekonomisk tillväxt och miljö tonades ner (Harvey 

1996, Sörlin 2005). Ekologisk modernisering bygger på att miljöproblemen 

relaterar till den kontext där de uppstår. Utgångspunkten är att miljöproblemen 

orsakas av sociala och kulturella faktorer, och att dessa ska användas för att lösa 

de problem de orsakat. Det kan till exempel handla om miljöreformer i det 

sociala livet, i individens vardag eller på institutioner och i samhället i övrigt där 

teknik och politik ses som möjliga problemlösare (Gibbs 2000, Mol & 

Sonnenfeld 2000, Wärneryd et al. 2002). Miljöpolitiken har således inriktats på 

att anpassa samhället och försöka finna nya lösningar så att resursutnyttjandet 

minskar, men som inte nödvändigtvis behöver innebära någon större 

                                                
25 Mer information om miljömål, uppföljningssystem och ansvariga myndigheter finns på webb-sidan 
(Miljömålsportalen 2007).  
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förändring av produktion, konsumtion och människors livsstil26. Miljörörelsen, 

näringslivet och de statliga intressena kunde förenas under parollen ekologisk 

modernisering och miljöfrågorna kunde på så sätt för första gången på ett 

positivt sätt länkas till ekonomiska sammanhang. Tanken bygger på att det är 

lönsamt att förebygga utsläpp och föroreningar och att människor blir gladare 

och mer produktiva i en renare och miljövänligare värld. Utöver det är också 

miljövänlig teknologi en inkomstkälla (Schlosberg & Dryzek 2002:798).  

 I arbetet med Agenda 21 utarbetades riktvärden som angav vilka värden 

som ska eftersträvas, samt indikatorer för hur man ska mäta miljökvalitén, t ex. 

utsläpp av klimatpåverkande gaser och försurning. Samtidigt etablerades också 

regionala uppföljningssystem, RUS, som sköttes av länsstyrelserna som ansvarar 

för uppföljningen regionalt (Miljömålsportalen 2007). Miljömålsrådet, som 

inrättades av regeringen den 1 januari 2002, fick det samordnande ansvaret för 

uppföljning och rapportering. Miljömålen kan på ett sätt ses som en del i den 

ekologiska moderniseringen, där tekniken kan lösa de föreliggande 

miljöproblemen, men de kan också ses som ett sätt att inordna miljön i den 

styrning och kontroll av naturen som välfärdsstaten under lång tid förespråkat 

(Emmelin 2005). Ett problem med miljömålsarbetet var att det var svårt att få 

medborgarna med sig. Kommunernas miljöprogram, uppföljningar och diverse 

andra pappersprodukter blev just bara pappersprodukter som tog plats i 

bokhyllor på olika kontor. En ovanifrån pålagd modell sipprar inte enkelt 

igenom på alla verksamhetsnivåer. Det kan till exempel handla om att 

koldioxidutsläppen måste minska men ändå upphandlas inget annat än 

bensinbilar med stora motorer i olika verksamheter. Perspektiv och mål finns 

med i pappersform, men i praktiken glöms perspektiven bort. På så sätt riskerar 

miljömål och måluppfyllning bli något som inte görs eller pratas om i 

verksamheter utan enbart när och där miljömålsarbetet utvärderas.  

 För att stödja det lokala Agenda 21-arbetet i kommunerna skapade 

regeringen lokala investeringsprogram, LIP. Sveriges kommuner kunde under 

åren 1997 till 2001 söka pengar för ekologisk omställning. Syftet var att minska 

belastningen på miljön, öka effektiviteten i användningen av energi och andra 

naturresurser, gynna användningen av förnybara råvaror, öka återbruk och 

återanvändning samt bidra till att bevara och förstärka den biologiska 

mångfalden. Tidigare handlade mycket av Agenda 21-arbetet om individernas 

ansvar och nu handlade det mer om infrastrukturfrågor, vatten, avlopp och 

fossila bränslen. De kommuner som fick LIP-pengar fortsatte och arbetade 

                                                
26 Begreppet livsstil har definierats olika av olika teoretiker och kan inte på ett enkelt sätt förklaras 
här. Vad jag menar med begreppet är emellertid hur människor inrättar sin dagliga tillvaro.  
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vidare med Agenda 21, medan de som inte fick några inte gjorde det i lika stor 

utsträckning eller med lika hög ambitionsnivå (Eckerberg & Brundin 2000:30ff). 

LIP-pengarnas efterföljare blev KLIMP, klimatinvesteringsprogram, och sedan 

år 2003 har Naturvårdsverket beviljat 1,5 miljarder kronor i bidrag till 95 olika 

klimatinvesteringsprogram i kommuner, landsting och företag runt om i 

Sverige. KLIMP-programmen omfattar idag cirka 720 åtgärder och en 

investeringsvolym på 6,6 miljarder kronor (Naturvårdsverket 2007).   

 Miljöproblemen kunde genom dessa investeringsmedel byggas bort. 

Tilltron till teknologi och förnuft som kännetecknar den dominerande 

tankestilen gör sig således påmind. Idén om ekologisk modernisering har liknats 

vid en niohövdad drake som finns i den grekiska mytologin. Om huvudet på 

draken huggs av växer genast ut två nya huvuden, vilket skulle kunna liknas vid 

de tekniska lösningar som produceras till ”förmån” för miljön idag (Lundgren 

2005, Weizsäcker 1993). De ekologiska fotavtrycken27, som blev ett sätt att 

mäta en individs miljöutrymme, anger hur stort område som behövs för en 

människas konsumtion, boende och avfallsdeponering. Trots alla tekniska 

miljölösningar fortsätter fotavtrycken att växa och mängder av dagliga beslut 

har negativa konsekvenser för miljön, men kanske positiva för den ekonomiska 

tillväxten. På så sätt kämpar vetenskap och politik en ojämn kamp med kapitalet 

och svårigheterna att acceptera att en miljömässig degradering kan hämma den 

ekonomiska utvecklingen (Raco 2005, Sörlin 2005).  

Effektivisering har i stort sett varit synonym med framgång och 

utveckling. Men rekyleffekten pekar på medaljens baksida, nämligen då ökad 

effektivitet leder till ökad produktion med ökade resursuttag och ökad 

nedsmutsning. Den vinst som effektiviteten ger äts upp av ökade flöden, 

transporter, ökad konsumtion eller liknande. Bränslesnålare bilar, kan leda till 

lägre körkostnader och därmed mer körande och i slutänden till och med ökade 

utsläpp. Tidsvinster genom snabbare resor kan leda till ökat resande och mer 

utspritt boende, vilket också ökar miljöbelastningen. Miljöpolitiken sätter å ena 

sidan upp regler för ökad effektivitet men denna riskerar att hamna i konflikt 

med de gränser som naturen och miljön sätter för resursanvändningen och 

utsläppen, och miljöpolitiken tenderar att jaga sin egen svans (Sanne 2006).  

 
När den ekologiska moderniseringsvågen ebbat ut står vi inför ett stort steg i 

miljöpolitikens historia. Det kommer att vara en politik som svarar mot det 
ekologiska fotavtryckets globala karaktär och som ställer nya krav på 

internationellt politiskt arbete. Det kommer att medföra en långt djupare 

integration av miljöfrågor i andra politiska fält som berör människors frihet, 

                                                
27 De ekologiska fotavtrycken baseras på nationalstatens konsumtion, produktion samt yta. 
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säkerhet och välfärd i hela världen. Den kommer också att bli en politik för 
miljö, bevarande och säkerhet som berör och engagerar människor. Den 

omfattande och gemensamma säkerhet som vi söker förutsätter därigenom en 

fördjupad demokrati (Sörlin 2005). 

 

Miljön har slagit sig fram på den politiska dagordningen och miljöproblemen 

har alltmer blivit en form av global överlevnadsfråga. Mediernas 

nyhetsrapportering har successivt utvidgats varpå världen ”blev mindre”, de 

avlägsna problemen kom närmare och riskerna blev tydligare (Mårald & Sörlin 

1998, Öckerman & Sörlin 2000). 1988 fanns miljöfrågorna på en framskjuten 

plats i alla partiers valmanifest. Inför valet 2002 var det bara två partier som 

lyfte miljön bland de viktigaste frågorna, miljöpartiet och kristdemokraterna. 

Senaste årets klimatdebatt och hot om översvämningar har gjort att alla partier 

återigen pratar om miljön och vikten av att ställa om samhället i en mer 

miljövänlig riktning. Vad som ska göras och hur det ska ske, samt i vilken 

utsträckning, varierar emellertid mellan olika partier.   

 

 

3.3 Från hållbar utveckling till hållbar tillväxt 

På 1970-talet blev planering ifrågasatt, men i och med miljöfrågans entré i 

politiken ökade återigen behovet av planering. Hållbar utveckling blev således 

också ett sätt att återupprätta statusen på planering (Haughton & Counsell 

2004).  

 Att få med alla tre dimensionerna i hållbar utveckling (ekonomi, ekologi 

och sociala frågor) visade sig bli svårare än vad som inledningsvis indikerats. De 

”tre dimensionerna” social, miljö och ekonomi koordinerade dåligt med 

varandra och arbetssätten och utvecklingen inom dem skilde sig kraftigt åt. På 

2000-talet har till exempel svensk regionalpolitik utgått ifrån 

underifrånstimulering, partnerskap och samarbete mellan olika aktörer i 

kommuner och län, vilket på många sätt är raka motsatsen till miljömålsarbetet. 

Och även om det från början inte fanns någon hierarki mellan dessa olika 

sektorer, finns nu tydliga signaler på att både den sociala och miljömässiga biten 

underordnas den ekonomiska. Det blev en motsättning mellan centraliserande, 

hierarkiska, top-down och nätverkande intressenter, det vill säga mellan 

governmentality (där staten styr) och governance (där flera olika aktörer är 

involverade). Fokus ligger på marknadsbaserat entreprenörskap, konkurrens, 

innovation och ökad resursexploatering (Raco 2005). Det syns också i den nya 
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regionalpolitiken som har effektiva arbetsmarknadsregioner, god servicenivå, 

tillväxt och effektivitet som ledord (NUTEK 2005).  

 

 

3.3.1 Miljö eller ekonomi? 

Svårigheterna i att få ihop de tre sektorerna ledde till att prioriteringar tvingades 

fram mellan dem och konflikter mellan till exempel sektorerna ekonomi och 

miljö blev konkreta prioriteringssvårigheter i konkret planering.  

Regionala tillväxtprogram (RTP) var arbetsformen som under perioden 

2004-2007 skulle bidra till en förbättrad samordning av resurser och insatser för 

en hållbar tillväxt på regional nivå (NUTEK 2005). Regionalpolitiken och dess 

”aktörer”, till exempel näringsdepartementet och NUTEK har till skillnad från 

miljömålsarbetet en tydlig underifrånpolitik. Det innebär att regionerna utifrån 

sina egna förutsättningar ska utveckla olika utvecklings- och tillväxtprogram 

samt initiativ. Liksom jag tidigare påpekat finns tydliga svårigheter med att få 

ihop detta perspektiv med miljöarbetet, då miljöpolitiken är mer dominerad av 

en top-down politik, där miljömålen formuleras nationellt för att sedan 

implementeras och regionaliseras på regional nivå utifrån de centrala målen.  

Dessa synsätt möts konkret i arbete med de regionala utvecklingsstrategierna 

eller utvecklingsprogrammen (Naturvårdsverket 2003). De olika aktörerna på 

den regionala nivån måste således kunna kombinera olika arbetssätt och 

perspektiv, vilket inte alltid är så lätt. De olika synsätten representerar en 

”kommunikativ” och horisontell nätverksbaserad kultur i nyliberalistisk 

planeringsanda på det regionala utvecklingsfältet och en instrumentellt 

hierarkisk kultur i centralplaneringsanda på miljöfältet. En medvetenhet om 

dessa olika perspektiv och synsätt på den regionala nivån skulle underlätta för 

olika statliga aktörer och förbättra förutsättningarna för den regionala nivån att 

hantera dessa olika mål (Naturvårdsverket 2003).  

 Ett exempel på dessa prioriteringssvårigheter mellan framförallt ekonomi 

och miljö och för att tydliggöra dessa kan hittas i översiktsplanen för Båstad 

kommun. Det finns tydliga viljor att både bevara och utveckla. Planerare och 

politiker som arbetat fram översiktsplanen för Båstads kommun välkomnar 

ekonomisk utveckling och jordbruksnäring, men det finns också en rädsla för 

att utvecklingen ska påverka miljön på ett sådant sätt att det unika försvinner 

eller att stora värden för Bjäreborna går förlorade.28  

 

                                                
28 Se figur 2 för karta över Bjärehalvön 
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Hela landskapet är en stor skönhet. Det innehåller miljöer av stort naturvärde 
men landskapet i stort är ett kulturlandskap där det unika består i spåren från 

århundradens mänskliga verksamhet. Kulturlandskapet är intimt förbundet med 

jordbruksnäringen. Den aktuella utvecklingen inom denna är ett stort hot mot 

Bjärelandskapet som ej kan hindras av restriktioner. Naturen hotas av modernt 

jordbruk, skogsbruk och bebyggelse (Båstad Kommun 2006). 

 

Samtidigt som planerarna vill värna om miljön och området Bjäre vill de också 

verka för att kommunen kan utvecklas, ha ett fungerande näringsliv och vara 

konkurrenskraftig i ett större sammanhang. Prioriteringssvårigheter uppstår 

också mellan det nya och det gamla. Golfbanor och stordrift inom jordbruket 

välkomnas men förändrar också miljön på åsen på många olika sätt. Planerarna 

påpekar därför att det är viktigt att studera historien då kommunen ska 

utvecklas. Den nya västkustbanan som skulle byggas genom Hallandsås skulle 

gynna Båstad genom effektivare transporter och ökade pendlingsmöjligheter. 

Det fanns också risker med projektet men Båstad var ändå mån om att få 

projektet då Båstads läge upplevts som isolerat, där halvön och åsen är hinder 

för utbyggnad av tätorten och kommunikationerna till och från den.   
 

Båstad kommuns läge på halvön och med Hallandsåsen har historiskt inneburit 

en viss isolering och utgjort hinder för utbyggnad av kommunikationer. 

Kommunen har befunnit sig på avstånd från större städer och de egna 

förutsättningarna för olika näringar har varit begränsade. Näringsstruktur och 

bebyggelse har förblivit småskaligt och det historiska kulturlandskapet har i stort 

sett bevarats. Den unika naturen med det dramatiska mötet mellan åsen och 

havet har gynnat utvecklingen av turism, fritidsboende och fritidsnäringar. 

Båstad är en liten kommun i en större region. Den delar sitt läge mellan och på 

större avstånd från regionala centra med dessa kommuner och förhåller sig i 

första hand till dem vad gäller utveckling av näringsliv, handel och utbildning. 
[…] Moderniseringen av järnvägens Västkustbana är därför nästa viktiga 

förändring i kommunikationsnätet av stor betydelse för kommunen. Om det 

utvecklas som planerats så skall både Båstad och Förslöv få stationer och 

integreras i allt snabbare och tätare järnvägsförbindelser. Oavsett hur det går med 
tunneln genom Hallandsåsen är förbättrade allmänna kommunikationer av 

avgörande betydelse för kommunens utveckling (Båstad Kommun 2006).  

 

Hallandsås blir på så sätt både ett hinder och en möjlighet till utveckling. 

Samtidigt som Hallandsås ger inkomster genom turistnäringen, finns också en 

rädsla för att bli alltmer isolerad på halvön, och bli ”efter” i utvecklingen. 

Genom tunneln hoppas Bjäreborna på bättre möjligheter, samtidigt som de 

också är rädda om sitt Bjäre och var/är oroade med anledning av tunnelbygget. 

Här är det olika värden, den unika naturen och moderniseringen av järnvägen, 
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som vägs mot varandra och det blir tydligt att tunnelprojektet blir en del i något 

större och att utbygganden av västkustbanan och regionen är det primära 

(Mårald & Sörlin 1998). Att konflikter och prioriteringssvårigheter uppstår då 

olika värden samt nationella, regionala och lokala intressen ska sammanföras 

blir påtagligt inom planeringen, och speciellt påtagligt när Båstads intressen ska 

sammanflätas med de intressen som finns på nationell nivå.    

 

 

3.3.2 Vi behöver inte välja! 

De prioriteringssvårigheter och konflikter mellan sektorerna som uppstod har 

gett upphov till mycket kritik där tillväxttänkandet ses som den övergripande 

ideologin och där målsättningen ”ökad tillväxt” inte kommer att få äventyras, 

även om det kommer påtryckningar från andra håll om till exempel biologisk 

mångfald eller minskade koldioxidutsläpp (Wright 1993). Krasst handlar det om 

att floder, skogar och berg är delar av hela ekosystemet, som inte har något 

ekonomiskt värde förrän floden är produktivt uppdämd, träden huggits ner och 

berget är krossat. Tillväxtideologin blir ur det perspektivet en kultur som inte 

värderar något levande eller icke-levande förrän det kan ge avkastning (Kanth 

1997, Leahy 2007-06-02).   

 I kölvattnet av ekologisk modernisering och FN-konferensen i Rio blev 

istället tankegångarna att det inte längre fanns en konflikt mellan ekonomisk 

tillväxt och god miljö (Hornborg 2001:21). Miljövård kan ge ekonomiskt tillväxt 

och sysselsättning och blev på så sätt ett plus-summespel, istället för den gamla 

uppfattningen om att det skulle vara ett nollsummespel (Duit 2002:123). Miljö- 

och hållbarhetsdiskussionen kan på så sätt integreras i, och bli en del av 

ekonomin. I västvärlden sker detta genom diskussioner kring utsläppsrätter och 

hållbarhetsindikatorer och olika slags överenskommelser, planer, dokument och 

riktlinjer, mål, delmål och indikatorer för att bevara och skydda naturen. Som 

ett resultat av ekologisk modernisering och hållbar utveckling blev således 

Hållbar Tillväxt det nya ledordet som kunde tillfredställa både miljövännerna 

och näringslivet. En tydlig glidning skedde således från hållbar utveckling som 

innebär att vi både kan tillfredställa dagens och framtidens behov till att 

miljöarbete ska vara lönsamt29 (Emmelin 2005). EU:s medlemsländer har 

genom Lissabonstrategin tagit ett steg mot att göra Europa till ett mer attraktivt 

område för investeringar och arbete, kunskap och innovationer för tillväxt samt 

                                                
29 Miljö har blivit en tillväxtfaktor bland många, också utbildning, jämställdhet, kultur och mångfald 
anses leda till tillväxt.  
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skapa fler och bättre jobb med målet att vinna VM i tillväxt (Lissabonstrategin 

2004, Näringsdepartementet 2004, Regeringskansliet 2007). 
 

Att inte slösa resurser för kommande generationer handlar naturligtvis mycket 

om miljö. I Europa vill vi ha ren luft, rent vatten och en frisk natur med ett rikt 

djur- och växtliv. Men utöver det delar EU-länderna övertygelsen att miljömålen 

kan bidra till den ekonomiska tillväxten. [..] Kort sagt, ren miljö kan vara 

ekonomiskt lönsam (Lissabonstrategin 2004). 

 

En politik för hållbar tillväxt innebär enligt skrivelsen, att tillväxten drivs av 

”dynamiska” marknader, en stark välfärdspolitik och en progressiv miljöpolitik 

(Regeringens skrivelse 2005/06:126). Hållbar tillväxt är enligt NUTEK 

välfungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god 

servicenivå i alla delar av landet (NUTEK 2005). Detta innebär att de ska vara 

attraktiva för människor, oavsett kön, och företag samt att det är möjligt att ta 

tillvara den potential och livskraft som finns i alla regioner. Ett exempel är 

LEADER+ som är ett gemenskapsinitiativ i EU. Projektet syftar till att främja 

utveckling på landsbygden med utgångspunkt i lokala förutsättningar och lokala 

perspektiv (LEADER+ 2007). Flera liknade projekt finns på olika platser och 

med olika syften men där huvudmålet är att på olika sätt skapa hållbar tillväxt.   

 

 

3.4 Från ”något” till ”något annat”  

Svensk politik och planeringshistorien som den presenteras här kan sorteras in i 

ett från ”något” till ”något annat”, där det hela tiden finns en strävan efter 

något nytt och något annat vilket också är en del av den dominerande 

tankestilen, specifikt den linjära tidsuppfattningen. Uppdelningen och 

svårigheterna med att prioritera mellan ekonomin och miljön har givetvis 

kopplingar till tankestilens uppdelande i dikotomier. Problematiken med region 

och dess olika indelningar och gränsöverskridande samarbeten har sin 

utgångspunkt i ett absolut tidrum. Gemensamt för svensk regionalpolitik, 

miljöpolitik och planering för hållbar utveckling är att ekonomin fått en allt 

starkare roll. Dess roll förändrades från att utgöra ett hot mot naturen till att 

utgöra en hjälpkraft och ett resultat av bra miljö. Hållbar tillväxt blev ett 

begrepp som skulle förena ekonomi och miljö och också få bort de 

problematiska prioriteringarna mellan dessa från dagordningen. En risk med att 

inte behöva välja mellan ekonomi och miljö kan ha innebörden att miljön inte 

kan väljas alls. I de ovan beskrivna definitionerna av projekt som syftar till 
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hållbar tillväxt nämns inte miljö eller natur en enda gång. Och trots allt prat om 

hållbar tillväxt växer de ekologiska fotspåren, och människans påverkan på 

ickemänniskorna ökar.   

 I historien av att investera bort miljöproblemen, i andan av ekologisk 

modernisering, blev idéerna på att bygga en tunnel genom en urhorst vid Båstad 

allt mer konkretiserade. Tunneln skulle gynna både miljön, ekonomin och det 

sociala livet såväl i Båstad som i nationen som helhet.  
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4. ETT PROJEKT AV SIN TID 

 

Tillskapandet av en tunnel genom Hallandsås på gränsen mellan Skåne och 

Halland har framkallat fler rubriker jämfört med vad andra byggprojekt i 

Sverige gjort. Projektet är ett led i arbetet för en mer hållbar utveckling av 

Sverige, men projektet har snarare förknippats med misslyckanden och en 

giftskandal. Kvällstidningen Aftonbladet skriver så sent som i september 2007 

om ”Fiaskobygget”. 

 I följande kapitel diskuteras och analyseras Projekt Hallandsås första år, 

fram till och med då projektet tillfälligt stoppades 1998. Den dominerande 

tankestilen, regionalpolitik och planering som tidigare presenterats i 

avhandlingen sammanförs på olika sätt som bakomliggande förklaringar till 

projektets genomförande och utfall.  

 

 

4.1 Hallandsås 

Hallandsås är en urhorst30 som genom ett växelspel mellan människor och 

ickemänniskor formats till ett landskap som fått status och lagskydd som 

riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv. Den såkallade åsen har 

en geologisk struktur med ett stort grundvattenmagasin, arkeologiska lämningar 

och stor biologisk mångfald (Tunnelkommissionen 1998:9). Många olika tidrum 

är sammanflätade och samexisterar med lämningar från förflutna och samtida 

tider, händelser och fenomen (Prigogine & Stengers 1985:204f). Detta har 

medverkat till att åsen fått statusen som ett naturskönt landskap och sedan 

länge haft en nationell status som turist- och utflyktsmål, och den är även en 

plats som läses om i den svenska skolgeografin (Mårald & Sörlin 1998:12).  

Befolkningen på Bjärehalvön är under sommarhalvåret nästan tre gånger 

så stor som den åretruntboende befolkningen, vilket också ger viss karaktär åt 

området och de samhällen som finns där. Hallandsås är det namn som 

människor jag pratat med på Bjäre använder då de talar om åsen, 

Lantmäteriverket använder också denna form. I olika plandokument, och av 

människor i andra delar av landet, används Hallandsåsen, vilket betecknar samma 

område. Båda formerna kan således användas och många ortnamn har länge 

haft flera möjliga former, och det är igenom administration, platsnamngivning 

                                                
30 Bergrundsform som uppstår då bergmassor förskjutits vertikalt i förhållande till varandra. Se vidare 
(Bydén & Bergil 1995) 
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och standardiserade kartor som den som beskriver åsen tvingats välja ett av 

dem (Dagens Nyheter 2006-01-18). Jag vill ta tillfället i akt att i denna 

avhandling använda det namn som de jag talat med på platsen använder. Bjäre 

är namnet på den halvö som Hallandsås blir en del av, till Bjärehalvön hör 

också Torekov, Båstad och andra mindre orter som inte ligger på åsen, men väl 

vid den. 

 

 

Figur 2, Bjärehalvön. Källa: Urklipp från Blå kartan, 2008 

 

 

4.2 Tunnel genom Hallandsås 

Järnvägsnätet i Sverige byggdes ut på 1800-talet och 1853 beslutade Sveriges 

riksdag att ett stambanenät skulle byggas och drivas av staten (Persson 1996). 

Under lång tid var järnvägen det främsta transportmedlet, men under 1950-talet 

medförde den ökade bilismen att transporter på järnväg minskade. Flera 

sträckningar lades ner eller användes inte och det blev först några år senare, då 

miljöfrågorna kom upp på agendan, som riksdagen tog ett beslut att återigen 

satsa på järnvägen då den är effektiv, säker och miljövänlig. Det var då främst 

på stambanorna som satsningen skulle göras. Västkustbanan mellan Göteborg 

och Malmö skulle byggas om för att klara höghastighetståg och sålunda 
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moderniseras, rätas ut och befrias från plankorsningar, det vill säga korsningar 

mellan järnväg och väg (Tunnelkommissionen 1998:9f). 

 Redan på mitten av 1970-talet fastställdes att det var tekniskt möjligt att 

bygga en tunnel genom åsen. Då genomfördes en förundersökning om bergets 

kvalitet och i en översiktlig studie och prospekt på framtida 

järnvägsutbyggnader från år 1979 fanns ritningar och skisser på hur en tunnel 

genom Hallandsås skulle kunna se ut (Blomquist & Jakobsson 2002:83, Mårald 

& Sörlin 1998:24f). Flera borrprover togs och det konstaterades att 

bergskvaliteten varierade från ”mycket dåligt berg” till ”bra berg”, där 30 % var 

berg med god kvalitet och 40 % var mycket sprickrikt berg (Hydén & Baier 

1998:31f, Lidskog & Soneryd 2002:191) .  

Utifrån det linjära tankesättet kan inte utvecklingstakten i den egna 

regionen eller landet vara trögare, än i andra regioner eller länder. Att ligga efter 

är inte bra inom den linjära tidsuppfattningen och den dominerande tankestilen 

och detta uttrycks ofta som ”det är viktigt att inte hamna på efterkälken”, ” vi måste 

ligga i framkant”, och vill “inte ligga i bakvattnet”.  Det som antyds med dessa 

uttryck är att det är sämre att vara efter, man vill vinna VM i tillväxt, vara först 

och leda ligan, inte komma sist. Det är viktigt att vara först med idéer och att 

genomföra dem. Västkustbanan skulle bli modernare, snabbare och bättre. En 

tunnel genom Hallandsås blev lösningen. Innan byggnationen startade påtalades 

flera gånger vikten av att ligga nära Europa (tidrumsligt), utveckla regionen och 

att inte hamna efter andra eller i periferin. Sysselsättning, regional utveckling 

och tillväxt samt hållbar utveckling blev på olika sätt argument för tunnelbygget 

genom Hallandsås.  I en tid då samhället skulle utvecklas och regional 

utveckling och tillväxt alltmer poängterades som viktiga blev sträckan över 

Hallandsås en del i det som skulle effektiviseras och moderniseras (Blomquist & 

Jakobsson 2002:85f, Hydén & Baier 1998:24). Sedan länge hade tågförarna som 

kört tågen över åsen klagat på svårigheterna dels gällande lutningen på 

sträckningen, men också gällande nedfallande löv på järnvägen. Sträckningen 

över åsen innebar en barriär med många tvära svängningar, höga stigningar och 

flera plankorsningar som gjorde att tågen inte kan köras med så hög hastighet. 

Vintertid kunde inte tågen lastas optimalt, utan var tvungna att reducera sin last 

med 15-20 % för att minska risken för fastkörning (Hydén & Baier 1998:17, 

Persson 1996). Det skulle således bli effektivare, bekvämare och mer tidsenligt 

att låta tåget gå via en tunnel genom åsen istället för att låta dem gå över den. 

Detta skulle gynna pendlingsmöjligheter och transporter och på så vis ge lokala 

fördelar som påverkade ”regionens utveckling”. Fler tåg skulle kunna passera 

och hastigheten på sträckan skulle kunna öka och restiden minska (Blomquist & 
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Jakobsson 2002:85f, Hydén & Baier 1998:24, Persson 1996, 

Tunnelkommissionen 1998).  

Planer på tunnelbygget hade således funnits under några år innan planerna 

på byggnation blev mer påtagliga under 1980-talet. I början av 1983 bildades 

”The Roundtable of European Industrialists” med PG Gyllenhammar som 

initiativtagare. Denna grupp lade året efter fram ett dokument tillsammans med 

Scandinavian Link-konsortiet (med bland andra PG Gyllenhammar som 

ledamot) om ”Transport 1988 – 2000, Huvudrapport om Scandinavian Link”. I 

denna förespråkas bättre transportmöjligheter genom att koppla samman Oslo, 

Stockholm och Köpenhamn med fyrfiliga motorvägar för att gynna handel och 

skapa förutsättningar för en hög ekonomisk tillväxt och en fortsatt välfärd. 

Samma år utkommer ”Rapport om förslag till nordisk handlingsplan för ekonomisk 

utveckling och full sysselsättning” ifrån ett nordiskt ministersamarbete som syftar till 

att förbättra sysselsättningen i de nordiska länderna. Länsstyrelserna i 

Kristianstads, Malmöhus och Hallands län var några av de aktörer som stod 

bakom utredningen ”Järnvägstunnel genom Hallandsås” som presenterades 1985. I 

den påtalades att västkustbanan länge varit eftersatt när det gällde investeringar 

och fördelarna med att bygga en tunnel genom åsen. I början av 1988 lade 

regeringen fram sin proposition om trafikpolitiken inför 1990 - talet vari det 

påtalas att det är viktigt att minska olyckor, vara miljövänlig, höja effektiviteten 

samt utveckla infrastrukturen inför 2000-talet. I propositionen föreslogs ett 

antal järnvägsprojekt varav ett var västkustbanan, och skälet till denna planerade 

utbyggnad var att regionerna i Malmö och Göteborgs förväntades att växa 

kraftigt med ett ökat transportbehov som följd (Lidskog & Soneryd 2002:190). I 

linje med argumenten om regional utveckling, tillväxt och hållbar utveckling 

konkretiserades tunnelprojektet också i termer av arbetstillfällen och andra 

ekonomiska fördelar som kunde dras av byggnationen och den nya 

sträckningen genom tunneln. För Skånes LO-distrikts arbetsmarknadskommitté 

var detta viktiga argument eftersom de letade efter lämpliga 

sysselsättningsprojekt i början av 1990-talet (Blomquist & Jakobsson 2002:84). 

Flera alternativ diskuterades vartefter tunneln genom åsen betraktades alstra 

flest arbetstillfällen, ca 120 personer beräknades kunna beredas jobb under en 

tvåårsperiod. Det fanns således en bred opinion för ett tunnelbygge. Olika 

informella nätverk bildades och både den offentliga sfären och näringslivet 

arbetade för att en tunnel skulle byggas. Länsstyrelserna, den skånska 

socialdemokratiska riksdagsgruppen, ledamöter för folkpartiet samt näringslivet 

genom Skan-Link projektet ville alla få till ett projekt. Alla drev en tes på 

samma och/eller olika arenor om att den lokala industrin och den ”viktiga” 
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turistnäringen skulle stärkas, att regionen skulle gynnas ekonomiskt, 

sysselsättning skulle skapas och Sveriges konkurrenskraft och möjligheter att 

”hävda sig” i Europa och världen skulle öka (Blomquist & Jakobsson 2002:84f, 

Tunnelkommissionen 1998).  

Mål som ekonomisk tillväxt och full sysselsättning fanns med i den 

rationella ekonomiska och klassiska regionplaneringen på 1950-60-talen, då 

staten ägde givna styrinstrumentet och under lång tid fungerade som 

huvudaktör vad gällde planering. Syftet var förutom att skapa ekonomisk 

tillväxt och full sysselsättning också att skapa liknande förutsättningar i landets 

alla regioner (Friedmann 1987:89ff, Khakee 1989). Staten hade med sin 

övergripande helhetssyn en betydande roll som aktör i planeringssammanhang, 

och decentraliseringar skedde till regional och kommunal nivå genom 

länsstyrelser och kommunala planeringsförvaltningar. Experter och 

professionella planerare skulle tillämpa vetenskapliga kunskaper i den offentliga 

politiken och planeringen.  

I Hallandsåsprojektet var det emellertid inte enbart staten som planerade 

och kom med visioner, eftersom näringslivet i högsta grad också var närvarande 

och delaktiga i den inledande processen. Det var således fler aktörer som var 

aktiva än vad det traditionellt varit under regionplaneringens dagar under 1950- 

och 60-talen, även om frågorna till stor del var desamma. Projektet var således 

ett exempel på det governance-styre som växte fram i Sverige under denna 

period. Sedan 1990-talet och framåt har en mer nyliberal syn på planering vuxit 

fram. Till skillnad från synsättet att staten hade ansvaret och skulle planera för 

landets alla regioner hade nu regionerna själva ansvaret för att överleva. Därav 

det allt viktigare argumentet regional tillväxt, vilket också innefattade att alla 

måste bidra samt fler aktörers medverkan i planeringen (Heldt Cassel  2004:77f, 

Rast 2006, Syssner 2006). Av de aktörer som var aktuella för att få medverka i 

Hallandsåsprojektet var det emellertid enbart staten och näringslivet som hade 

en självklar plats, medan svagare aktörer som åsen själv och de boende i 

området inte hade samma självklara plats i den inledande processen. Alltså var 

det planering utifrån governance, utan demokratisk insyn och inflytande och 

med olika intressenter som drivkraft. 

1 juli, 1988 delades SJ och blev en tågoperatör (SJ) och en 

infrastrukturhållare (Banverket). Året därefter, 1989, presenterade 

Samarbetsgruppen Västkustbana Syd, som bestod av representanter från 

kommuner i västra och sydvästra Skåne, en rapport Översiktlig utredning om 

förutsättningarna för utveckling av Västkustbanan delen Halmstad – Malmö om den 

södra delen av västkustbanan, dess utvecklingsmöjligheter och framtida 
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transportsystem, där en tunnel genom Hallandsås förespråkades då denna 

möjliggjorde snabbtåg Halmstad – Malmö. Det nybildade Banverket tilldelade 

Sydkraft pengar 1989 för att vidare undersöka förutsättningarna för en tunnel 

genom åsen och i april 1990 var utredningen färdig och innehöll flera argument 

för miljö, ekonomi och effektivitet samt tekniska bilagor, bergundersökningar 

och ritningar. Rapporten Tunnel genom Hallandsåsen skickades sedan på remiss till 

ett flertal instanser31 . Det var ingen av dessa som hade något att anmärka, och 

de flesta var positiva till bygget och sträckningen. Räddningsverket förordade 

dock två tunnlar istället för en, med utrymningstunnlar mellan dessa på grund 

av säkerhetsskäl (Baier 2003:110f). I februari 1991 presenterade regeringen sin 

proposition om näringspolitik för tillväxt, den tilltagande internationaliseringen 

samt strukturomvandlingen av näringslivet (Prop 1990/91:87  1990). I denna 

poängterades vikten av ekonomiskt tillväxt för att säkerställa välfärden, och i 

förlängningen skapa förutsättningar för en förbättrad folkhälsa, bättre miljö och 

ökad social trygghet. Vilket i sig skulle leda till ytterligare ekonomisk tillväxt 

enligt tanken om att ”hela Sverige ska bidra”. I juni samma år beslutade 

regeringen om byggandet av tunnel genom Hallandsås med hänvisning till den 

tidigare lagda propositionen om näringspolitik och att projektet var av nationell 

betydelse och beräknades gynna både ekonomisk tillväxt och miljö. 

 
Banverket gjorde utredningen, som först gick ut på att räta kurvor med 

mera för att förbättra järnvägstrafiken. Infrastruktursatsningen från 

regeringen medförde en ”order” om dubbelspår hela vägen igenom. 

Genast blev projektet större (Persson, T 2004-10-20). 

 

 I beslutet står att Banverket ska se till att projektet kan påbörjas under 1991 för 

att tunneln kan öppnas för trafik under 1996. Banverket eftersökte en 

entreprenör för tunnelbygget och tio anbud inkom från olika företag. Tre av 

anbuden gällde både konventionell sprängteknik och tunnelborrningsmaskin, 

TBM. En konsult som haft tidigare erfarenhet av problematiska tunnelbyggen 

anlitas för att bedöma anbuden och entreprenörerna och deras olika förslag 

rangordnas. Två klassificeringar görs, i klass ett hamnar entreprenör 6, 8, 10 och 

7 och i klass två entreprenörer 9, 5 och 2. Övriga anser han inte kan tas upp för 

klassificering alls. Konsulten anser att någon av entreprenör 6, 8, 10 eller 7 ska 

                                                

31 Länsstyrelsen i Kristianstads län, Båstads och Ängelholms kommuner, Bjärepartiet, Centerpartiet, 
Folkpartiet, Miljöpartiet de gröna, Socialdemokraterna och Moderaterna i Båstad, Vägverket, 
Kristianstads län, Länstrafiken Kristianstad, Lantbrukarnas riksförbund, Lantbruksstyrelsen, 
Lantbruksnämnden Kristianstads län, Skogsvårdsstyrelsen, Skogsvårdsstyrelserna i Kristianstads 
och Malmöhus län, Transportrådet, Överstyrelsen för civil beredskap, ÖB, Militärbefälhavaren, Milo 
syd, Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer, Räddningsverket och SJ. 
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väljas. Istället utreds anbudet från entreprenör 2 vidare, då de avgivit det 

billigaste anbudet som byggde på att tunneln skulle borras och inte sprängas 

(Baier 2003:148, Lidskog & Soneryd 2002:192). Konsulten skrev en 

promemoria kring detta anbud där kritik mot konstruktioner, behov av 

mängder av material för förstärkningar framkommer och där frysning av vissa 

zoner i åsen för att underlätta tunneldrivning med TBM betraktas som 

experimentellt (Baier 2003:148f).  

I januari 1992 kom ett förslag till beslut gällande expropriering32 av 

fastigheter som berördes av järnvägen, bland annat där den nya dragningen 

utanför de blivande tunnlarna skulle göras. Miljödepartementet författade en 

promemoria till ärendet som bland annat ställde frågor kring projektets 

motivering, lokalisering och eventuella alternativ till denna. De efterfrågade 

också en tydligare beskrivning av eventuell påverkan av natur- och kulturmiljön 

i området, och ett antal handlingar efterfrågades som saknades i utredningen, 

bland annat den geohydrologiska utredningen, miljöeffekter från alternativa 

sträckningar och kartmaterial. Miljödepartementet ville inte tillstyrka ärendet 

förrän svar på dessa frågor getts (Baier 2003:110, Miljödepartementet 1992-01-

27). Skrivelsen från Miljödepartementet besvaras av Banverket som påpekar att 

utredningar gjorts kring sträckningen, och att ingen motsatt sig denna 

sträckning. En lokalisering av järnvägen bredvid den nuvarande motorvägen 

skulle innebära en utökning och försening av projektet, utan att stora fördelar 

uppnåddes som till exempel minskad naturpåverkan. Tätning av tunneln skulle 

behandlas av vattendomstolen, men Banverkets bedömning var att risken för 

dränering av mark och uttorkning av brunnar var liten (Baier 2003:111, 

Banverket 1992-02-06). Den 5 mars 1992 beslutade regeringen att ge Banverket 

rätt att expropriera de berörda fastigheterna (Regeringen 1992). Tunneln skulle 

utföras som en dubbelspårstunnel med separata tunnlar enligt sträckning på 

karta.  

 

                                                
32 En inskränkning av den privata äganderätten. Stat och/eller kommun kan med stöd av lagstiftning 
och särskilt beslut i regering eller nämnd sätta sig i besittning av egendom som behövs för allmänt 
ändamål. 
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Figur 3, Tunnelsträckning. Källa: Banverket, Skanska/Vinci HB, Grafik: Tomas Öhling, 2007 

 

Regeringen meddelade också servitutsrätt33 för tunneldelen, samt så kallad 

negativ servitutsrätt34 för det som var över tunneldelen. Banverket fick också 

nyttjanderätt för uppläggning av schaktmassor. Diskussionen mellan 

Miljödepartementet och Banverket resulterade i att det i beslutet från 

regeringen stod att det var av betydelse för tunnelbyggets följder att Banverket 

visade allmän aktsamhet till skydd för olika allmänna intressen och att arbetet 

med tunneln utfördes på ett sådant sätt att påverkan på grundvattnet och 

ytvattennivån ska vara så liten som möjligt under såväl byggnation som efteråt.  

 De många frågetecknen från miljödepartementet förbisågs i stor 

utsträckning av både Regeringen och Banverket. Att en dominant tankestil 

motverkar andra synsätt än det inom tankestilen dominerande gör att alternativa 

lösningar och ifrågasättande av projektet slås bort, tystas ned eller argumenteras 

mot (Faludi 2004). Det kan utifrån regeringens och Banverkets kommentarer 

till Miljödepartementets skrivelse antas att det i första hand handlade om att 

tysta ned kommentarerna och i andra hand att naturen och miljön prioriterades 

ned och att projektet i sig och de vinster man beräknade uppnå genom att 

åstadkomma detta var av högre prioritet. 

 Trots kritiken mot anbudsgivare nr 2, beslutade Banverket att anta dennes 

anbud. Det blev således ekonomin som avgjorde och inte miljöhänsyn och 

skydd av känsliga ekosystem. Detta skedde samma dag som regeringen 

                                                
33 Rätt att i viss begränsad utsträckning använda fastigheten eller mark som tillhör fastighet. 
34 Rätt att i visst avseende hindra användandet av fastighet eller mark som tillhör fastighet. 



 75 

beslutade om Banverkets rätt att expropriera, 5 mars 1992. Svenska 

Kraftbyggarna AB blev således entreprenören som skulle genomföra 

tunnelbygget. Motiveringen var att anbudsgivaren hade lägst pris och att det 

efter kompletteringar bedömts att det var förmånligast även från pris-, 

funktions-, och kvalitetssynpunkt. Priset var dryga 690 miljoner (Banverket 

1992-02-26, Banverket 1992-03-05). TBM skulle göra projektet snabbare och 

den skulle medföra att sprängning, som kan fläka upp berget, kunde undvikas. 

Den kunskap som expertkonsulten hade kring åsens karaktär och 

tunneldrivning, samt den kritik som framförts, beaktades inte i någon större 

utsträckning och det var ingen tvekan om vilken kunskap som var ”rätt” när det 

gällde Hallandsås. 

Banverket skrev också en ansökan till vattendomstolen. Vattendomstolen 

meddelade att Banverket hade förfogande över marken genom det 

expropriationstillstånd de fått av regeringen. Domstolen menade också att det 

utifrån Banverkets utredning fanns risk för att grundvattnet kunde komma att 

sänkas i brunnar i närheten av tunneln, men att inverkan i övrigt är minimal. 

Den påpekade dock att utredningen var belagd med ett mått av osäkerhet då 

fiktiva parametrar användes i beräkningarna, som till exempel hur mycket 

vatten berget skulle läcka. Banverket fick tillstånd att släppa ut vatten i viss 

mängd under byggtiden och ålades att ordna bassänger för rening av det vatten 

som kommer ut från tunnlarna. De mängder vatten som kommer ut kan vidare 

släppas ut i Stensån och Vadbäcken då det beräknades enbart bli ett litet 

tillskott av vatten. Vattendomen gällde 33 liter/sekund (Vattendomstolen).  

Att åsen var mycket sprickrik och till stora delar bestående av grus och 

sand, vilket kan vara problematiskt att borra sig igenom, sågs enbart som en 

teknisk utmaning. Förutsättningarna i åsen sågs aldrig som en omöjlighet 

(Hydén & Baier 1998:31f, Mårald & Sörlin 1998:25f). Att åsen var en stor 

grundvattenreservoar och att risken var stor för en eventuell 

grundvattensänkning, var heller inget hinder för att genomföra projektet. De 

mänskliga och specifikt ekonomiska nationella/samhälleliga värdena stod 

starkare och naturen nedprioriterades. Naturen sågs framförallt som en passiv 

resurs, och miljö och natur fanns till främst för människan, vilket tyder på en 

antropocentrisk syn på världen som ligger i linje med det dikotomiska 

tänkandet jag tidigare beskrivit. Miljökonsekvensbeskrivningen för tunnelbygget 

redogör genomgående i större utsträckning för de kvantitativa resultaten som 

till exempel buller och vibrationseffekter, vilket visas med diagram och tabeller. 

De kvalitativa aspekterna och mer komplexa samband mellan ekologi, etiska 

hänsyn, känsla för platsen, sublima värden och psykologiska aspekter, vilka 
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oftast är svåra att kvantifiera och mäta, har utelämnats (Mårald & Sörlin 

1998:25). 

 Det framkommer exempelvis att Hallandsås är ett problematiskt berg att 

bygga i och åsen beskrivs som ett dåligt berg av dålig kvalitet, men att Hallandsås 

är en bra grundvattenreservoar och ger förutsättningar för en unik naturmiljö 

nämns inte i lika stor utsträckning (Mårald & Sörlin 1998:26). Naturen tenderar 

alltmer att värderas i pengar och samhället varugör naturen som en resurs att 

exploatera. Miljörörelsen har också bitvis accepterat och tagit varugörandet till 

sig för att kunna argumentera på samma arena och sätta en prislapp på naturen 

och visa hur dyrt det blir om mångfalden förstörs. Men hur sätts ett ekonomiskt 

värde på mångfald, urskogar och våtmarker (Biel 2005)? Människans relation till 

naturen kontrolleras genom lagar, regler och marknaden. Hur relationen ska se 

ut finns det många önskemål om, det finns nationella regler och lagar som styr 

människans användande av naturen.  Naturen existerar också som en resurs i en 

ekonomisk kontext, där utbud och efterfrågan styr och där människan gör 

ekonomiska vinster på naturens bekostnad. Naturen är emellertid mycket mer 

än en ekonomisk resurs, vinst eller tillväxtgenerator, eftersom den är själva 

förutsättningen för livet och människan. 

Den 19 oktober 1992 beviljade byggnadsnämnden i Båstads kommun 

bygglov för projektet, bygglovet var begränsat och upphörde om inte 

byggnationen startade inom två år och avslutats inom fem år (från 

beslutsdatum) (Båstad kommun 1992). Genom byggnadslovet från kommunen 

kunde Banverket påbörja projektet. 

 

 

4.3 Genomborra henne! 

Ibland finns det bara sexuella förklaringar. Sedan jag såg bilderna på den 

enorma tingest som skulle genomborra åsen har jag uppfattat tunneln 

genom Hallandsåsen som ett falliskt projekt. Tidsvinsten, en kvart, räcker 

inte som orsak. Hon låg där, högrest och vacker mellan Skånes smekande 

slätter och Hallands skogsklyftor, med havet brusande västerut. I 

århundrade hade hon bjudit motstånd. Det tog kraft att bestiga hennes 

resliga natur. Hon tvingade alla, män som kvinnor, till stora 

ansträngningar för att nå upp till hennes höga friska vitsippsmarker och 

lövade källsprång.  

 

Planer smiddes. Hon skulle penetreras. Hennes porösa fuktiga mylla skulle 

med teknikens hjälp besegras. Skanska män och franska män beslöt sig för 
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en gemensam operation. En gang bang. En tunnel skulle sedan glida 

genom henne och hennes vackra rygg skulle kröka sig över deras tåg som 

ville rusa där dagar och nätter. Ut och in. Ett vidunder tillverkades. 

Tidernas borr. Politiska, tekniska och ekonomiska överenskommelser – 

massor av pengar pumpades in i århundrades fallos för att ovilliga stackars 

åsen skulle övermannas och intas. Den nytillverkade jättelemmen fördes i 

triumf till platsen och skulle införas. 

 

Åsen ville inte. Inte till något pris. Hon slöt sig om sina håligheter. Efter 

tysta ihärdiga protester släkte hon sina källor. Ingen växt. Ingen näring. 

Jorden förtorkade. Då förgiftade de henne. Och hon dog hellre än lät sig 

våldtas (Schottenius 1997). 

 

Att Shottenius beskriver tunnelbygget genom Hallandsås som en våldtäkt pekar 

på att naturen i sig inte sågs som en aktör, utan mer ett instrument för männen 

att hantera. Detta är inte specifikt för Hallandsåsprojektet. Jämförelsen mellan 

naturen och kvinnor är komplex, kvinnor som mödrar och horor har 

konstruerats som något naturligt i många landskapsbilder/tavlor, inte minst de 

många bilder från andra hälften av 1800-talet då geografi blev ett ämne inom 

universitetsvärlden. Naturen anses vara feminin, både moderlig och förförisk 

och kvinnors sexualitet likaväl som kvinnors fertilitet exploateras i bilder på fält 

och i skogar tvinnade som nymfer runt träd och i den vilda naturen (Rose 

1993:96).  

  Inom den dominerande tankestilen blev de feminina och naturen 

underordnade det maskulina och det tekniska. Bergsprängning var en aktivitet 

för män och dessa män formade jorden på sitt eget lilla vis skrev Didring i sin 

romantriologi om männen som byggde malmbanan i norr (Didring 1994). 

Virilitet, borrning och bergsprängning hänger samman med den maskulina 

myten (Ambjörnsson 1999). Traditionellt har det också varit så att män har varit 

de som haft tolkningsföreträde gällande naturen och landskapet. Män är de som 

vetenskapat och beskrivit naturen och landskapet. Det egna ämnet, geografi, 

kan bidra med ett exempel där SSAG:s logotype (Svenska sällskapet för 

antropologi och geografi) består av natur, en kvinna och en yngre pojke 

(Schough kommande, SSAG 2007). Det är inte de vetenskapande som avbildas 

på denna logotyp utan snarare dess objekt, det vill säga de som ska studeras. 

Det dikotomiska tankesättet och uppdelningen kultur/natur, män/kvinnor med 

dess tillhörande värdesystem aktiv/passiv, gott/ont och så vidare leder till att 

den ena värderas högre än den andra, det skapar hierarkier (Mies & Shiva 1993). 

Det som tyder på en hierarki i detta fall är att det som gäller människor anses 
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vara värt mer än det som gäller ickemänniskor, den ekonomiska tillväxten 

viktigare än åsen, människan, tidsvinst och linjäritet prioriteras över naturen och 

cykliska rytmer.  Relationen mellan natur och kön är en viktig aspekt i 

förståelsen och behandlingen av landskap och miljö (Little 2002:49f). Landskap 

och miljö handlar inte bara om interaktionen mellan samhälle och miljö, utan 

också sättet män och kvinnor förhåller sig till och ser på det. Den manliga 

blicken och de manliga beskrivningarna av landskap och natur har givetvis fått 

betydelse även för hur kvinnor idag ser på naturen och att natur har 

förkvinnligats och tillskrivits samma attribut. Det maskulina utgör normen och 

måttstocken. 

Så skulle då åsen genomborras. Den manliga viriliteten skulle erövra ännu 

ett feminint objekt. Kraftbyggarna AB hade tidigare använt sig av en TBM, den 

så kallade Klippbor, vid en kraftverkstunnel vid Hemavan i norra Sverige 

(Banverket 1993, Svenska Dagbladet 1993-01-23). Det wallenbergägda Atlas 

Copcos dotterbolag Robbins (Wendt 2004-10-23) tillverkade med anledning av 

tunnelbygget en ännu större maskin än de 6,5 meter i diameter som Klippborr 

mätte. Tillverkningen av delarna skedde i olika delar i landet innan de sattes 

ihop på prov på Götaverken Motor i Göteborg i januari 1993 (Dagens Nyheter 

1993-01-23, Rosell 2005-04-12). I Göteborg var det premiärvisning av borren 

och kommunikationsministern såväl som media var närvarande.  

Borren kallades ”Hallandsåsens besegrare” och det var feststämning i 

luften eftersom denna svensktillverkade maskin ansågs vara unik i sitt slag, den 

största i världen, och skulle medföra att den svenska industrin fick en plats på 

kartan. Det skulle också ge ägarna, Kraftbyggarna, goda konkurrensmöjligheter 

nationellt och internationellt (Dagens Nyheter 1993-01-23, Svenska Dagbladet 

1993-01-23).  

 



 79 

 

Figur 4, Tillsammans kan människa och maskin övervinna åsen. Källa: Dag för dag, 1993 

 

Vetenskap och teknik har varit med och drivit samhällsutvecklingen och 

vetenskap används för att styra och förbättra samhällen, flöden av varor, 

människor och kapital (Ek & Tesfahuney 2008:81). Nu skulle också Hallandsås 

förbättras och göras till ett mer modernt och tidsenlig rum och vara en del av 

det som binder samman Sverige och Europa. Själva borren var 21 meter, den 

vägde omkring 900 ton, hade 4500 hästkrafter (Sydsvenska dagbladet 1993-06-

30), och borrhuvudet hade en diameter på 9 meter (Dagens Nyheter 1993-01-

23). Priset för borren var ca 150 miljoner kronor (Svenska Dagbladet 1993-01-

23). Efter en lyckad sammansättning, provkörning och visning i Göteborg 

plockades sedan TBM Jarva MK27 ned och transporterades till Hallandsås 

sluttning där det var dags för den slutgiltiga hopsättningen (Dagens Nyheter 

1993-01-23, Rosell 2005-04-12). Öster om Båstad, vid Petersberg skulle den 

norra öppningen på tunneln skapas och det var också där som borren byggdes 

ihop.   

 Tisdagen den 30 mars 1993 kommer de sista delarna av borren (Laholms 

tidning 1993-03-30) och utanför det som skulle bli tunnelmynningen på den 

norra sidan av åsen kunde det ses hur den stora borren tog form. Förutom det 

stora borrhuvudet tillkom en bakrigg på 150 meter där el, hydraulik och 

kompressionscentraler finns tillsammans med ett transportband och tågvagnar 

som gemensamt borrade, schaktade och fraktade ut schaktmassorna ur tunneln 

(Rosell 2005-04-12). Då borren började ta form ökade också intresset från 

tekniker världen över. ”Världens största borr” skapade många tidningsrubriker 

och massmediauppbådet var stort. När slutligen allt var färdigmonterat och 
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borren ansågs som klar och färdig för användning skedde en invigning och ett 

dop vid Petersberg.  

Den 7 april 1993 stannade ett tåg vid en specialbyggd perrong i Petersberg 

och dåvarande kommunikationsminister Mats Odell (kd) och övriga 

tågresenärerna emottogs av musik och festligheter. Många ortsbor fanns också 

med för att delta i invigningen. Stig Östfjord, arbetsledaren för projektet tog 

emot kommunikationsminister Mats Odell, och annonserade sedan att denne 

ska hålla ett tal: 

 
Idag passerar vi en milstolpe i järnvägens utveckling. På förmiddagen så 

invigde vi det nya dubbelspåret mellan Hamra och Breås och nu ska vi 

döpa den här gigantiska borren och sätta den i arbete för att borra de två 

tågtunnlarna genom Hallandsåsen. För en månad sedan så presenterade vi 

regeringens inriktning för de kommande tio årens 

infrastrukturinvesteringar. Det här förslaget som riksdagen nu har att ta 

ställning till innebär den största enskilda satsningen på järnvägen under 

hela 1900-talet i vårt land. Den tunnel som vi nu ska börja borra, är ett 

unikt projekt för Sverige. Det är Sveriges längsta järnvägstunnel, tunneln 

är speciell också i det avseendet att det är ett tillfälle för svensk industri. 

Jag tänker på Atlas Copco som har tillverkat borren och på svenskt 

byggkunnande i form av Kraftbyggarna och Vattenfall engineering att visa 

nivån på den svenska industrin att den ligger mycket högt. Jag vill önska 

framgång i det fortsatta arbetet och det gör jag i övertygelse om att 

Västkustbanan kommer att ha en mycket stor betydelse i framtiden både 

regionalt och nationellt, men också internationellt (Banverket 1993). 

 

I talet tar Odell upp samverkan mellan staten och näringslivet genom att dels ta 

upp det unika med projektet och de politiska satsningarna på järnväg som 

möjliggjort detta. Han tar också upp de svenska företagen som gynnas av 

beslutet, men som också ges möjlighet att profilera sig internationellt genom 

projektet. Efter Odell var det sedan chefen för Banverket som höll tal. Han 

pekar på transportfrågorna och vikten av att ha goda förbindelser med andra 

länder:  

 
 Vi räknar med inom Banverket, med utgångspunkt från den 

trafikpolitiska propositionen att inom det här årtiondet att vara klara med 

Västkustbanan från Malmö/Helsingborg och Ängelholm till Göteborg. 

Och vi räknar också med att vara kraftfullt igång med arbetet mellan 

Göteborg och Oslo. Vi räknar också med att vid den tidpunkten så är 

Öresundsförbindelsen klar och då har vi en väldigt god förbindelse som 
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kan ha internationell och nationell och regional betydelse då kan vi ta upp 

ordentlig konkurrens med flyg och järnväg35. Jag vill också be om 

förståelse för de svårigheter som befolkningen kommer att utsättas för 

under byggtiden, man kan inte utföra sådant här arbete, på den korta 

byggtiden, utan att det kommer att påverka negativt med bland annat 

massatransporter. Om detta ber jag om förståelse för (Banverket 1993). 

 

Därefter togs en stor skruvdragare fram och under trumpetfanfar skruvades 

den sista skruven i av Skånes dåvarande landshövding Anita Bråkenhielm. 

Kraftbyggarnas vd höll sedan sitt tal:  

 
I Hallandsåsprojektet så förväntas bergförhållandena vara för svenska 

förhållanden ovanligt svårbemästrade och det kommer givetvis att bli en 

stor utmaning för oss från Kraftbyggarna att visa vår kompetens och 

skicklighet som ledande bergsbyggare i landet. Vi ska givetvis klara även 

detta projekt (Banverket 1993). 

 

Genomgående i alla tal påtalades att projektet var viktigt, att det handlade om 

teknikens möjligheter och människans förmåga att genomföra projekt hur svåra 

de än kan tyckas vara. Landshövdingen tog sedan över för att agera 

dopförrättare: ”Den har en bror någonstans uppe i norr, som heter Klippborr. Därför är 

det mig i dag en glädje att få döpa den här borren till Hallborr” sade hon vartefter hon 

skickade iväg en flaska mot borren som krossas, en trumpetare saluterade och 

publiken applåderade (Banverket 1993). Efter att Hallborr döpts och alla 

festligheterna avtagit skedde sedan olika förstärkningsarbeten vid åsen. Valv 

göts för att stabilisera berget inför kommande borrarbeten och för att 

underlätta de första metrarna. Järn borrades exempelvis in i valvet för att ras 

ville undvikas i inledningsskedet (Banverket 1993).  

I maj 1993 började Hallborr borra tunneln till Förslöv. Genom att gripklor 

tog spjärn mot åsens sidor, kunde sedan borrhuvudet tryckas fram mot berget. 

Under tiden skedde också betonginjektering i berget för att förhindra att stora 

mängder vatten läckte ut. Gripklorna som ska spjärna fast mot bergets kanter 

försvann istället in i berget då åsens kanter var alldeles för mjuka, borrhuvudet 

roterade men kom ingenstans då gripklorna inte orkade hålla emot. Berget, eller 

rättare sagt montmorillonitleran36, gav vika och var mycket svår att borra i 

(Dagens Nyheter 1993-07-13, Norra Halland 1993-07-13, Norra Skånes 

Tidningar 1993-07-10). Efter några få meter blev det alltför svårt att fortsätta 
                                                
35 Ja, han säger faktiskt järnväg i talet. Jag antar emellertid att han menade motorväg. 
36 En mycket finkornig lera, som förutom kalk innehåller ett sextiotal mineraler. Finkornigheten ger 
den en hög absorptionsförmåga och kan binda mycket vatten. 
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arbetet då det blev alltför ostadigt och alltfler blev tveksamma till metoden 

(Rosell 2005-04-12). Dessa borrade meter motsvarade i tid ungefär en månad 

och efter två månader hade Hallborr borrat 18 meter. Montmorillonitleran var 

det sämsta tänkbara materialet för tunnelbyggnation då det svällde i kontakt 

med vatten och grävskopor fick ta över under en tid tills kompaktare ”bättre” 

berg påträffats (Dagens Nyheter 1993-07-13, Lundberg 1993). Under sex 

arbetsdagar backades Hallborr ut så att grävskopor och schaktmaskiner kunde 

ta sig förbi och börja gräva i leran. Det var då semestertider, juli 1993, och 

Hallborr fick stå utanför tunnelmynningen under en tid då borrhuvudet 

modifierades för att bättre anpassas till bergets förutsättningar (Johansson 1993, 

Rosell 2005-04-12). Under tiden drev Kraftbyggarna tunneln med 

jordtunnelteknik (Johansson 1993). I de mjuka massor som påträffades var det 

dock inte heller det lättaste, att skapa en tunnel visade sig vara svårt och flera 

ras inträffade.  

Åsen i sig var inte det enda problemet, det var också stora problem med 

vattnet som läckte in i tunneln. Betonginjekteringen som användes för att 

minska vattenläckaget fungerade dåligt, eftersom det fanns alltför många 

sprickor och vattentrycket i åsen var för högt. Betongen spolades bort innan det 

hann stelna. Kraftbyggarna började inse att det blev svårt att använda Hallborr, 

eftersom den inte klarade av att täta berget (Rosell 2005-04-12). Panik började 

nu sprida sig i projektet och enligt tidsplanen var nu förseningen över ett år. I 

ett brev till länsstyrelsen från Banverket framgår att Kraftbyggarna drabbats av 

tekniska problem i samband med tunneldrivningen och att Hallborr tagits ur 

bruk (Banverket 1993-09-27, Banverket 1993-12-09b). Banverket 

sammanfattade Kraftbyggarnas nya planer och nya tidsplaner i ett protokoll där 

det konstaterades att tunnlarna inte kommer att stå färdiga under 1996. Längst 

ner i protokollet står med stora bokstäver ”DET GÅR INTE NÅGOT 

MÅSTE GÖRAS” (Banverket 1993-12-09a)! 

Stämningen mellan Kraftbyggarna och Banverket blev efter detta allt mer 

infekterad. Platschefen och tunnelborrmaskinschefen sade upp sig och det 

framkom att kompetensen i projektet saknades då endast 25 % av personalen 

har kompetens att utföra tunnelarbeten. De flesta hade rekryterats från andra 

yrkesgrupper och i AMS-regi37 utbildats till TBM-arbetare. När nu Hallborr 

stod still och det istället användes borra-sprängteknik fanns det inte kompetens 

för detta. Personalen saknade också kompetens för kemisk injektering och 

utrustning för betongsprutning saknades helt (Banverket 1994-04-28b). 

                                                
37 Arbetsmarknadsåtgärd för att långtidsarbetslösa personer som behöver ny basutbildning ska få 
nya utbildningsmöjligheter.  
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Banverket menade att Kraftbyggarna inte arbetade för full kraft och undrade 

varför inte Hallborr körts igång igen efter det att förändringar på borrhuvudet 

gjorts. Kraftbyggarna påpekade att det fortfarande var svårigheter med åsen och 

att arbetet istället utfördes konventionellt i tunnelmynningarna, TBM kunde 

inte gå fortare i det aktuella materialet och det var mycket injekteringsarbete att 

göra. Banverket undrade då varför Kraftbyggarna överhuvudtaget använde 

TBM i norr och Kraftbyggarna menade å sin sida att det var ett sätt att minska 

den försening som uppstod på grund av en försenad vattendom (Banverket 

1994-04-28a).  

 Att ta kommando över tiden och naturen och inte låta naturen styra över 

tidtabellen är viktigt i planeringsprojekt av den här typen, då dessa ofta är 

uppbyggda kring att vissa saker ska göras på ett visst sätt på en viss tid. Ordning 

(i naturen, i samhället, i tidrum) blir därför viktigt och det som avviker, det 

annorlunda, det som inte liknar eller är identiskt disciplineras, marginaliseras 

och tystas ned (Deleuze & Guattari 1987:18f, Fleck 1997:47). När då detta som 

underkuvats och tystats vägrar uppträda på ett önskvärt sätt, blir det problem. 

Det som anses vara linjärt och enkelt kan vara icke-linjärt, komplext och inte 

alls stämma överens med de uppsatta modellerna (Phillips 2003). När naturen 

inte gör som projektledarna vill och inte uppträder som man ”planerat” och 

förväntat sig, spricker planer, tidscheman och med det också ofta budgeten för 

det aktuella projektet.  

 Från och med tionde januari 1995 övergick Kraftbyggarna helt till 

konventionell borra-sprängteknik (Banverket 1995-03-23). Iden om ett påslag 

mitt på åsen föddes, eftersom tunneln då kunde arbetas på från flera håll och 

byggnationen kunde påskyndas. Mellanpåslaget innebar att ett stort hål – en 

arbetstunnel – sprängdes uppifrån åsen och ned till den nivå tunneln skulle vara 

för att på så sätt kunna jobba från fler fronter. Banverket lämnade in en 

ansökan i september till Vattendomstolen om att få göra ett mellanpåslag på 

fastigheten Severtorp. Samtidigt gjordes en del byggnationer och markarbeten 

vid tunneländarna och den nya stationen i Hemmeslöv. Under senare hälften av 

1995 motsatte sig kommunfullmäktige i Båstad en arbetstunnel vid Severtorp 

och gav inget bygglov eftersom de ansåg att ingreppet i miljön skulle bli alltför 

stort. Kommunledningen gav senare Banverket bygglov, sedan de fått löfte om 

att ett antal vägarbeten skulle tidigareläggas om kommunen gick med på 

byggnationen av arbetstunneln (Falkemark 1998:29).  

Uppgörelsen retade många och kommuninvånarna menade att kommunen 

svikit sina kommuninnevånare genom detta beslut och att de låtit sig mutas. Nu 

skulle naturen ovan jord bli förstörd, räckte det inte med misslyckanden? Den 
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politiska ledningen för kommunen var rädd för att bli överkörd eftersom 

projektet ansågs vara en viktig riksangelägenhet. Det abstrakta (nationella) 

rummets prioriteringar och behov står över det levda och lokala. De upplevde 

att regeringen skulle ha låtit Banverket genomföra mellanpåslaget i vilket fall 

som helst. Därför menade kommunledningen att det var bättre att försöka få ut 

så mycket som möjligt av en uppgörelse och få till dessa vägar, än inget alls om 

regeringen skulle köra över dem i beslutet, och de godkände därför 

arbetstunneln. Banverket trodde att detta skulle påskynda arbetet, vilket också 

skulle vara positivt för kommunen (Falkemark 1998). Banverket menade att 

denna miljöpåverkan var temporär och att naturen efter byggnationen skulle 

återställas samt att djur- och fågelliv skulle vänja sig vid arbetet vid tunneln. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansåg att det inte skulle gå att återställa utan att 

det skulle bli kvarstående förändringar i omgivningen, varvid Banverket menade 

att det skulle kunna bli förändringar av landskapsbilden på nära håll, men att det 

på långt håll knappast skulle bli någon skillnad (Lidskog & Soneryd 2002:207f). 

Det är tydligt att Banverket och miljö- och hälsoskyddsnämnden hade olika 

natursyner i detta. För Banverket var naturen något passivt, något som kunde 

utnyttjas och återskapas vilket för upp diskussionen kring autencitet på 

agendan. Är återskapad natur, natur? Det vill säga är den natur som återskapas, 

som exempelvis vid Hallandsås, lika mycket natur som den ursprungliga 

naturen, eller blir det istället kultur då människan lagt landet tillrätta (Elliot 

1995, Katz 1995, Light 1995)? Ställningstagandet från miljö- och 

hälsoskyddsnämnden tyder på att de istället anser att den naturmiljö som fanns 

på åsen inte skulle bli densamma, även om Banverket i stora drag ”återställde” 

naturen som det såg ut innan. 

Kraftbyggarna ville vid övergången till konventionell drift av tunnelbygget 

ha mer pengar än vad som stod skrivet i uppgörelsen mellan parterna, medan 

Banverket ansåg att det skrivna avtalet gällde även för konventionell drift. 

Kraftbyggarna pekade på geologiska svårigheter och bristfälliga undersökningar, 

medan Banverket ställde sig frågande till detta och hävdade att de geologiska 

förutsättningarna var tydligt klargjorda redan på anbudsstadiet (Banverket 1995-

01-16). Hallborr blev stående utanför tunnelmynningen på den norra sidan 

ungefär ett år innan den blev såld till ett företag i Norge (Rosell 2005-04-12). 

1996 träffade Banverket en hemligstämplad uppgörelse med Kraftbyggarna som 

sedan lämnade projektet. Därefter sökte Banverket efter en ny entreprenör som 

kunde slutföra arbetet. Skanska övertog projektledningen samma år, 1996. I 

början på 1997 var 412 meter i mellanpåslaget klara av totalt 913 (Dag för dag 

1996).  
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4.3.1 Åsen läcker 

När oenigheterna mellan Banverket och Kraftbyggarna var lösta och Skanska 

blev entreprenör för tunnelbygget blev tätningen av berget byggets nyckelfråga. 

Vatteninträngningen var stor och det skulle vara svårt att hålla sig inom de 

givna ramarna för den södra randzonen. Vid olika platser i tunnlarna var 

byggförhållandena svåra med mycket uppsprucket berg och mycket vatten. På 

andra platser var det jordliknande och inget vatten och på vissa platser mycket 

hårt berg (Banverket 2000, Baier 2003:102f,124f). Den risk som inledningsvis 

diskuterades gällande grundvattendränering och uttorkning av brunnar, men 

som då avfärdades som liten hade blivit verklighet. Banverkets och Skanskas 

arbetsledning var både stressade och trängda, eftersom förseningen av 

tunnelbygget var stor och vatten långt utöver vad som var tillåtet läckte ut ur 

tunnlarna. Under perioden 960717 – 970417 ökade vattenläckaget från 10 l/s 

till 55 l/s, in i tunneln, sammanräknat för hela tunneln (Baier 2003:94). 

Många olika tätningsmedel provades, däribland cementinjektering, 

kemiska injektionsmetoder och akrylamidbaserade injekteringsmedel.38 

Akrylamidlösning har en viskositet och densitet som ligger nära de för vatten. 

Egenskaperna förblir också i det närmast konstanta under hela 

induktionsperioden, vilket gör att de akrylamidbaserade injekteringsmedlen ses 

som de mest ideala. Problemet är att monomeren, själva akrylamiden, är toxiskt. 

Det stelnade injekteringsmedlet, polymeren är inte giftig vilket gör själva 

hanteringen och sammanblandningen känslig (Lagerblad 1997). Ett av de 

akrylamidbaserade tätningsmedlen, Rhoca-gil, verkade mer lovande än de andra, 

eftersom det på ett effektivt sätt tätade sprickorna i åsen. Medlet pumpades in i 

sprickorna och stelnade efter 30-45 min till en gummiliknande massa som stod 

emot grundvattentrycket. Produkten levererades i form av två lösningar där den 

ena innehåller vattenglas och polymeraktivatorn och den andra 

metylakrylamidmonomeren och diestern. Efter att de blandats bildades 

polymerer av N-methylolacrylamid och akrylamid, vilket formade en vattentät 

silikagel (Golder Associates 1997, Lagerblad 1997). De olika utlåtandena 
                                                

38 De första kemiska injektionsmetoderna togs fram i slutet av 1800-talet och började användas i stor 
skala på 1920 - talet. Natriumsilikat och kalciumklorid var komponenter som användes i dessa 
metoder (Miljögranskning Hallandsås Kemi- och biologigruppen 1997). De akrylamid-baserade 
injekteringsmedlen uppfanns i början av 1950 - talet i USA och är i grunden en blandning av 
organiska monomerer som med hjälp av en katalysator polymeriserar, det vill säga bildar en plast 
(Lagerblad 1997). Akrylamiderna tog snabbt en stor del av marknaden på grund av sina goda 
egenskaper. Det visade sig dock att akrylamid är neurotoxiskt och cancerogent, vilket minskade 
efterfrågan (Miljögranskning Hallandsås Kemi- och biologigruppen 1997). Akrylamiderna förbjöds 
exempelvis i Japan 1974 på grund av fall av förgiftning(Lagerblad 1997).  I Europa har idag 
silikatbaserade injektionsmedel 50 % av marknaden och akrylamider, urea, formaldehyder och 
fenoler resterande 50 % (Miljögranskning Hallandsås Kemi- och biologigruppen 1997).  
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hävdade att den bildande komponenten i sig är stabil, men att den möjligen kan 

brytas ned av solljus, torkas ut och inte tåla frost. Risken för att något av detta 

inträffar bedöms som liten i tunneln (Lagerblad 1997). Slutsatserna blev att de 

polyakrylbaserade injekteringsmedlen hade en god långtidsstabilitet och god 

sprickfyllnadsgrad. De bedömdes därför vid lyckad injektering kunna täta mot 

vattenläckage i Hallandsåstunneln i minst 100 år (Lagerblad 1997). Rhoca-gil, 

hade också visat sig fungera vid ett tjugotal projekt sedan 1969 och medlet hade 

använts vid dammbyggen, kloaktunnlar och andra projekt som verkar ha varit 

väl så svåra som Hallandsåsen (Kretslopp 1997). Rhoca-gil tillverkades i 

Frankrike, i Clemensy, en liten ort med 5000 invånare. Den beräknade mängden 

för Hallandsås var 23000 ton, det vill säga 7-9 årsproduktioner och dessa skulle 

fraktas till tunnelbygget med lastbil. På grund av den stora mängden som 

beräknades användas i projektet fanns planer på att flytta en bit av 

produktionen till Sverige för projektets räkning (Wendt 2004-10-23).  

 
Så mycket medel har aldrig använts till ett bygge förut och att inte 

företaget funderade och informerade bättre är konstigt. Det var orimliga 

mängder som beställdes. De var kanske bara intresserade av att sälja 

(Wendt 2004-10-23). 

 

I april 1997 beslutades att Rhoca-gil skulle testas på mellanpåslaget samt på en 

sträcka av 100 meter på norra sidan (Dag för dag 1997). Ungefär en månad 

senare var mellanpåslaget färdigborrat och tunnlarna arbetas på både inifrån 

och utifrån (Golder Associates 1997). 

De boende på åsen blev alltmer uppmärksammade på att vattendrag, 

branddammar och diken torkade ut. 

 
Vi påpekade här uppe att vattnet i branddammen och några av djurens 

dagvattenkällor torkat upp. Kommunen kom hit efter mycket om och 

men, tillsammans med brandchefen. De trodde det berodde på 

avdunstning. Visst, det var en varm sommar, men på alla andra platser 

fanns vatten. Vi var övertygade om att det hade med tunneln att göra – 

men det var ingen som trodde oss. Vi fick inget veta. Vi visste inte att det 

läckte ut stora mängder vatten ifrån tunnelbygget. Det var jobbigt att inte 

bli trodd, trodde de att jag ljög (Svensson 2004-10-21)?     

 
Folk blev förbannade, vattnet försvann, de fick ingen information och de 

blev inte trodda (Wendt 2004-10-23). 
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Brunnarna på åsen sinade vilket drabbade de boende och deras näringar. 

Förutom de praktiska svårigheterna (med att vara utan vatten), spreds också en 

stor oro för vad som egentligen hände i tunnlarna (Sveriges Radio 2007-06-24, 

Wendt 2004-10-23). I samband med de olika händelserna kring byggnationen, 

med Hallborr och med problem med vatten och grundvattensänkningar hade 

opinionen kring byggnationen svängt. Många som var positiva till tunnelbygget 

blev skeptiska och många blev också oroade. Det blev en ökad opinion emot 

tunnelbygget och en stor skepticism mot Banverket och Skanska.  

Under sommaren 1997 försedde tankbilar med vatten de gårdar som 

saknade vatten. Samtidigt skedde nya brunnsborrningar, djupare än de tidigare 

brunnarna. Vattnet fanns i plasttankar på de gårdar som var drabbade. 

 
Vi fick tankar med vatten hitfört två gånger per dag. Var 5: e dag på 

sommaren och var 10: e dag på vintern skulle tankarna rengöras med klor. 

Klorhalten var så hög att vi blev sjuka. Korna tappade foster. En ny brunn 

borrades sedan, men det var ingen vidare vattenkvalitet, de satte in filter 

som skulle rena vattnet. Vi gillade inte smaken av det vattnet först, men 

man vänjer sig ju. Sedan när vi fick det kommunala vattnet av Banverket 

märkte vi skillnaden. De (Banverket) räknar väl med att det blir ont om 

vatten framöver också (Svensson 2004-10-21). 

 

På grund av de stora vattenflödena och de överskridna värdena hölls ett 

vattenmöte mellan Banverket, Skanska och Båstad kommun den 14 augusti. På 

detta möte berättades om ett tätningsmedel som hade hittats och som kunde 

vara lösningen på de grundvattenproblem som projektet så länge brottats med. 

Medlet Rhoca-gil hade testats på ca 200 m tunnel. En av deltagarna på mötet 

var anställd vid miljökontoret i Båstad kommun och reagerade vid 

presentationen av Rhoca-gil. Hon eftersökte mer information kring ämnet och 

efter ett samtal med miljöchefen i kommunen kontaktades 

kemikalieinspektionen. Förtroendet för Banverket och Skanska var vid denna 

tid dåligt, på grund av de tidigare problemen med Hallborr och att de 

överskridit den mängd vatten som fick släppas ut (Sveriges Radio 2007-06-24, 

Wendt 2004-10-23). Svaret från Kemikalieinspektionen bekräftade 

miljökontorets misstankar. Rhoca-gil var inte lämpligt att använda i 

underjordiskt arbete och medlet hade förbjudits på flera platser i världen, det 

fanns dessutom med på en lista över medel som skulle fasas ut inom EU 

(Sveriges Radio 2007-06-24, Wendt 2004-10-23). Ämnet är toxiskt vid 

hudkontakt och förtäring, irriterar andningsorgan och slemhinnor, extremt 

irriterande för ögonen och kan orsaka allvarliga ögonskador. Det finns också 
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fara för kumulativa effekter, för allvarlig hälsoskada vid långvarig exponering, 

det är cancerogent, påverkar nervsystemet och är allergiframkallande. Det 

påverkar fortplantningsystsememet, är gentoxiskt, svårnedbrytbart/något 

nedbrytbart och ska destrueras vid förbränning samt hanteras som farligt avfall 

(Golder Associates 1997).  

Den information om tätningsmedlet som i ett senare skede framkom, 

framgick inte i inledningsskedet, då det främst skrevs om de positiva 

egenskaperna med medlet. Den bild av Rhoca-gil, som målas upp vid ett senare 

tillfälle är av en helt annan typ, än den som ges innan användningen av medlet 

påbörjats. Det fanns flera anledningar till detta, dels att projektledningen 

bortsåg ifrån de risker som fanns med medlet och att det primära syftet var att 

täta tunneln och att detta överskuggade allt annat. Det kan också handla om att 

personer med olika kunskaper inte träffades och att ingen helhetsbild kring åsen 

och medlet skapades. Precis som att olika discipliner kan ha svårt att samtala 

och samarbeta, kan olika kunskaper gå varandra förbi och helheten kan missas i 

ett sådant projekt. Fokus ligger inte specifikt på att få till en sådan helhetsbild, 

utan intresset handlar om huruvida medlet kan fungera eller inte. 

 

 

4.3.2 Miljöskandalen 

Några veckor efter vattenmötet, i september, påtalades för miljökontoret att det 

skummade i Vadbäcken vid Ängelsbäck. I en privat fiskodling i närheten 

hittades döda fiskar då vatten från Vadbäcken tagits in i odlingen. Miljö- och 

hälsoskyddskontoret besökte platserna nästa dag och flera prover togs.  
 

När skum upptäcktes i bäckarna var deras (RhônePulenc) främsta reaktion 

att skaffa skumdämpningsmedel, som skulle ta bort skummet. Den dagen 

han ringde (fiskodlaren) visste vi direkt att det kom från tunneln. Det var 

ingen tvekan (Wendt 2004-10-23).  

 

Miljökontoret misstänkte att Vadbäckens vatten påverkats av mellanpåslaget 

och vid en förfrågan till Banverket och Skanska huruvida de använde Rhoca-gil 

i mellanpåslaget blev svaret bekräftande. Provsvaren dröjde några dagar, men 

miljökontoret varnade de omkringliggande gårdarna runt bäcken för att 

tillsvidare dricka eller använda vattnet. Kommunen fick uppgifter om att det 

under september förekommit läckage av vatten från tunnlarna då ett 

tätningsförsök gjordes (Wendt 2004-10-23). Vattnet från tunnlarna rann ut i en 
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hage där en bonde hade sina kor och två av dessa hade förlamats varvid 

distriktsveterinären undersökte korna och tog prov på vattnet. Efter samtal 

mellan veterinären och miljökontoret begär miljöchefen ett möte med 

Banverket och Skanska och användningen av Rhoca-gil stoppades omedelbart 

(Sveriges Radio 2007-06-24). 

Korna gick inte att rädda och beslut om slakt togs den 1 oktober. 

Giftinformationscentralen upplyste kommunledningen om att akrylamid 

(beståndsdel i Rhoca-gil) gav upphov till påverkan på det centrala, perifera och 

autonoma nervsystemet. Provresultaten visade på mycket höga halter av 

akrylamid och allmänheten varnades för att dricka vatten från egen brunn inom 

det berörda området. Arbetare vid projektet fick genomgå läkarundersökningar. 

Allt fler medier uppmärksammade vad som inträffat vid Hallandsås och orden 

miljöskandal och miljökatastrof trycktes med stora bokstäver på tidningarnas 

löpsedlar och förstasidor. Båstad blev en belägrad stad med reportrar, tv och 

radio. 

 
Inget annat byggprojekt har blivit så omskrivet som tunneln genom 

Hallandsåsen. Under 80- och 90-talen var det bara Estoniakatastrofen och 

Palmemordet som fick större uppmärksamhet (Winstrand 2006). 

 

Den femte oktober 1997 beslutade kommunledningen att beredskapsplanen ska 

träda i kraft och arbetade därefter med information till invånarna genom 

direktkontakt, Internet, presskonferenser och informationstavlor. På 

miljökontoret var det få anställda och det fanns igen möjlighet för dessa att 

svara på alla frågor och funderingar som kom från berörda, andra båstadbor 

och media. Praktiskt innebar detta att en ledningsgrupp bestående av politiker 

fattade alla beslut. Nära den politiska ledningsgruppen fanns tjänstemän, till 

exempel företrädare för socialtjänsten, räddningstjänsten och miljöchefen, som 

deltog i sammanträden. Personal från länsstyrelsen fanns också med för att 

fungera som en kontaktlänk mellan kommunen och länsstyrelsen (Eriksson 

2006-11-01).  

 
Jag ingick i ledningsgruppen för kommunen och hade jobb så det räckte 

till varje dag mellan 06/07 till 22/23. Ibland ringde massmedia kl 05 på 

morgonen för att få en kommentar. Det var ett stort medieuppbåd, de 

filmade till och med in i möteslokalen utanför fönstret. Jag tappade 

mycket i vikt under perioden. En morgon, då jag var tillbaka på mitt 

ordinarie jobb på banken (innan kommunalrådsplatsen) ca en månad efter 
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händelsen början upptäckte jag att naturen runt omkring hade förändrats, 

jag hade inte märkt av det innan (Nilsson 2004-10-22) .  

 

Medieuppbådet blev stort, protestaktioner gjordes mot Banverket, Skanska och 

RhônePulenc (det franska företaget som tillverkat Rhoca-gil) och stämningen 

var fientlig. Människor som var anställda i projektet blev attackerade, deras barn 

hotades i skolan och reaktionerna var under en tid mycket aggressiva (Persson, 

J  2004-10-20).  

 
Det var ett uppdämt behov av kommunikation och information. 

Banverket hade ett dåligt informationssystem, det fanns ingenstans de 

boende kunde vända sig för att få information, få svar på frågor eller 

funderingar. När de fick den chansen blev det enormt. Jag blev påhoppad 

i mjölkdisken på ICA. Barn, vars föräldrar arbetade här, blev hotade i 

skolan, folk var arga. Media lyssnade ju också på den lille 

mannen/djuret/naturen – mot den stora regeringen/Banverket. 

Regeringen backade, Göran Persson sa att det var ett gäng glada amatörer 

som höll på i åsen. Inez Uusmann, dåvarande kommunikationsminister, 

var arg, hon tyckte det skulle gå att bygga miljövänligt, när man nu kunde 

åka till månen. Kommunen anmälde oss. Det var Banverket och Skanska 

som tog smällen. Skanska som hade ett bättre utbyggt informationssystem 

gav på kort tid ut två tidningar och hade informationsmöten. Banverket 

gjorde samma sak först efter 10 månader vilket var katastrof (Persson, J 

2004-10-20). 

 

Ett stort reningsarbete drog igång och Båstad kommun anmälde Banverket och 

Skanska för miljöbrott, och Båstad kommun anmälde tillsammans med 

Banverket, Rhône-Pulenc för brott mot lagen om kemiska produkter. I 

tunnlarna hade 1400 av 23 000 ton Rhoca-gil använts, vilket är det högsta 

användningen någonsin i ett enda projekt (Wendt 2004-10-23). Rhoca-gil 

användes vid mellanpåslaget och vid norra delen av tunneln. De ämnen som var 

av största fara för människa och miljö var de monomerer av akrylamid och N-

metylolacrylamid som läckte ut från berget samt de rester som bildats vid 

sprängning och deponerats utanför tunneln. Tätningsmedlet följde med vattnet 

som leddes ut från tunneln i framför allt tre huvudsakliga vattendrag: Stensån, 

Vadbäcken och Vadebäcken. Vid prover påträffades ämnet främst i Vadbäcken 

och ett riskområde och spridningsområde i anslutning till dessa platser 

avgränsades. I första hand var det 100 meter från påträffade ställen, men efter 

en utredning från SGU blev avståndet större.  29 brunnar drabbades varvid 25 

utmed bäcken. 



 91 

Det visade sig att både skyddsutrustning och skyddsmedvetande varit 

otillräckligt på arbetsplatsen och att arbetarna hade exponerats för Rhoca-gil 

och förorenat vatten i sådan utsträckning att det givit symptom på perifer 

nervpåverkan hos en stor del av arbetarna. På grund av att arbetet enbart pågått 

två månader innan det avbröts bedömdes emellertid riskerna för andra 

hälsoeffekter försumbara (Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet).  

 
… när det blev klart att Skanska använt ett giftigt ämne för att stabilisera 

det lösa berget så undrar man hur det gått till på arbetsplatsen. Att blanda 

två komponenter för att de ska härda och bilda en fast polymer kräver 

omsorg på många sätt. Det vet var och en som någon gång använt Plastic 

Padding eller epoxy-lim. Det får inte vara för kallt för då härdar inte 

massan, eller så tar det för lång tid innan de blivit fast och hållbar. Ingen 

försöker limma samma två kalla våta stenbitar med plastic padding. Men 

det är vad man försökt göra i Hallandsåsen. Och ingen limmar med 

epoxy-lim utan skyddshandskar. Ändå verkar det som om arbetarna inte 

använt skyddsutrustningen när de arbetat med de franska kemikalierna. 

Allt tyder på att grundläggande ingenjörskunskaper har ställts åt sidan. Det 

är ett mysterium (Ny teknik 1997). 

 

Problemet med Rhoca-gil i Hallandsås var att när de två komponenterna 

blandats samman bildades inte alla monomerer polymerer, och de monomerer 

som inte blev en mer stabil polymer spolades ut med vattnet (Golder Associates 

1997). Blandningen skulle stelna inom en timme från det att den sprutats in i 

berget, men Rhoca-gil stelnade inte på grund av att det blev för utblandat med 

vatten eftersom vattenströmmarna i åsen var så stora att tätningsmedlet spolas 

ut innan det hann stelna (Kretslopp 1997). Monomererna bildade inte 

polymerer och hur mycket som förblev i monomerform berodde av hur 

noggrant volymerna mättes upp och hur fullständig mixningen blev. Vid 

ofullständig tillredning av Rhoca-gil bildades mer monomerer än vad 

uppgifterna angav som lämnades från tillverkare vid dess laboratorieförsök. Vid 

Hallandsås kan antas att det inte var optimala kemiska förhållanden för 

polymerisation vid injekteringsarbeten. Det är osäkert hur mycket av 

monomererna som förblev i monomerform och hur dessa transporterades i 

grundvattnet (Golder Associates 1997). Restprodukter efter att gelen bildats 

kunde också lakas ur och tillföras grundvattnet i anslutning till tunnlarna 

(Golder Associates 1997). Vattnet som läckte in i tunneln under 

borrningsarbetet pumpades upp på åsen igen för att på nytt infiltreras ned 

genom åsen, vilket innebar att det tätningsmedel som inte stelnade spolades 
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upp i Hallandsåsens bäckar (Kretslopp 1997). Hur spridningen av akrylamider 

skedde i åsen berodde av riktningen på grundvattengradienten (Miljögranskning 

Hallandsås Geo- och Berggruppen 1999).  

En kommission tillsattes från regeringens sida, med uppgift att reda ut 

”hur det inträffade kunde ske” och vems fel det i så fall var. Vadbäcken, 

mellanpåslaget och norra påslaget kategoriserades som riskområde i oktober 

1997, i samband med detta avrådde livsmedelsverket från att använda vatten för 

bevattning av grödor (Banverket 1999).  

 
Vi var också drabbade av giftskandalen (eftersom vi låg inom riskområdet) 

och all mjölk korna producerade fick vi hälla ut. Det var otroligt psykiskt 

jobbigt, och en händelse som kommer att sitta kvar i många år. 

Medieuppbådet som blev i och med giftet var jobbigt. Det var mycket 

människor här, ministrar, bland annat Anna Lindh har varit här. Hela 

Bjäre var förgiftat enligt tidningarna och skriverierna fick konsekvenser 

för hela ekonomin på halvön. Inget gick att sälja, potatis, mjölk och 

grönsaker – allt fick slängas, trots att det var ett så litet område som 

drabbats. Det blev alldeles för stort (Svensson 2004-10-21).  

 

Provsvar började komma in och det upptäcktes att faran med giftet inte var så 

stor som det inledningsvis befarades. Giftet var på väg bort och det var inte 

heller spritt över så stora områden som befarats. Ute i landet var produkterna 

från Bjärehalvön svårsålda och mängder av mjölk och grödor fick slängas. De 

boende på åsen som fått sitt vatten förstört, tvingades slakta djur och dumpa 

mjölk eller annat på grund av giftskandalen blev ersatta av Banverket för detta 

(Kretslopp 1997). Banverket tillsatte en skaderegleringsgrupp som fick till 

uppgift att behandla alla de skadestånd som inkommit ifrån (främst) 

näringsidkare vid Hallandsås. Totalt inkom 212 krav och drygt 30 miljoner kr 

har betalats ut i skadestånd till jordbrukare, fastighetsägare, företag och Båstad 

kommun av Banverket och Skanska (Baier 2003:126).  
 

Vi har fått strida själva. Ingen politiker har tagit vår sak i sina händer. Alla 

är positiva till tunneln. Vi har fått alla ersättningar vi bett om, efter strider. 

De kunde ha varit mycket smidigare och gett oss ersättningen enklare. 

Inte för pengarnas skull, det handlar ju om små summor jämfört med vad 

tunneln kostar. Genom striderna får vi taggarna utåt, de hade kunnat få 

med oss, nu blev det bara ännu värre. Så har det varit hela tiden. Det hade 

behövts så lite för att de skulle få med oss, men det lilla kunde de inte 

göra – eller fattade inte att de kunde göra. Kommunikationen har varit 

bristfällig, det har blivit bättre men jag har inget förtroende för dem. Det 
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känns som om de inte vet vad de sysslar med. Därför kan de kanske inte 

heller informera om det (Svensson 2004-10-21).  

 

Riskområdet som upprättats upphävdes 16 mars 1998, då faran med giftet 

bedömdes vara över och Livsmedelsverket fastslog att vattnet kunde användas 

igen (Banverket 1998, Livsmedelsverket 1998). Livet på Hallandsås började 

återgå till vardagen igen – utan ständig bevakning från tidningar och tv. 

Giftlarmet klingade av.  

Den rättsliga processen kring ärendet var emellertid långt ifrån avslutad. 

För företaget som tillverkade Rhoca-gil blev det problem. Rhône-Poulencs 

verkställande direktör åtalades och fälldes för att ha brutit mot 

kemikalieinspektionens föreskrifter genom att sälja Rhoca-gil med felaktigt och 

otillräckligt varuinformationsblad samt med felaktig halt av akrylamid i 

produkten (Baier 2003:127).39  Produktionschefen hos Skanska åtalades och 

fälldes för att inte fullgjort sina arbetsuppgifter och på så sätt orsakat skador på 

flertalet arbetare då dessa hanterade Rhoca-gil. Skanska tilldelades också en 

företagsbot, då rätten upplevde att de inte gjort vad de kunnat för att undvika 

det inträffade. Banverket, Rhône-Poulenc och Skanska nedvärderade alla 

riskerna med tätningsmedlet och med nedtonade risker är det inte svårt att 

tänka sig att tätningsmedlet blivit behandlat som vilken betong eller cement 

som helst. Det står visserligen i produktbladen att den som använder Rhoca-gil 

är ansvarig för att det används på rätt sätt – men det står till exempel inte hur 

mycket vatten som Rhoca-gil tål (Kretslopp 1997). Tre personer på Banverket 

blev åtalade för brott mot vattenlagen, då de släppt ut mera vatten än vad som 

tillåtits i vattendomen, men då vissa oklarheter fanns huruvida 33 liter/s skulle 

tolkas för hela tunneln eller för en specifik sträcka av den, friades de. 

Tunnelkommissionen lämnade också sitt slutbetänkande under 1998 i vilken 

omvänd beslutsordning och Banverkets bristande styrning och ledning ges som 

förklaring till en stor del av miljökatastrofens orsak (Tunnelkommissionen 

1998).40 

 

* 

 

Under perioden 980117-990417 låg vattenläckaget som högst runt 80 l/s för 

hela tunneln, det vill säga ungefär 2,5 gånger större volym än de 33 l/s som var 

                                                
39 Vid en sökning på Rhône-Pulencs hemsida, hade företaget i november 2006 bytt namn till Rhodia. 
Vid en sökning på ”Rhoca-gil” på deras hemsida finns inga matchningar och inte heller finns några 
matchningar med akrylamid (Rhodia). 
40 Samtliga domar i fallet presenteras i Bilaga 1. 
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beslutad vattendom. Därefter minskade läckaget successivt för att efter 001017 

ligga under vattendomens 33 l/s (Baier 2003:94).  

Banverket utredde tunnelbyggets framtid och utredningen presenterades 

den 18 juni 1998. Slutsatserna i utredningen var att det skulle bli alltför dyrt att 

fullfölja projektet, och beräkningar visade på 4,8 miljarder. Det vill säga ca 4 

gånger så mycket som utgångsbudet och då ingen budget hittills hade hållit 

kunde det mycket väl bli mer än så. För att få det att fungera krävdes en mycket 

dyrare metod och Banverket förordade därför att bygget skulle vänta tills det 

fanns pengar och då det fanns nya byggmetoder, om kanske 10-15 år (Sveriges 

Radio 2007-06-24). En rad olika utredningar om konsekvenser av byggnationen 

för naturmiljön på åsen har genomförts sedan dess och Banverket presenterade 

år 2000 en rapport41 i vilken verket menade att det går att färdigställa tunneln på 

ett miljösäkert sätt, men att det kommer att kosta avsevärt mycket mer pengar 

än vad som budgeterats för tunnelbygget i ett inledningsskede, och att det inte 

skulle vara samhällsekonomiskt lönsamt. Sveriges regering beslutade däremot 

att bygget ska fortsätta. Miljödomstolen (och regeringen) gav beslutet att 

tunnelbygget ska fortsätta, med utgångspunkt att alla tillstånd givits. 

Byggnationen påbörjades således igen och tunneln drevs då med traditionell 

sprängning och bortschaktning samt tätning med betonglining (Banverket 

2007-03-21). 

I Projekt Hallandsås var kommunikationen mellan projektledarna och de 

boende i området inledningsvis problematisk. På grund av allt som hänt i 

projektet hade flera möten med medborgarna genomförts under tiden. Dessa 

fortsatte nu när projektet startades igen. Det som hände ska inte hända igen och 

denna gång vill projektörerna också informera medborgarna vad som hände i 

projektet och låta dem komma till tals. Möten mellan projektledning, kommun, 

berörda och boende kallades för ”samråd42” vilket antyder att de tillfrågade 

skulle ha påverkansmöjligheter. En av de berörda säger själv: 
 

De mötena de har är jobbiga. Det känns som om de inte lyssnar. Jag har 

slutat gå på dem. De gör ändå som de vill. Ena veckan sägs en sak, nästa 

vecka en helt annan. De säger att det beror på opinionen men det vet man 

inte, det är svårt att lita på dem (Svensson 2004-10-21).  

 

Banverket började ha möte senare, som hette samråd. Jag har pratat med 

dem om det, att det är fel namn. Det är ju inget samråd, de boende har ju 

                                                
41 Banverket 2000-11-30 
42 Samråd ingår i den kommunala planeringsprocessen i en relativt tidig fas, innan detaljplanen ställs 
ut – i syfte att kunna få medborgarnas åsikter i ett tidigt skede. 
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inget att säga till om, tunneln ska ju byggas. Det borde heta 

informationsmöten (Wendt 2004-10-23) . 

 

Att ha samråd antyder att det finns en vilja från de styrande och planerande i 

projektet att kommunicera sina planer och idéer med medborgarna, i linje med 

en kommunikativ planering. När medborgarna ville vara med och påverka 

visade det sig emellertid vara svårt. Den svårigheten ledde till att det kändes 

meningslöst att fortsätta gå på mötena. Detta kan bero på att samrådet hölls 

försent, det vill säga vid tidpunkten för samråd var mycket av projektet och 

planerna klara. Påverkansmöjligheterna för de boende i trakten var således 

relativt små. Möjligheterna till reellt inflytande sker tidigare i 

planeringsprocessen och benämningen på mötesformen ändrades sedan till 

”informationsmöte” för att bättre stämma överens med vad mötena faktiskt 

innehöll.  

 Juan Velasquez har i sin avhandling Förankring och dialog - ett kraftspel mellan 

planering och demokrati studerat dessa problematiker där tjänstemän och politiker 

gärna vill göra medborgarna delaktiga, men egentligen bara söker projektets 

erkännande. Det handlar om att söka stöd för de åsikter planerarna har, att 

förankra och legitimera projektet hos medborgarna och att få dem med sig 

(Velasquez A 2005). Inte om att verkligen låta medborgarna påverka, vilket 

leder till en uppgivenhet, som i Hallandsåsprojektet: ”vi kan ju ändå inte påverka, 

de gör ju ändå som de vill”. Detta kan emellertid vara en del av en praktik och 

planerarna kanske inte alltid är uppmärksamma på vad deras egna praktiker 

leder till. Konflikter kan också handla om frågor som anses vara så viktiga för 

riket och det nationella intresset att personer på nationell nivå upplever att 

något måste genomföras, medan människor på den aktuella platsen inte är av 

samma åsikt. Maria Alm har i sin avhandling Nationell kraft och lokal motkraft 

studerat planeringen av länken mellan Sverige – Polen (Alm 2006). I projektet 

finns flera likheter med projekt Hallandsås. I Projekt Hallandsås spelade också 

media en stor roll i opinionsbildandet och det lokala motståndet. Nätverk och 

alliansbyggande blev allt viktigare i kampen att stärka de egna argumenten. 

Intresseföreningar som ”Tre Byar”, där tre vägsamfällighetsföreningar gick 

samman, och ”Aktionsgruppen mot tunnelbygget genom Hallandsås” som 

bland annat anordnade demonstrationen efter giftskandalen, var två 

sammanslutningar som bildades och agerade som aktörer emot tunnelbygget. 

Den lokala naturskyddsföreningen var också en sådan aktör. Trots allt lokalt 

motstånd, finns det ändå en nationell begäran om att genomföra projektet och 

då nationella krav stod mot de lokala gick de ”nationella” före. I 
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Hallandsåsprojektet påpekade de boende i närområdet problem med buller 

nattetid, varvid de fick som svar att det var ett viktigt ”riksprojekt” och därför 

inte kunde stoppas.  

 
Skanska sprängde nattetid och när vi påpekade det sa de att: Ni vill väl 

inte stoppa ett riksprojekt som är så viktigt. Ifrån kommunen påpekade vi 

att människor måste få sova på nätterna och att avtalet gällde 

tvåskiftarbete. De sa att de var försenade och att projektet var viktigt. Så 

var det hela tiden, sa vi något från kommunen blev vi matade med att det 

var en riksangelägenhet (Wendt 2004-10-23). 

 

Plan-, och bygglagen ställer krav på medborgarinflytanden i planeringsarbetet. 

Detta innebär att låta medborgarviljan slå igenom i besluten, få de politiskt 

valda att lyssna på medborgarna, skaffa relevant kunskap som underlag för 

beslut och utveckla dialogen mellan medborgare och beslutsfattare (PBL 

1987:10). Tanken är att det ska planeras med några istället för och till några, och 

att de som bor i olika områden också ska få vara med och påverka (Fainstein 

1996, Haughton & Counsell 2004).  

 Tanken grundar sig i kommunikativ, deliberativ planering och deliberativ 

demokrati, det vill säga att det går att samtala sig fram till ett resultat och där en 

aktiv medverkan av de människor som är direkt berörda av den planerade 

politiken förespråkas (Friedmann 1987:185ff, Healey 2006, Healey 2003:238). 

En av förespråkarna och idégivarna till deliberativ planering är Jürgen 

Habermas som alla framhåller på olika sätt att det går att kommunicera fram ett 

planeringsresultat framtaget genom ett konsensusbeslut. Detta ska ske genom 

att planerare och medborgare träffas, diskuterar och kommer överens (Healey 

2006, Healey 2003:238f). Detta, menar förespråkarna, kan ske utan att olika 

maktstrukturer spelar in i samtalet. Kritikerna menar emellertid att de flesta 

demokratiska diskussioner och förhandlingar inte är, och inte kan bli, 

harmoniska slutprodukter. Motsättningar mellan olika grupper är inget negativt 

som måste tas bort, istället ska dessa ses som olika värderingar som ska tas 

hänsyn till i beslutsprocessen (Hiller 2003).  

 Kritiken som riktats mot kommunikativ planering har handlat om att det 

är svårt att få konsensus i samtal att fungera i praktiken. Det är svårt för 

minoritetsgrupper att göra sig hörda i sådana samtal. Trots att alla per definition 

ska vara jämlika parter som träffas och kommer till tals, är det kanske snarare 

tvärtom eftersom planering utgår ifrån legitimitet och hierarki och alltid innebär 

maktutövning. Olika prioriteringar måste alltid göras (Haughton & Counsell 

2004:41). Det blir således enbart en förlängning av de informella, icke-



 97 

representativa, nätverk som redan finns, och således ingen deliberativ planering. 

Det är också svårt att gå bortom de maktstrukturer som finns och en bra 

relation mellan de olika aktörerna, där alla är överens, är svår. Olika aktörer i 

planering representerar olika mål, intressen och makt, inflytande och utbildning 

varierar mellan aktörerna. Det handlar också om att planeringspraktik i ett 

liberaldemokratiskt system, å ena sidan vill uppmuntra pluralism, men å andra 

sidan ska göra alla typer av värderingar i samhället lika i ett konsensusbeslut. 

Eftersom beslut kräver någon form av prioritering av värden krävs i slutändan 

ändå att vissa premieras och andra inte (Hiller 2003). Sven-Eric Liedman menar 

att:  

 
Det som gör demokrati till demokrati är, vad jag förstår, inte att vi är 

eniga utan att vi har rätt att vara oeniga och till och med uppmuntras 

därtill (Liedman 1986:20).  

 

Information, kunskap och kommunikation är viktigt i planeringsprocessen. 

Viktigt är också hur planeraren hanterar mötet med människor och de 

maktrelationer som uppstår, samt hur användningen av information hanteras 

(Forester 1989:27f, Forester 1996: 242ff). Ofta använder planerare och 

projektledare ett språk som gör kommunikationen med de närboende svår och 

”flyttas” till ett annat plan. Uttryck och termer kan leda till missinformation och 

utgör inte grunden för ett bra demokratiskt arbetssätt eller kommunikation 

kring planeringsfrågorna. Planerare och berörda måste lära av varandras 

erfarenheter i en dialog som respekterar båda parternas behov och åsikter 

(Healey 2003:238f). I Hallandsåsprojektet handlade det till exempel om att 

möten lades på tider de berörda inte kunde komma. Många på åsen var bönder 

och möten planerades in på tider som passade kontorsanställda snarare än 

jordbrukare som ska mjölka, ta in kor och så vidare.  Kunskap om vilka som 

ska gå på mötena var i detta fall extra viktigt för projektledarna. Det handlar 

också om att ha kunskap om vilken värld de som det planeras för lever i, därför 

kan det också vara viktigt att vara ute i fält och se ”den verkliga världen”. På 

samma sätt är det också viktigt att förstå de sociala praktikerna och att 

reflektera kring hur olika aktörer tillsammans tolkar och förhandlar och hur 

kampen mellan dem blir resultatet av planering.  Tankar om ”reflexivitet” kan 

också ge planeraren ökad medvetenhet kring praktiker, begreppsresurser, 

ramverk, antaganden och språk i den tradition de själva tillhör (Howe & 

Langdon 2002, Moulaert & Cabaret 2006). Det finns ingen möjlighet till något 

”gudstrick” och inte ens planeringskontoret är någon neutral plats där planerare 
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är fria från sina egna praktiker och diskurser. Planerarrollen ställer därför krav 

på att kunna vara stödjande och göra det möjligt för medborgarna i samhällen 

att delta i planeringsprocessen, vilket givetvis ställer krav på planerarens 

utbildning och förberedelserna i möten med människor med olika bakgrunder 

och önskemål (Davidoff 1996, Forester 1989, Forester 1996, Lindblom 1996, 

Thomas 1996, Watson 2006).  

 

 

4.4 Att sätta rum på plats 

Samhällsplanering är en del av den dominerande tankestilen med dess abstrakta, 

absoluta tidrum, dikotomier och linjära tidsuppfattning. Därför är alltid 

problemet att det planeras för alla men egentligen ingen, därför att 

utgångspunkten är abstrakta värden och intressen och inte verkligheten.  

Planering syftar inte heller till att skapa demokrati utan till att disciplinera rum 

och människor. Planering handlar kort och gott om att sätta rum på plats 

(Forsberg 2005). Tunnelbygget genom Hallandsås är på många sätt ett projekt 

av sin tid, där planeringsidéer, teorier, etikdiskussioner och 

projekteringsprocesser återkommer i andra projekt och generellt i samhället. 

Projekt Hallandsås är på intet sätt unikt i det fallet. Det som är unikt är att de 

aktörer som inte räknades med, de som normalt sett anses passiva och tysta nu 

höjde sina röster och orsakade problem för projektörerna. Aktörerna ville inte 

sättas på plats.  

 I ett nätverk kan flera noder eller aktörer kopplas bort utan att nätverket 

slutar fungera, vid en viss händelse eller tidpunkt kollapsar emellertid hela 

nätverket (Law & Mol 2001). Det kan vara olika händelseförlopp som gör att 

ett flöde vänder, en ytterligare droppe som får bägaren att rinna över, eller en 

stor droppe som med ens fyller hela bägaren (Phillips 2003:9f). Tunnelbygget 

kunde fortsätta trots problem med Hallborr och vattenläckage men efter 

Rhoca-gil fick hela projektet stoppas. Att naturen slår tillbaka och inte vill låta 

sig sättas på plats kan vara tecken på dålig planering och att naturens 

egenskaper helt enkelt inte räknats med, utan betraktats som styrningsbara. 

Ickemänniskor måste utifrån detta också räknas med (Latour 1993, Lee & 

Stenner 1999, Mies & Shiva 1993, Shiva 1993) och uppdelningen mellan natur 

och kultur måste upphöra (Guattari 2000, Murdoch 1997b, Shiva 1993, 

Whatmore 2002).  Ickemänniskor är själva förutsättningen för att människor 

ska finnas till.  
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Now more than ever, nature cannot be separated from culture; in order to 

comprehend the interactions between the ecosystems, the mecanossphere 

and the social and individual universes of reference, we must learn to 

think ‘transversally’ (Guattari 2000:43). 

 

Planering av samhället är en del i det som upprätthåller och producerar den 

dominerande tankestilen. Framstegstanken, tron på teknik och regional 

konkurrens och utveckling utgör en del av den kontext som tunnelbygget 

genom Hallandsås planeras, projekteras och genomförs i. Den planering som 

ägt rum hittills bygger på att planering ses som en förgivettagen förutsättning, 

det ska ske – frågan är bara hur. Naturen och miljön blir ett givet absolut rum 

vari planeringen ska ske. Friedman, vars typologiseringar tidigare presenterats, 

förespråkar att den planering som bygger på modeller som är baserade på 

absoluta rum bör lämnas till förmån för en mer relationell och dynamisk 

planering. Han anmanar att det måste till nya synsätt och modeller som bättre 

tar tillvara olika tidrumsligheter.  
 

We are moving into a non-Euclidian world of many space-time 

geographies, and it is the recognition of this change that obliges us to 

think of new and more appropriate models (Friedmann 1996:75). 

 

Möjligheterna att ta hänsyn till miljön, och räkna med de ickemänniskor som 

gör vår värld och på vilka vi litar, kan ske genom just att behandla dem som 

vilka aktörer som helst och överskrida eller bortse från de uppdelningar och 

hierarkier som den antropocentriska samhällsvetenskapen tillskapat (Murdoch 

1997a).  

 Tunnelbygget genom Hallandsås fram till och med miljöskandalen visar 

på att det behövs en planeringstradition som inkluderar ickemänniskor, går 

bortom det antropocentriska och har andra ontologier. En tradition som inte 

bygger på den dominerande tankestilen, upplysningsprojektets kartografiska 

förnuft och/eller dikotomier och som inte eftersträvar en uniform syn där en 

storlek passar alla, utan hyllar skillnader och heterogenitet, är inkluderande och 

har en mer nyanserad, komplex syn på jorden/världen och miljön vare sig den 

är levande eller ej. Hybrida geografier skulle kunna vara utgångspunkter i en 

sådan tradition. Att medvetandegöra att kartan inte är territoriet, 

plandokumentet inte är verkligheten och att teori bygger på en rad antaganden 

är också ett viktigt led i en process där större vikt läggs vid praktikerna än 

tidigare. Planering kan utifrån detta inte ses som en linjär framväxt av praktiker 

som avlöser varandra med vattentäta skott och brytpunkter mellan olika 
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traditioner. Snarare kan det ses som en uppväxande rumslig praktik som 

kontinuerligt enar olika synsätt i varandra och som producerar och 

reproducerar relationer i samhället (Perry 2003:152, Watson 2006).  
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5. ÅSEN BESTÄMMER NÄR TUNNELBYGGET ÄR 
KLART 

 

Att Hallandsås var en aktör att räkna med var något tunnelbyggarna blivit varse. 

Tunnelbyggarna hade inledningsvis inte räknat med Hallandsås, men efter att 

varken vanliga eller ovanliga metoder fungerat, förhandsgranskningar och 

beräkningar inte höll måttet tvingades projektet att utvecklas i en annan riktning 

(Mårald & Sörlin 1998:41). De uppsatta tidsplanerna hade gått om intet och 

miljöskandalen med Rhoca-gil hade gjort att projektet hade folket och 

opinionen emot sig. Då det bestämdes att projektet skulle fortsätta och att 

tunnlarna skulle byggas klart anlitades experter från hela världen, andra 

arbetsmetoder utarbetades och ständiga mätningar i åsen påbörjades för att lära 

känna berget bättre, så att eventuella ras eller andra problem kunde förutsägas 

(Hallandsposten 2005-03-11, Sveriges Radio 2007-06-24). Skulle tunnelbygget 

gå bättre nu? 

 

 

5.1 Åsen - en viktig aktör 

Det finns alltid krafter som skapar flyktlinjer, deterritorialiserar, och sätter igång 

fler händelser som gör att planer inte blir som det var tänkt (Bonta & Protevi 

2004, Deleuze & Guattari 1987). Ofta framkommer andra händelser, mer 

differentierade strukturer, ickelinjära samband där sammanhanget blir viktigare, 

vilket kan ge upphov till nya ordningar (Urry 2003:28). Hallandsås, Hallborr 

och Rhoca-gil var alla deterritorialiserande krafter, som medförde att 

tidplanerna för tunnelbygget inte höll och nya arbetssätt samt andra samarbeten 

bildades. Tunnelbygget ledde till nya flyktlinjer som inte gick att tygla med 

vanliga metoder. Synen på natur och teknik som passiva objekt förändrades och 

de betraktades istället som något som spelade roll i de planer och tidscheman 

som satts upp för tunnelbygget.    
 

Det artificiella kan vara deterministiskt och reversibelt. Det naturliga 

innehåller nödvändiga element av slumpmässighet och irreversibilitet. 

Detta leder till en ny syn på materia, i vilken materia inte längre är den 

passiva substans som beskrivs i den mekaniska världsåskådningen, utan 

förbunden med spontan aktivitet. Denna förändring är så djupgående att 
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[..]  vi verkligen kan tala om en ny dialog mellan människan och naturen  

(Prigogine & Stengers 1985:15). 
 

Hallandsåsen inledde en sådan dialog då den inte längre kunde ses som en 

passiv substans. Istället var det en dialog mellan tunnelbyggarna och åsen som 

skulle till inför det fortsatta arbetet. Det blev också tydligt att åsen inte alltid 

betedde sig som det beräknats. Den ville inte mobiliseras till den tjänst som 

människan avkrävde den. 
 

Åsen var mycket nyckfull, oberäknelig och motsträvig och man kunde inte 

med säkerhet veta vad som väntade längre in i berget (Mårald & Sörlin 

1998).   

 

Att Hallandsås beskrivs som en aktör är något som med tydlighet skedde efter 

miljöskandalen och i det ”nya” projektet. I de planer och skrivelser som 

föregick tunnelbyggets start 1993 beskrivs åsen i de geologiska undersökningar 

och olika konsekvensbeskrivningar endast som ett passivt objekt. Åsen var 

något som skulle borras igenom och något som svensk byggteknik skulle klara 

av. Åsen beskrivs senare, i tunnelkommissionens utredning 1998, som en 

nyckfull aktör, ett synsätt som också bekräftas vid mitt första möte med 

personal på Banverket, hösten 2004, där just ett flexibelt arbete med 

tunnelbygget poängteras. 

 
Vi har lärt oss massor och arbetar på ett hela annat sätt idag, mer flexibelt, 

utifrån varje situation. Vi måste räkna med att vi inte kan räkna med 

naturen (Persson, T 2004-10-20).   

 

Att inte allting går som planerat är också något som togs upp av personalen på 

Banverket där det poängteras att det nu finns fler strategier för att möta åsen, 

beroende på vad som sker.  
 

Många olika teorier har presenterats – men det hjälper ju inte eftersom 

teori alltid är teori – det är praktikerna som måste till. Nu inför 

Möllebackszonen finns ett huvudförslag och backup. Eftersom vi vet att 

det är problematiskt kommer vi att pröva oss fram, och ta det försiktigt. 

Funkar inte plan A tar vi plan B (Persson, J 2004-10-20).    

 

Inställningen till åsen och projektet som helhet ändrades från den första gången 

projektet skulle starta 1993, till den andra gången 2004. Projektledningen var 

medveten om att det kunde bli problematiskt och att det därför var viktigt att ta 
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det försiktigt och ha fler lösningar på olika problem. När berg rasar, vatten 

forsar ut eller närliggande natur på något sätt påverkas av tunnelbygget måste 

det finnas kompetens att ta hand om problemen direkt och det kanske inte 

alltid räcker med att ha en lösning till hands. Kunskapen om aktörerna och deras 

situation blir i de fallen avgörande. Nedan beskrivs det fortsatta arbetet med att 

bygga tunnlar genom Hallandsås. 

 

 

5.2 Tunnelbygget fortsätter  

Tre år innan tunnelbygget fortsatte, 2001, bestämde regeringen att 

byggnationen av tunnlarna skulle fortsätta (Banverket 2007d). Konsortiet 

Skanska-Vinci utsågs året därpå, 2002, till entreprenör vid fortsatt tunnelbygge. 

Experter på att bygga tunnel rekryterades från hela världen för att bidra med 

sina kunskaper. I de olika delarna i tunneln behövde olika typer av metoder 

tillämpas och tunnelarbetarna var därför tvungna att noga överväga hur berget 

såg ut för att veta vilken typ av metod som skulle användas i varje specifik del i 

tunneldrivningen (Angberg 2006-11-02). Detta gjorde också att metoder och 

angreppssätt hela tiden utvecklades. 

 
Metoderna anpassas efter tunneln och den verktygslåda som finns förfinas 

och utvecklas hela tiden (Rehnström 2007-12-03). 

 

Metodutvecklandet gjorde således att arbetet tog längre tid, men innebar också 

att det blev en relativt flexibel process. Förutom nya metoder var miljöarbetet 

viktigt när projektet startade igen. Efter miljöskandalen och alla protester från 

närboende var förtroendet för Banverkets miljöarbete lågt och därför inleddes 

ett arbete för att höja ambitionsnivån. Banverket och Skanska anställde 

controllers i projektet (däribland Jan Hartlén och Björn Gillberg)43 i syfte att 

kontrollera och strukturera upp miljöarbetet. En intern miljöorganisation 

skapades där till exempel alla kemiska produkter kontrollerades noga (Angberg 

2006-11-02, Banverket 2001b). Tidigare miljöchefen i Båstad kommun, Bo 

Wendt, blev kommunens tunnelansvarige och kunde således enbart koncentrera 

sig på att kontrollera tunnelbygget ur kommunens intresse.  

                                                
43 Jan Hartlén är en av landets mer kända geotekniker och var mellan åren 1980-96 generaldirektör 
vid SGI. Björn Gillberg är svensk författare och miljödebattör. Han tillsammans med stiftelsen 
Miljöcentrum vunnit flera skadeståndsmål bland annat BT-Kemiskandalen. Gillberg har också varit 
miljökontrollant vid Öresundsbron och citytunnelbygget i Malmö. Han är också engagerad i kampen 
mot 3G.  
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 Trots den höga ambitionsnivån gällande miljöfrågor, alla kontrollåtgärder 

och försäkringar om att byggnationen nu var förberedd för flera olika 

situationer drabbades tunnelbygget ändå av problem. Bygget drabbades bland 

annat av ett utsläpp i Lyabäcken, 2003, där flera kubikmeter injekteringsmedel 

och/eller borrvätska släpptes ut. Utsläppet skedde i samband med att ett test 

gjordes av en underleverantör till Skanska-Vinci, Bachy Soletanche, som skulle 

bevisa att det var möjligt att borra långa horisontella hål i åsen. Orsaken till 

utsläppet antogs vara att ett för högt tryck använts då en cementblandning 

skulle sprutas in i ett 265 m djupt borrhål (Dagens Nyheter 2003b, Dagens 

Nyheter 2003c). Utsläppet medförde att pH-värdet steg kraftigt och slog ut allt 

djurliv på den aktuella utsläppsplatsen i Lyabäcken, i Örebäcken och ända ner 

till Öresjön, en sträcka på totalt ca 3 km (Hallandsåskommitten 2003). 

Fiskevårdsexperter bedömde att ån ska ha återhämtat sig inom ett par år 

(Dagens Nyheter 2003d). Lyabäcken sanerades och Banverket ställde senare 

125000 kr till förfogande för fiskevårdande resurser i Lyabäcken, Örebäcken 

och Axeltorpsbäcken (Banverket 2007a).44 Utsläppet gjorde att många 

ifrågasatte om Banverket verkligen menade allvar med att ta miljön och naturen 

i beaktande och det lilla förtroende som Banverket och Skanska-Vinci arbetat 

upp under en lång tid gällande miljöfrågor försvann på några få timmar. Sven-

Olle Svensson sa till Dagens Nyheter:   

 
Banverket har försökt bygga upp ett förtroende, det har man tjafsat om på 

vartenda möte. Och sedan har man sagt att man har en sådan rigorös kontroll att 

det inte skulle kunna hända igen. Och så händer det här. Först blir man 

uppgiven, sedan förbannad (Dagens Nyheter 2003d).  

 

Utsläppet i Lyabäcken väckte liv i minnena från det några år gamla utsläppet 

med Rhoca-gil och upprörde givetvis många av de närboende som återigen 

krävde att tunnelbygget skulle stoppas. Björn Gillberg, miljöcontroller i 

projektet, menade att det var ett onödigt misstag som begåtts som kunde 

äventyra hela projektet. Miljökontrollen i projektet fungerade inte när sådant 

här inträffar menade han och Banverket och Skanska-Vinci hade haft alltför 

dålig kontroll av den underleverantör som genomförde borrningen (Gillberg 

2007-11-27).   

 I oktober 2003 gav miljööverdomstolen projektet klartecken och efter 

bygglov från Båstad kommun kunde tunnelbygget fortsätta (Dagens Nyheter 

2003a).  Den nya vattendomen gjorde det möjligt att släppa ut 100 l/s istället 

för tidigare 33 l/s (Banverket 2007-03-21, Hallandsposten 2005-07-22). 
                                                
44 Bäcken friskförklarades 2004 och merparten av växt-, och djurliv har återvänt.   
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Grundvattennivåerna hade återhämtat sig under byggstoppet, men vid fortsatt 

byggnation av tunneln kontrollerades grundvattennivån för att försöka 

minimera problemen. Projektörerna menade att det inte var möjligt att bygga 

en tunnel utan att påverka grundvattennivån, men att det var viktigt att 

minimera skadorna så mycket som möjligt. För att de boende på åsen inte 

skulle drabbas av att deras källor återigen torkade ut drog Banverket fram 

kommunalt vatten till alla på åsen (Banverket 2001a). Grundvattennivån 

kontrollerades dels manuellt men också digitalt med hjälp av radiosändare, 

vilket gjorde att avläsning kunde ske från Banverkets kontor i Förslöv. Detta 

gav också de boende och andra intresserade möjlighet att följa utvecklingen av 

grundvattnet på Banverkets hemsida (Hallandsposten 2005-07-22). Uppe på 

åsen låg speciellt utsatta våtmarker som var känsliga för uttorkning. Om det 

skulle uppstå en kritisk vattensituation med lågt grundvatten kunde det bli fråga 

om konstbevattning och i så fall var Länsstyrelsen den instans som skulle 

besluta om bevattning. Det vatten som i sådana fall ska användas kommer att 

ha en kvalitet som passar områdets näringsfattiga miljö.  Beredskapen fanns 

och förberedelserna var gjorda för att undvika stora skador på omgivande miljö 

(Banverket 2007-03-21, Hallandsposten 2005-07-22).  

 Tunnelbygget återupptogs i mars 2004. I november samma år skedde ett 

ras i en monteringshall i åsen, vilket ledde till att det efter detta skedde ständiga 

mätningar i åsen som innebar att eventuellt nya ras skulle kunna förutses bättre 

(Hallandsposten 2004-11-17, Hallandsposten 2005-03-11). Situationer där 

tunnelarbetarna skulle bli fullständigt överraskade och där konsekvenserna inte 

ska kunna förutsägas ska inte hända, menar projektledningen; det är klart att man 

kan misslyckas och göra en felbedömning – men inte så grovt som tidigare gjorts (Sveriges 

Radio 2007-06-24).  

 Byggnadstekniken bestämdes av Banverket och Skanska-Vinci. En 

sköldad borr skulle användas. Byggnationen påbörjades inledningsvis med 

traditionell sprängning och bortschaktning samt tätning med betonglining. Den 

nya borren byggde på andra principer än Hallborr och kunde bygga tunnel i 

såväl hårt berg som i lös jord (Banverket 2007-03-21, Hallandsposten 2005-07-

22).  
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5.2.1 Ny borr och nya tätningsmedel 

Den nya borren byggdes i Tyskland av företaget Herrenknecht och var 

specialanpassad för de komplicerade geologiska förhållandena i Hallandsås 

(Banverket 2007-03-21). 

 

 

Figur 4, Tunnelborrmaskinen. Källa: Banverket, Skanska/Vinci HB. Grafik: Tomas Öhrling, 
2007 

 

Borren låg i en cylinder som förhindrade att löst material ramlade in i tunneln 

och tunneln tätades sedan i samma takt som den borrades. Betongringarna 

sattes fast i berget innan cylindern slutade, vilket medförde ett minskat läckage 

av vatten. Under hösten 2004 byggdes ett stort bergrum för att montera ihop 

den nya borren, som senare döptes till Åsa (Hallandsposten 2005-03-11). 
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Figur 5, Åsa. Källa: Banverket, Skanska/Vinci HB. Foto: Ulf Angberg 

 

Åsa var 250 m lång, vägde 3200 ton och borrhuvudet mätte 10,5 meter i 

diameter (Hallandsposten 2005-09-01). I september 2005 började byggandet 

och borrningen med den nya borren. I samband med borrningen hade 

förstärkningar skett inom åsen för att minska risken för ras och för att undvika 

att borren skulle fastna i det mjuka materialet (Banverket 2007-03-21). Till 

skillnad från Hallborr, som tog spjärn mot de vikande tunnelkanterna tog den 

nya borren spjärn mot de betongringar som lades bakom borren och sköt sig på 

så sätt framåt och blev mindre beroende av kvalitén på åsen. Maskinen borrade, 

byggde och tätade berget och tunneln i en framåtgående rörelse. Strax bakom 

borrkronan sattes betongelementen på plats, åtta segment bildade en 

cirkelformad betongring som sedan blev stöd för maskinen när den knuffade 

sig framåt och efter sig lämnade maskinen ett betonginklätt rör. Varje segment 

var 2,2 meter brett och vägde 12 ton. För hela hallandsåstunneln krävs 41 000 

element, vilket gjorde att en betongfabrik byggdes i närheten av tunneln, vid 

Åstorp, där det varje dag produceras 33 segment (Banverket 2007-03-21). Den 

totala borrtiden fram till andra sidan åsen beräknades till två år (Hallandsposten 

2005-10-28).  

 På de platser i åsen där berget är vittrat och är vattenrikt kan 

tunnelborrmaskinen köras i ett så kallat slutet läge. Då sätts maskinen under ett 

tryck som motsvarar det omgivande vattentrycket i berget och kan på det sättet 
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arbeta vidare. Maskinen skulle då kunna liknas vid en ubåt där bergmaterial och 

vatten transporteras ut genom rör. När bergkvaliteten är bättre körs maskinen i 

öppet läge. Grundvatten kan då flöda genom maskinens borrhuvud och 

bergmaterialet transporteras ut på transportband. I öppet läge går maskinen 

snabbare och slitaget på maskinen blir mindre (Banverket 2007b).   

 Även om åsen benämndes som den som bestämde när tunneln står färdig 

har borren en aktiv roll i hur och när tunnlarna står klara. Banverket och 

Skanska-Vinci poängterade å ena sidan att åsen spelar en väsentlig roll i 

tunnelprojektets färdigställande, medan de å andra sidan pekade på att Åsa 

skulle göra så att projektet blev mindre beroende av åsens ”kvalitet”. Tilltron till 

teknik och tekniska lösningar var således fortsatt stor, även i det ”nya” 

projektet. Samspelet mellan borren och åsen var det som skulle leda projektet 

framåt. Tillsammans med åsen och borren har vattnet givetvis också en viktig 

roll eftersom tätningen av åsen fortfarande var en nyckelfråga för bygget. 

Således är det som bland annat Prigogine och Stengers skriver dags för en ny 

dialog mellan människan och naturen där resonemanget kring åsen, 

entreprenörer och teknik utvecklas vidare och där dialogen måste gälla 

människor, natur och teknik, som i detta fall borren.  

 Tätning av tunnlarna skedde i första hand med betonginklädnad och 

insprutning av cement, men i områden med tunna och smala sprickor behövdes 

kemisk tätning. Kemisk tätning av tunnlarna var en känslig fråga med anledning 

av miljöskandalen och det som hände kring Rhoca-gil, rädslan var stor för att 

ämnet skulle komma ut i omgivande vattendrag (Hallandsposten 2005-10-07, 

Sveriges Television 2005). Eftersom tätningen av tunneln var tvunget att lösas 

testades flera olika tätningsmedel. Bland andra testades CarboPur45 och 

Cembinder46. Båda fick klartecken att användas för tätning av tunnlarna, men 

med anledning av den höga kontrollnivån tog undersökningsprocessen extra 

lång tid då Banverket skulle godkänna Cembinder. Björn Gillberg menade att 

testerna och provtagningen av tätningsmedlet skett på ett felaktigt sätt och ville 

göra om testerna (Gillberg 2007-11-27). Banverket ville vara helt säkra på att 

inte händelserna kring Rhoca-gil skulle upprepas, men menade ändå att testerna 

skett på rätt sätt. På grund av diskussionen kring testerna drog processen för 

godkännande ut på tiden och på grund av detta stämde Skanska Banverket på 

                                                
45 CarboPur är polyuretan, ett två-komponentsmedel, som används för mark konsolidering och lång 
inträngning. Det bildar skum även utan kontakt med vatten. Reaktionstid 1-2 minuter och en fri 
expansionsfaktor på 1-3 beroende av mängden vatten (Minova 2007) . Det är ungefär som det skum 
man kan köpa i bygghandeln för att täta kring fönster (Sveriges Television 2005) .  
46 Cembinder är ett kiselbaserat medel med tillsats av koksalt som tagits fram av Akzo Nobel, Eka 
Chemicals AB. Det är en sorts vattenglas liknande det som förr användes vid konservering av ägg 
(Byggindustrin 2005-04-05).  
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fem miljoner. Det normala för Banverket var att godkänna eller avfärda 

kemiska produkter från åtta till tio veckor, menade Skanska (Hallandsposten 

2005-10-11). I samband med detta avskedades Björn Gillberg, då det enligt 

projektledningen inte behövdes någon med den controllerfunktionen längre 

(Hallandsposten 2005-04-22). Enligt Gillberg handlade det istället om fleråriga 

meningsskiljaktigheter kring miljöarbetet, miljökontrollen och hur 

tillämpningen av de uppsatta reglerna sköttes. Reglerna fanns uppsatta men hur 

väl de följdes kunde diskuteras menade Gillberg (Gillberg 2007-11-27).  Den 

andra controllern anställdes som expert i projektet (Wendt 2007-12-05).   

 I oktober 2005 stötte Åsa på problem och blev stillastående då berget var 

för löst. Borrmaskinen kom bara en meter in i berget innan det tog stopp och 

en så kallad sluten borrteknik skulle ha behövts användas. För att gå över till 

den tekniken var borrhuvudet tvunget att komma in så långt att det blivit en 

färdig kant att täta emot. Lösningen blev nu istället att förstärka berget och 

fortsätta med den öppna tekniken, något som givetvis tog längre tid än vad som 

inledningsvis planerats (Hallandsposten 2006-01-12). Efter ett ytterligare 

utsläpp i Vadbäcken 2005, där grus och vatten läckte ut från tunnelbygget, 

ställdes frågan återigen på sin spets. Tog Banverket och Skanska verkligen 

miljöfrågorna på allvar i projektet? Dessbättre visade det sig att läckaget inte 

orsakade några skador på miljön, och vattnet blev endast grumligt till utseendet 

(Hallandsposten 2005-11-15). Under 2006, i mars, drabbades projektet av ett 

nytt, liknande, utsläpp i Vadebäcken (Hallandsposten 2006-03-13). Båda 

utsläppen blev givetvis bakslag för Banverket och vid båda tillfällena påpekades 

det från projektledningens sida att inga utsläpp från tunneln skulle komma 

direkt ut i närliggande vattendrag.  

 Efter förstärkningsarbeten i berget började Åsa snurra efter två månaders 

stopp, men kom enbart fyra meter (Hallandsposten 2006-01-20), ytterligare 

arbeten genomfördes vilket hjälpte Åsa att borra och projektet fortsatte 

(Hallandsposten 2005-03-11). Problemen var emellertid inte över för denna 

gång, under senare delen av mars ramlade transportbandet som för ut 

bergmassorna ut ur tunneln ned, vilket orsakade tidsförskjutningar 

(Hallandsposten 2006-03-21). I november 2006, beräknades projektet ligga 

efter den nya tidsplanen med 6 månader (Hallandsposten 2006-11-23). 
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5.2.2 Problem och ”förseningar” 

Det svåraste avsnittet att knäcka för tunnelbyggarna var Möllebackszonen, som 

ligger på den norra sidan och är en av de sista zoner Åsa kommer att passera 

innan hon når norrsidan.  

 

Figur 6, Svaghetszoner. Källa: Banverket, Skanska/Vinci HB. Grafik: Tomas Öhrling, 2007 

 

Avsnittet på cirka 300 meter var det svåraste som Banverket och Skanska-Vinci 

hade framför sig. Här väntade massor med vatten och dåligt berg. Funderingar 

fördes kring hur borrningen genom Möllebackzonen skulle ske. Svårigheterna 

låg framförallt i att zonen bestod av mycket sprucket och krossat berg, vilket 

var poröst och vattenförande. Inledningsvis var tanken att frysa ned berget till 

minus 40 grader med hjälp av flytande kväve och 800 hål som borras 

ovanifrån. Frysningen skulle ta flera år att genomföra (Hallandsposten 2005-

03-12). Frysprojektet möttes av en massiv folkstorm och boende i området 

menade att detta skulle påverka naturen i för stor grad eftersom det skulle bli 

stor inverkan på marken ovan jord. Efter nya studier visade det sig att det 

istället var möjligt att frysa tunneln från tunnelnivå, med hjälp av en saltlösning, 

vilket innebar att marken ovan jord förblev orörd. Undersökningar gjordes i 
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området och området förstärktes för att tunnelborrmaskinen skulle kunna ta 

sig igenom säkert. En arbetstunnel åstadkoms på norrsidan och från den 

borrades en ring med 99 meter långa hål där frysvätskan skulle cirkulera. När 

åsen sedan är fryst minskar risken för ras och stora läckage, samtidigt kan det 

bli problem med rörelse i berget både under frysning och under tining eftersom 

is tar större plats än vatten (Banverket 2006-12, Fält 2007, Helsingborgs 

dagblad 2004-05-22, Helsingborgs dagblad 2005-11-05). Specialgjorda 

betongringar är därför producerade för detta område i tunnlarna (Rehnström 

2007-12-03). I oktober 2005 påbörjades infrysningen av zonen som beräknades 

vara infryst efter ca ett halvår (Sveriges Radio 2005-03-10). Regeringens 

granskningskommitté studerade vilka förberedelser som var gjorda och 

bedömde att möjligheterna att lyckas var goda (Helsingborgs dagblad 2005-11-

05). I maj 2007 var den ena delen av Möllebackszonen nästan färdigfryst och 

arbetet med delen i den västra tunneln tog vid (Miljögranskningsgruppen 2007-

04-23). 

 I takt med att tunnelbygget gick framåt på den södra sidan blev det 

återigen problem med grundvattnet. Då åsen läckte mellan 70 och 80 liter i 

sekunden blev kräftdammar uppe på åsen dränerade på vatten. Banverket hade 

inte beredskap för detta då de inte räknat kräftdammarna till de naturvärdena 

på åsen, eftersom det var artificiella dammar med inplanterade kräftor 

(Helsingborgs Dagblad 2007-03-22). Banverket ägde också sedan en tid det 

aktuella området, eftersom det med all sannolikhet skulle komma att påverkas 

av tunnelbygget. Ägaren till kräftorna var också beredd på det inträffade, 

däremot blev några boende i området förtvivlade och tyckte det verkade grymt 

att låta kräftor dö utav torkan. I media utvecklades en het debatt där bilder på 

torkade jordområden visades: ”marken ser ut som en uttorkad åker i nödens 

Afrika” lydde inledningstexten till den artikel som publicerades i Dagens 

Nyheter i augusti 2007 (Dagens Nyheter 2007). Banverket gjorde en akutinsats 

och flyttade kräftorna (Helsingborgs Dagblad 2007-03-23, Helsingborgs 

dagblad 2007-04-16). Och från ett redan dåligt utgångsläge, efter diverse 

miljöproblem och annat, påverkade detta givetvis ytterligare förtroendet för 

Banverkets miljöarbete.   

 I skrivandets stund har ungefär 50 % av tunnlarna färdigställts. 8,6 km 

har byggts, dryga 2500 meter har byggts av tunnelborrmaskinen och ca 1500 

betongringar har monterats (Banverket 2007c). Totalt ska två tunnlar á 8,6 km 

tunnel byggas och 2500 ringar monteras (Banverket 2007-03-21). Enligt det 

nuvarande tidsschemat beräknas tunnlarna vara färdiga för tågtrafik år 2012 

(Banverket 2007-03-21), det vill säga ca 16 år efter den tilltänkta, planerade 
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tidpunkten men erfarenheterna har visat att slitaget på borrhuvudet är större än 

vad som förväntats vilket kräver mer underhåll och orsakar förseningar. Ett 

nytt borrhuvud har beställts där cuttrarna är lite annorlunda och har placerats 

på ett annat sätt än på det nuvarande borrhuvudet, allt enligt de studier på 

slitaget som gjorts och de kunskaper och erfarenheter som kontinuerligt fås i 

projektet (Rehnström 2007-12-03).  

 Problem att hitta ett bra material att fylla det tomrum som uppstår mellan 

betongringen och åsen har också gett upphov till förseningar och efterarbeten. 

Åsa borrar en sådan diameter att det, efter att betongringen monterats återstår 

ca 20 cm mellan tunnelröret och bergväggen. Detta utrymme ska enligt 

kontraktet mellan Banverket och Skanska-Vinci fyllas med bakfyllnad som har 

en viktig funktion för tunnelrörens varaktiga stabilitet och för att förhindra 

grundvattenflöde längs med tunneln. Detta brukar vanligen ske med betong 

eller ärtsingel. Då det inte finns några andra projekt som liknar projekt 

Hallandsås används utvärderingar från ett flertal olika projekt för att komma 

fram till bra metoder för Hallandsås. Utvärderingar visar att cementbruk kan 

användas i de områden där Åsa jobbar i stängt läge på grund av högt 

vattentryck medan ärtsingel kan användas i områden där Åsa jobbar i öppet 

läge och med hårdare berg (Hallandsåskommitten 2007a).   

 De förseningar som Banverket och Skanska-Vinci påannonserat har gett 

upphov till flera spekulationer (om) och när tunnlarna kommer att stå klara. 

När det gäller att göra en ny prognos för när arbetet ska vara klart vill 

projektörerna avvakta till dess att mellanpåslaget nåtts eller allra helst tills hela 

den östra tunneln är klar. Detta för att kunna utgå ifrån den faktiska 

verkligheten och inte utifrån antaganden om tidsplaner, arbetskrävande 

underhåll och åsens olika naturer.     

 
Vissa dagar borrar Åsa 12 meter ibland någon enstaka. Inledningsvis var 

åsen sprickrik och det handlar också om tätning, betonglining, tåg och 

transportband - det är komplext (Angberg 2006-11-02).   

 

Informationsansvariga menar att det är svårt att nå ut med hur komplicerat det 

är och hur svårt det är att beräkna tidsåtgången (Angberg 2006-11-02).  När 

Åsa kom fram till mellanpåslaget under våren 200847, hade hon arbetat i alla 

typer av berg och då kan projektledningen göra en bättre prognos för den 

fortsatta byggnationen (Fält 2007:19).  Budgeten för hela Hallandsåsprojektet 

inklusive den första delen av projektet (1992 - 1997), åtgärder efter byggstopp 

                                                
47 10 april nådde Åsa mellanpåslaget. 
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och miljökris samt utredningar för fortsättning (1998 -2003) och slutförande 

(beräknat 2004-2012) var 7,5 miljarder i 2003 års penningvärde (Persson 2006-

09-05). I augusti 2007 låg projektet efter med sju månader och efter en 

uppräkning av kostnaderna för bygget beräknades dessa sluta kring 9, 1 

miljarder kronor (Helsingborgs dagblad 2007-06-27).   

 

 

 

Figur 7, Åsa kommer till mellanpåslaget. Källa: Banverket, Skanska/Vinci HB. Foto: Staffan 
Andersson, 2008 

 

 Projekt Hallandsås utgår idag från att åsen, borren, vattnet och flera andra 

aktörer avgör, men att låta den aktuella situationen leda projektet vidare är svårt 

att klämma in i ett linjärt, schematiskt tänkande. I den dominerande tankestilen, 

premieras linjäritet och effektivitet och eftersom utgångspunkten är att 

projektet ska genomföras i ett linjärt schema från A till B finns varken tids- 

eller budgetutrymme för att något annat ska inträffa än det som inledningsvis 

planerats för. Då tid beskrevs som pengar snabbades projektet på för att spara 

pengar, resultatet blev emellertid det motsatta. Projektet blev utdraget och 

kostade mycket mer än vad man till en början trodde. Ekonomin fick 

kompensera för det linjära tänkandet, övertron på teknik, de tekniska 

tillkortakommandena och de deterritorialiseringar som aktörerna gjort. Den 

prestige som fanns i projektet gjorde att okunskap eller otillräcklighet inte 

heller erkänts. Projektet hade i ett inledningsskede mantrat ”klart det går”, vilket 
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senare förändrades till ”det måste gå” (Baier 2003:173). Diskussionen om att 

stoppa tunnelbygget har egentligen inte funnits, annat än som 

förhandlingsargument mellan partier i regeringsuppgörelser eller samarbeten, 

men i och med att de borgerliga ledamöterna i regeringens trafikutskott besökte 

tunnelbygget i november 2007 framkom att det aldrig är för sent att stoppa ett 

projekt, om budget i alltför stor grad överskrids (Hallandsposten 2007-11-07).  

 En av trafikutskottets ledamöter, Jan-Evert Rådhström, menar att det kan 

vara idé att för framtida projekt fundera över vad som hade skett om bygget 

istället hade upphandlats som ett så kallat OPS-projekt.48 Han menar att det 

kunde ha bidragit till en klarare bild av projektet, där det blev tydligt att det 

skulle vara ett högriskprojekt och att kostnaderna skulle kunna rusa iväg 

(Rådhström 2008-01-08). Han pekar också på att när bygget inleddes så var det 

kostnadsberäknat till 1,2 miljarder och det var då inte en samhällsekonomisk 

kalkyl som höll. Att det gjordes värderingar av att bygget ändå skulle 

genomföras kunde i och för sig vara rätt, eftersom beräkningar inte alltid tar 

hänsyn till regionförstoringar och det ökande resande det kan innebära. Vad 

som skulle kunna stoppa bygget är givetvis svårt att få ett svar på. Rådhström 

menar att det alltid går att omvärdera ett projekt:  
 

..man skall alltid våga att omvärdera ett projekt och även om stora summor är 

nedlagda så finns det alltid en alternativkostnad som man skall kunna ta hänsyn 

till (Rådhström 2008-01-08).    

 

Utifrån detta verkar det osannolikt att tunnelbygget ska stoppas, även om 

möjligheten givetvis alltid finns. Det som väger i vågskålen ”att fortsätta 

projektet” är att projektet uppfattas som bättre än tidigare. 

 

 

5.3 ”Det nya projektet?” 

Nya arbetssätt och nya riktlinjer för miljöarbetet hade skett i projektet. Mer 

hänsyn togs till miljön och åsen var det som avgjorde när tunnelbygget skulle 

vara klart sades det. Trots detta sattes nya tidsscheman upp för projektet vilka 

ganska snabbt visade sig resultera i förseningar. Det miljöförtroende som 

Banverket byggt upp gick om intet när utsläpp skedde i närliggande bäckar 

och grundvattnet sjönk.   

                                                
48 Offentlig- Privat- Samverkan eller PPP (private-public-partnership) på engelska. 
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 Var, trots allt detta, projektet ett annat projekt nu än tidigare? Ja, många 

hävdar att, trots problem och miljöpåverkan, projektet är ett annat efter 

Rhoca-gil-skandalen än vad det var före (Angberg 2006-11-02, Fält 2007, 

Nilsson 2004-10-22, Persson, J 2004-10-20, Wendt 2004-10-23). Det ”nya” 

projektet var ett resultat av både inre och yttre faktorer. Internt i projektet så 

skiljde sig organisationen på plats åt mellan ”de båda projekten”. Tidigare var 

projektet ett bland många andra av Banverkets projekt. År 2007 hade projektet 

en stor organisation som kunde hantera alla frågor på plats vid tunnelbygget. 

Projektchefens närmsta chef var Banverkets generaldirektör och alla typer av 

problem kan hanteras på plats med korta beslutsvägar. Expertkunskapen som 

fanns i projektet var också bättre. Det fanns en helt annan kompetens gällande 

teknik, miljö och information och de bästa tunnelbyggarna hade rekryterats. 

En organisation för miljökontoll hade också byggts upp (Angberg 2006-11-

02).  Externt hade en helt ny miljölagstiftning tillkommit. År 1998 kom 

miljöbalken där all miljölagstiftning samlades i ett gemensamt lagverk och med 

det övergripande målet att främja hållbar utveckling (Rubenson 1999). Att 

miljölagstiftningen skiljer sig åt mellan de olika tillfällena påpekas också av 

dem som jobbar i projektet:  

 
MKB: n (miljökonsekvensbeskrivningen) som gjordes då (1993) kan ses 

som ett skämt idag. Men det kan å andra sidan alla MKB från den tiden. 

Idag är det, det mest utredda projektet som pågår i världen. Det finns 

3000 sidor MKB där varje detalj studerats (Persson, J 2004-10-20).   

 

Miljöarbetet sker systematiskt bland annat genom ett ekologiskt 

kontrollprogram. År 2002 inleddes en inventering och uppföljning av dammar, 

källsprång, våtmarker och bäckar. Uppföljning av kontrollprogrammet sker 

årsvis och resultatet 2006 visade bland annat på att antalet arter i Lyabäcken, 

som tidigare drabbats av utsläpp, återgått till normala nivåer. Antalet arter av 

fuktighetskrävande mossor hade däremot minskat och viss påverkan av lägre 

grundvatten kunde också ses i jordlagren. Sinade småbäckar och viss påverkan 

på skog och natur sågs på nordsluttningen. En skördenedsättning på grödor 

sådda på våren kunde också ses där grundvattennivån varit sänkt, med ca 10 % 

i norr och 20 % i söder, samt vid mellanpåslaget (Banverket 2006a). Förutom 

det kontrollarbete som utförs av Banverket och Skanska-Vinci omfattas 

projektet också av en betydande extern granskning från olika håll – 

Länsstyrelsen, Båstads och Ängelholms kommuner samt den av regeringen 

tillsatta Hallandsåskommittén. Till de externa granskningarna hör också 

Miljögranskningsgruppen, en fristående grupp experter vars arbete bekostas av 
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Banverket (Banverket 2007-03-21). Under sommaren 2007 genomförde 

Miljögranskningsgruppen en enkät där boende i närområdet kring 

tunnelsträckningen fick delge iakttagelser av förändringar i miljön. Flera 

förändringar inrapporterades och undersöktes senare av gruppen varvid det 

kunde konstateras att flertalet förändringar inte orsakats av tunnelbygget och 

eventuella grundvattensänkningar (Holmstrand 2007-12-03).   

 Genom det tidigare försöket att bygga tunnel och de misslyckanden som 

skedde var tunnelarbetarna väl medvetna om miljöaspekterna och vikten av 

miljökontroll. Varje dag är vi medvetna om det som hänt tidigare, sa borrchefen 

Simon Taylor i en intervju till Sveriges Television (Sveriges Television 2006-06-

19). Det sker också en internutbildning vid alla nyanställningar där historien 

kring projektet tas upp, så att alla ska vara införstådda med vad som tidigare 

har hänt och varför mediabevakningen är stor (Angberg 2007-12-04). Varje 

större byggaktivitet följer en arbetsprocess där den planerade händelsen ska 

granskas och godkännas av Banverket, bland annat när det gäller kemiska 

produkter och riskhantering. Efter den fasen genomförs ett test och om det 

uppfyller de krav som ställts ges klartecken för fortsatt byggnation (Banverket 

2007-03-21). Hallandsåskommittén, som har till uppgift att granska Banverkets 

miljö-, och kvalitetsmässiga kriterier, följer upp de arbetsmetoder som satts 

upp för projektet och godkänner dem (Hallandsåskommitten 2007b). På det 

sättet vill kommittén försäkra sig om att projektet är väl förberett och 

genomtänkt och håller sig inom givna ramar vad gäller vattendomar, natur och 

miljöskydd.  

 Hallandsås blev på många sätt en väckarklocka för byggbranschen när det 

gäller synen på miljöfrågor och kemikalier. Synen på och värdet av 

miljöfrågorna har förändrats och nu måste byggbranschen i högre grad värdera 

miljön (Fält 2007, Sveriges Radio 2007-06-24). Även om miljöfrågorna lyfts 

upp mer än tidigare inom projektet, har det som redan hänt satt djupa spår i de 

boendes medvetande. Tunnelbygget kommer för många att vara liktydigt med 

en tro på framtiden och komplicerad ingenjörskonst medan andra förknippar 

projektet med åratal av misslyckanden där stora företag och myndigheter kör 

över ortsbefolkning och miljö (Sveriges Radio 2007-06-24).  

 
En sådan sak som grundvattensänkningen och att inte allt går smärtfritt 

påverkar givetvis människors attityder. En annan del är svårigheten att 

förklara varför projektet ska genomföras. Det är inte samhällsekonomiskt 

lönsamt men ska ändå genomföras. ”Sju miljarder för sju minuter” har 

spridit sig och det handlar ju egentligen inte om tiden utan om en 
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kapacitetsökning och möjligheten för alla godstransporter som idag går på 

landsväg att istället gå på räls (Angberg 2006-11-02).   

 

Informatörer på Banverket uppger att det är svårt att göra tydligt varför 

projektet ska genomföras. Studier visar också på att det är få som vet varför 

tunneln byggs (Banverket 2006b). Förtroendet för Banverket är lågt och varje 

negativ händelse som inträffar i projektet skadar kanske förtroendet för 

Banverket mer än det skadar Hallandsås. I en attitydundersökning som gjordes 

2004, visade det sig att 32 % hade mycket lågt förtroende för Banverket och 3 

% angett att de hade mycket högt förtroende (Skandinavian Research 2004). I 

en liknande undersökning 2006 visar statistiken på en något bättre inställning 

till Banverket. 32 % har fortfarande lågt förtroende för Banverket, men andelen 

som hade högt eller mycket högt förtroende hade ökat till 5 %. På frågan om 

de boende tror att de kommer att få nytta av tunneln hade andelen som svarat 

ja ökat från 24 till 27 %, och de som svarat nej minskat från 52 till 42 % 

(Markör Marknad och Kommunikation AB, Banverket 2006).  

 

 

5.4 Hit men inte längre 

Att Hallandsås var en aktör att räkna med var något tunnelbyggarna blivit varse 

och efter att åsen och borren blivit aktörer som tunnelbyggarna räknade med 

gick projektet bättre. Tunnelbygget fortgår följaktligen. Projekt Hallandsås har 

emellertid under flera perioder drabbats av olika problem, mer eller mindre 

allvarliga och betydande för de närboende, men det kan ändå sägas att det 

successivt skett förändringar i projektet till det bättre. Informationsinsatserna 

blir bättre, miljökontrollen bättre och kunskaperna om åsen ökar.   

 Precis som projektörer i tunnelbygget gjort val och hanterat dessa utifrån 

vad som inträffat innebär också planering att göra ständiga val i osäkerhet om 

vad som ska ske. För att hantera den osäkerheten behövs kunskap om olika 

aktörer och dess kontext (Faludi 2004). Planeraren har på så sätt i uppgift att 

hantera olika fragmenteringar, olika situationer, skillnader (materiella och 

kulturella) samt konsekvenser och konflikter. Det som kan karaktäriseras ”Det 

Goda” varierar och det finns inte en rätt väg (Watson 2006).  
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6. HYBRIDGEOGRAFISKA PERSPEKTIV I PLANERING 

 

Planering är en rumsdisciplineringsteknologi som bygger på tankar om det 

normala, det önskvärda och eftersträvansvärda i linje med den ontologi 

(världssyn) som utmärker den dominerande tankestilen. Således är planering en 

viktig del av maktutövning och styrning av samhället. Att försöka sätta rum på 

plats innebär att prioritera ett tidrum och att underkuva alla andra 

tidsrumsligheter. I Hallandsåsprojektet visade det sig att det inte var möjligt. 

Åsen ville helt enkelt inte vara ”tyst”. Tunnelbygget genom Hallandsås 

handlade mycket om aktörer som inte ville låta sig styras och disciplineras. 

Genom att lära känna de aktörer i tunnelbygget som inte ville låta sig styras, i 

första hand åsen, började ickemänniskor ses som aktörer i projektet. 

Tunnelbygget blev således ett projekt som var tvunget att innefatta mer än bara 

människor.  

 Syftet med avhandlingen var tvåfaldigt. Syftet var för det första att utifrån 

ett hybridgeografiskt perspektiv studera och granska dels den dominerande 

tankestil, den planering och den politik som var aktuell vid tidpunkterna för 

planeringen och projekteringen av järnvägstunnlarna genom Hallandsås, och 

för det andra att studera hur skandalen kring Hallandsås tvingade fram nya 

praktiker och tillämpningar för att slutföra projektet. Inledningsvis ställdes två 

frågor: varför visade det projekt som skulle lägga åsen tillrätta istället på åsens 

ovilja att läggas tillrätta och, kan planering med utgångspunkt i hybrida 

geografier kan vara ett alternativ i svensk planering. 

  Avhandlingsarbetet har utifrån de hybridgeografiska utgångspunkterna (att 

inkludera fler aktörer och utgå ifrån att dessa olika aktörer formar, omformar 

och håller ihop samhället, att kroppsliga praktiker ges ökad betydelse, samt att 

detta sätt att tänka återspeglas i kunskapspraktiker och leder till en form av 

kunskap där till exempelvis tyst kunskap uppvärderas) och metoden som följer 

av detta inneburit att olika delar av det nätverk som projekt Hallandsås omfattar 

har identifierats som mer avgörande och har studerats mer ingående. De aktörer 

som identifierats har varit de som på olika sätt gjort sig synliga, som tillsynes ha 

påverkat projektet i någon riktning och skapat förändring. Detta innebär givetvis 

inte att det också kan ha funnits aktörer som gått mig förbi, som varit med i 

projektet men varit så tysta att de varit svåra att lägga märke till. Detta är något 

som successivt under studiens gång har reflekterats kring. Likaså har reflektion 

kring tillvägagångssätt och processen varit aktuellt då inga modeller eller tydliga 

steg i metoden har funnits att luta sig mot. Detta beroende på att det handlar 
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om att följa aktörer och händelserna i projektet och det blir då snarare projekt 

Hallandås och aktörerna i sig som sätter agendan för arbetets gång. Arbetet med 

att följa aktörer kan vara både tids-, och arbetskrävande, men å andra sidan blir 

beskrivningarna täta och detaljrika. Svårigheterna med en hybrid metod ligger 

dock inte i detta eller i tillvägagångssättet där aktörer följs, studeras och på olika 

sätt kartläggs. Snarare ligger problematiken i presentationsformen och dess 

förhållande till forskningsprocessen. Forskningsprocessens olika förflyttningar 

och kunskapstransformationer är något som uppmärksammas inom ANT, och 

som också blir viktigt i hybrida geografier, vilket också ställer krav på 

framställningsformen. Trots detta har i denna avhandling valts en ganska 

traditionell framställningsform, där jag i viss mån gör det jag kritiserar andra för 

att göra. Det vill säga, att reducera verkligheten till en avgränsad och i detta fall 

kronologisk text. Texten i sig innebär en reducering av forskningsprocessen och 

världen som sådan. Då den dominerande tankestilen är uppbunden kring ett 

tidsperspektiv, där människor gärna vill dela in saker, underlättar också en 

presentation i den formen människors förståelse kring en historia. I ett annat 

skede och i framtida produkter kanske det kan göras på ett annat sätt och på ett 

tydligare sätt visa på det skeende som forskningsprocessen innebär. Att 

exempelvis låta tid och rum tydligare följas åt skulle vara intressant och att 

vidare utveckla alternativa presentationsformer och andra textuella strategier. 

Förutom att utveckla alternativa presentationsformer skulle det vara intressant 

att fortsatt studera hybridgeografiska utgångspunkter i planering och 

konkretisera dessa i olika, mer konkreta, planeringsteorier. Detta innefattar 

också en fortsatt diskussion kring hybridgeografisk etik och tillämpningen av 

denna. Projekt Hallandås och dess fortsättning kommer jag naturligtvis att följa 

även utanför avhandlingsarbetet.  

 Avhandlingen ger både empiriska och teoretiska bidrag till centrala och 

grundläggande diskussioner inom kulturgeografin. Ett bidrag följer av 

projektets ontologiska innehåll som får konsekvenser både i kulturgeografin 

och i ett bredare samhällsvetenskapligt sammanhang. Detta genom andra sätt 

att tänka på och förstå naturen. Samma innehåll ger grundläggande bidrag till 

den kulturgeografiska ämnesteorin som i och med avhandlingen erbjuds ett 

annat sätt att förstå och diskutera kring natur/kultur, främst genom 

uppmärksammandet av hybrida geografier. Hybrida geografier uppmärksammas 

i avhandlingen på ett sätt som tidigare inte gjorts i svensk kulturgeografi. 

Avhandlingen ger också bidrag till samhällsdebatten kring planering, 

miljöpolitik och hållbar utveckling på ett mer övergripande plan. 
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6.1 Politik och planering för fler än bara människor 

Grundläggande idéer om absoluta tidrum, dikotomier och linjäritet låg till grund 

för planering och politik i efterkrigstidens moderna Sverige. Landet skulle 

läggas tillrätta och staten planerade, ordnade och systematiserade människor 

och ickemänniskors liv. Att bygga en tunnel genom Hallandsås var också en del 

i detta, då järnvägen över åsen ansågs alltför ineffektiv och otidsenlig. Enligt ett 

linjärt synsätt blir också det ”nya” per automatik något bättre och övergår till att 

vara ett mål i sig, något som också ligger bakom tunnelbygget som syftade till 

en bättre, snabbare och modernare järnväg. Motiven för en tunnel var till en början 

arbetstillfällen och regional utveckling, men blev med tiden ett sätt att skapa en 

hållbar utveckling och ett mer hållbart samhälle, då miljöfrågan seglade upp på 

den politiska agendan och klimatfrågan blev allt mer uppmärksammad. Att 

kunna flytta godstransporter från lastbil och motorväg till tåg och järnväg var 

ett led i att skapa ett mer hållbart samhälle. Detta tillsammans med snabbare 

och bättre pendlingsmöjligheter var alla viktiga skäl för såväl en bättre miljö 

som för regional utveckling, tillväxt och arbetstillfällen. 

 Att åsen i stora delar var sprickrik och bestod av grus och krossat berg var 

inte något hinder för att genomföra tunnelbygget. Svensk ingenjörskonst i form 

av en stor borr skulle klara av att genomborra åsen på cirka 3 år, från det att 

projektet startade 1993. Nästan omgående stötte borren på problem och att 

borra igenom åsen visade sig inte vara så enkelt. Att åsen under kommande år 

dessutom läckte stora mängder vatten, att bönders brunnar sinade och att 

sedermera ett giftigt tätningsmedel läckte ut och förlamade både kor och 

tunnelarbetare gjorde att projektet stoppades 1997. Det projekt som skulle lägga 

landet och åsen tillrätta blev stämplat som en miljöskandal och ett ”fiasko”.         

 Att lägga landet tillrätta innebar att ordna, kategorisera och systematisera 

människor och ickemänniskor i enlighet med uppfattningen om deras plats i det 

övergripande målet om utveckling och tillväxt. I den dominerande tankestilen 

anses rum som absolut, fast och att en modell passar alla platser, en liknande 

borr som använts i hårt berg i Hemavan skulle också kunna fungera i en grusig 

urhorst i Halland. Människan förutsätts också kunna styra över den mer passiva 

naturen, åsen skulle genomborras, vattnet kunde kontrolleras och tätningsmedel 

som testats i laboratorium fungerar lika bra i verkligheten. Slutligen innebar 

också tankestilen ett linjärt tänkande där en tid (människans) blir dominerande 

och där alla andra tider (ickemänniskornas) underkuvas. Då projektet 

beräknades vara klart (1996) var tunnlarna inte ens halvfärdiga. År 2008 är 50 % 

av tunnlarna klara och beräknas stå helt färdiga 2013.  
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   Efter miljöskandalen med tätningsmedlet Rhoca-gil stoppades bygget 

och flera utredningar tillsattes. När projektet startades igen år 2004, var 

projektets stora mål att bidra till hållbar utveckling. Problem med att få ihop de 

olika perspektiven (ekonomiska, sociala och ekologiska) var då som bortblåsta 

och genom ekologisk modernisering och hållbar tillväxt sågs nu istället 

miljöarbete som lönsamt. Att bygga bort miljöproblemen blev således ett 

lättillgängligt sätt att lösa dem. Miljön kom allt oftare att värderas i ekonomiska 

termer och hållbar tillväxt blev det som i många fall ersatt och i någon mån 

förenat de olika hållbarheterna samt rent praktiskt förenade tillväxt och 

miljöhänsyn. Tillväxtens avigsidor skulle nu botas med mer tillväxt (Hornborg 

2002). Begreppet hållbart blev i samband med detta ett populärt prefix som 

användes av alla om allt. Det pratades om hållbar miljö, hållbar utveckling, 

hållbar tillväxt, hållbara företag, hållbara processer, hållbara städer, hållbar 

teknik och hållbart medborgarskap. Alla är för hållbarhet, både Greenpeace och 

internationella valutafonden (IMF) (Swyngedouw 2006). Naturen blir genom 

detta sätt att tänka en aktör som ska generera tillväxt. Istället för det tidigare 

dikotomiska tänkandet där natur och kultur hanterades som separata enheter, är 

ekologiska system utgångspunkten. Naturen har gjorts till en 

ackumulationsstrategi där vatten, luft och miljö kan köpas och säljas. Teknik, 

kunskap och expertsystem förenas med marknadsrationalitet, vilket innebär att 

både människor och ickemänniskor sätts i arbete, är tvungna att bli 

konkurrenskraftiga och bidra till tillväxten. Ekologi, ekonomi och teknik 

mobiliserades för att tjäna tillväxten (Brown 2006, Ong 2006). I detta 

perspektiv spelar det således inte någon roll om det är människor eller 

ickemänniskor, tunnelarbetare eller en Hallandsås, huvudsaken är att aktörerna 

på något sätt genererar tillväxt. 

 Att tunnelbygget inte utfallit på det sätt som projektörerna ville blev 

tydligt efter miljöskandalen. Det blev påtagligt att åsen var en aktör att räkna 

med och att projektet för att komma vidare genom åsen var tvungen att 

inbegripa densamma. Åsen och tunnelprojektet är en hybrid av olika aktörer, 

flöden och olika relationer som alla på något sätt måste räknas in i projektet. 

Även om aktörer i form av ickemänniskor agerar i komplexa situationer 

dagligen så koordineras, formateras och ramas de in i de styrsystem som 

samhället upprätthåller. Planering och politik blir på detta sätt anti-ekologiska, 

de tar inte hänsyn till ekologiska system, miljön och naturen och det handlar 

mer om att skapa ordning genom planering och olika program (Hinchliffe 

2007:181ff). Den komplexitet och ickelinjäritet som finns i naturen ignoreras 

ofta, som i Projekt Hallandsås, och får oftast inga konsekvenser alls. Ibland 
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protesterar emellertid ickemänniskorna mer högljutt, vilket kan leda till ökad 

kunskap om alla de processer och nätverk som finns bakom programmen och 

planerna (Phillips 2003).   

 Att projektörerna i tunnelbygget efter skandalen ser Åsa och åsen som 

aktörer och uttrycker att det är aktörerna som avgör när tunnelbygget är klart 

förändrar synen på naturen som passiv, som något människan kan styra och 

som automatiskt anpassar sig efter människans tid. Utifrån detta perspektiv kan 

också en planering och politik för fler än bara människor ta form. Att till 

exempel se på hållbarhet utifrån ett sådant arbetssätt skulle inbegripa 

ekologiernas händelser, vilket skulle skapa rum för naturen och visa på 

skillnader och en icke homogen natur (Hinchliffe 2007:187). Att se, lyssna och 

tänka utanför eller på ett annat sätt, än den dominerande tankestilen och att 

bejaka alternativ, olikheter, skillnader och det annorlunda främjar mångfald, 

heterogenitet och i förlängningen kreativitet (De Landa 2000:274). Att hålla sig 

inom givna ramar låser fast vårt synsätt och skapar därför inga nya kreativa 

lösningar. Planering kan på så sätt samla in och berätta historier både om det 

förgångna och om framtiden, men det ska framgå att mer än en historia kan 

berättas och att olika historier kan vara sammankopplade och/eller korsa 

varandra (Throgmorton 2003).  Precis som planering inte bara kan peka ut en 

rätt väg, finns det också fler hållbarheter och en rad av distinkta och ofta 

radikalt skilda naturer. Världen är en hybrid som består av natur, teknik, kultur 

och sociala relationer. Inget av dess flöden, nätverk och praktiker är oberoende 

av en specifik historisk, kulturell, politisk eller ekonomisk kontext 

(Swyngedouw 2006).  

 Den samsyn som finns inom planering och miljöpolitik idag är således 

långt ifrån förenlig med ”verkligheten”. Alla politiska partier talar exempelvis 

om miljö och är överens om att ett hållbart samhälle är målet, och att hållbar 

tillväxt är medlet för att nå målet (Forsberg 2007). Partiernas principiella 

budskap framstår utifrån detta alltmer som olika varianter på samma tema där 

allting kan samlas inom en ram av samförstånd och konsensus (Tesfahuney & 

Dahlstedt 2008). Det konfliktfyllda måste också få ta plats i politik och 

planering. Miljökonflikter ska till exempel inte gömmas under en 

homogeniserande mantel i en populistisk hållbarhetsdiskurs (Swyngedouw 

2006). De komplexa cyklerna av produktion och konsumtion måste klarläggas 

och tydliggöras inte minst därför att flera planerade program för ekonomisk 

tillväxt skapar många oplanerade och ogenomtänkta resultat, såsom 

miljöförstöring och högre miljörisker (Luke 2001). Den enighet som idag 

kombinerar miljöhot, miljövisioner och ett ekologiskt 
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moderniseringsperspektiv, där tillväxt och teknik löser alla problem måste 

ifrågasättas och kritiskt granskas. Det finns långt fler alternativ än den enda 

lösningen som föreslås, det vill säga att miljöproblem kan lösas med högre 

ekonomisk tillväxt (Forsberg 2007). Ett sådant alternativ skulle vara att gå från 

abstrakta modeller till konkreta levda situationer, där processer ersätter 

produkter, relationer ersätter saker och där det levda vardagslivet tar plats 

(Fraser 2008, Åquist 2001). Människors liv och organisationer baseras på 

interaktion mellan människor och ickemänniskor, kulturer delas och utvecklas, 

det utvecklas sätt att kommunicera och principer för handling. Utifrån ett 

sådant synsätt ges plats åt både människor och ickemänniskor i planering och 

politik.  

 Svaret på en av de frågor som inledningsvis ställdes i syftet, varför det 

projekt som skulle lägga åsen tillrätta blev det projekt som istället visade på 

åsens ovilja att läggas tillrätta, är således att åsen med dess komplexa ekologier 

inte lät sig intvingas i de planer, tidsscheman och program som människan 

upprättat. Åsen slog tillbaka. Planerarna, byggarna och politikerna var 

fokuserade på sina mål, modeller, tekniker och tillvägagångssätt och det fanns 

inte utrymme att tänka utanför ramarna och ifrågasätta den dominerande 

tankestilen. Utifrån detta kan konstateras att nuvarande planering inte är 

tillräckligt observant på vilka aktörer som berörs och ska hanteras, vilket 

påverkar förutsättningarna för planering. Nuvarande planering räcker således 

inte till om vi vill utgå från både människor och ickemänniskor samt ta hänsyn 

till dessa.  

   

 

6.2 Ett hybridgeografiskt projekt? 

I inledningskapitlet gjordes en genomgång av olika typer av planeringsteorier 

som placerades in i olika fält, däribland Friedmans typologi av 

planeringstraditioner. Det konstaterades att planeringsteorier skiftar utifrån vad 

som ska planeras, hur det ska göras och vem som ska göra det. Gemensamt för 

alla var emellertid att planering avsågs att ske utifrån ett antropocentriskt 

perspektiv. Om ickemänniskor ska inkluderas i planering måste således andra 

perspektiv än de redan existerande utforskas. Eftersom planering är tätt 

kopplat till en i dagsläget dominerande tankestil och också upprätthållit 

densamma kan även tankestilen behöva förändras för att alternativ till dagens 

planering ska bli verklighet.  
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 Byggnationen av tunneln gjorde det tydligt att andra tankeredskap och 

nya sätt att tänka behövs. Den dominerande tankestilen som gjorde gällande att 

mallar och modeller med linjära samband mellan orsak och verkan var rätt sätt 

att tänka inte fungerade i praktiken. Istället blev fokus mötet mellan teknik, 

människor och miljö och att följa och ”lära känna” dessa. I Whatmores hybrida 

geografier ligger utgångspunkterna i att se till fler aktörer än bara människor, 

att inbegripa alla former av liv samt att utgå från kroppen och dess kunskaper 

och kontexter. Frågan är således om dessa utgångspunkter skulle kunna 

fungera som ett alternativ till de planeringstraditioner som finns idag? 

 Att införliva och uppmärksamma ickemänniskor i arbeten och se till vad 

de gör är en viktig del i Whatmores hybrida geografier. På så sätt bryts tidigare 

fastlagda kategorier upp och vedertagna avgränsningar och benämningar måste 

omprövas. Naturen kan igenom detta sätt att tänka inte definieras som en 

struktur eller ett passivt objekt och kan då inte heller utgöra endast scen för 

människors agerande. Snarare är naturen en medskapare av rum, som också kan 

slå tillbaka eller protestera mot det som händer. Att ta hänsyn till alla former av 

liv blir också en viktig utgångspunkt. Whatmore pekar specifikt på kopplingen 

mellan geo (jorden) och bio (livet) och att en värld för fler än bara människor kräver 

en relationell etik som utgår ifrån jorden, livet och det mänskliga. Här innefattas 

djur, växter, åsar och andra icke-levande aktörer och jorden i sig själv. En sådan 

mer omfattande etik skulle på många sätt vara skild från den etik inom den 

dominerande tankestilen som bygger på logik och förnuft. I beslut som fattas 

ska det således tas hänsyn till jorden, naturen och människans relation med 

ickemänniskorna (Whatmore 2002:156, Whatmore 2006:601f).  

 Whatmore utgår också ifrån kroppsliga praktiker där sinnen och vanor 

även hos ickemänniskor ingår. Även kroppar som inte tillhör människor har 

betydelse och den kontext de befinner sig i kan bidra med kunskap till den 

aktuella situationen. ”Att leva i världen” kan vara en väl så viktig ingångspunkt, 

med dess kontext och vetskap istället för tidigare bestämda utgångspunkter, 

riktlinjer och abstrakta ramar för vetenskapande. Detsamma gäller synen på 

etik, planering och politik. 

 Ett alternativ till planering som bygger på dessa utgångspunkter kan se 

bortom den tankestil som bygger på absoluta tidrum, dikotomier och linjäritet 

och istället se till fler individer och dess heterogenitet. Att ”lappa och laga” 

planeringsteorier genom att göra dem deliberativa och underifrån förändrar inte 

tankestilen och de grundläggande filosofiska, vetenskapliga och metodologiska 

utgångspunkterna som planeringsparadigmet vilar på. Trots diskussioner om att 

inkludera fler aktörer, främst människor, bygger fortfarande aktuell planering på 
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antropocentrism. En hybrid planering som utgår från jorden och livet förändrar 

de grundläggande paradigmen. På så sätt skapas en planering som är medveten 

om att människor existerar med ickemänniskornas samtycke och att detta är ett 

förhållande som kan ändras. Hybrid planering blir således jordnära och bygger 

inte på a priori modeller eller antaganden. Istället är den medveten om att en 

komplex värld behöver en geografi och en planering som lever upp till den. När 

istället den heterogena verkligheten ”upptäcks”, kan alternativ för att visa på 

mångfald, heterogenitet och för fler sätt att organisera världen på hittas. Genom 

att få en förändring av den reproducerande tankestilen, kan den avtäckas och 

plockas isär. Det går att visa på att det finns fler tidrum och fler arbetssätt än de 

som tidigare kartlagts. Genom att följa praktiker kan vägar hittas där det 

uppenbaras att tidigare tankestil och planering inte är ”allt” och framförallt att 

den inte alls tar hänsyn till miljön. På så sätt kan vi lämna den rationella 

planeringsmodellen som inte är fundamental utan bara en del i allt annat som 

sker. I praktiken blir istället den grundläggande ”modellen” heterogen, gjord av 

många olika synsätt som alla relaterar till varandra på olika sätt (Hinchliffe 

2007:174f, 181), och som utgår från en relationell etik.  

 Utifrån ovanstående resonemang kan konstateras att hybrida geografier 

kan fungera som utgångspunkter för en planeringstradition eller 

planeringsteorier som i större utsträckning än dagens planeringsparadigm vill 

inkludera ickemänniskor och på ett bättre sätt svara mot en heterogen 

verklighet. En del i syftet var också att studera hur skandalen kring Hallandsås 

tvingade fram nya praktiker och tillämpningar för att slutföra projektet. Projekt 

Hallandsås har efter miljöskandalen i större grad inkluderat fler aktörer än 

tidigare. Åsen tvingade fram en ny praktik där inte bara människor ses som 

aktörer och där den kroppsliga praktiken och kunskapen om borren och åsen 

blir viktig och utgör utgångspunkt för tidsschemat i projektet. Har dessa 

praktiker någon likhet med ett hybrid geografiskt perspektiv?   

 Hallandsåsprojektet är liksom världen en (o)ordning av olika nätverk, 

trådar och kopplingar mellan olika människor och ickemänniskor på olika 

skalor. I tunnelbygget handlade det om bönder på åsen, kommunala politiker i 

Båstad, tjänstemän på regeringskansliet, Rhoca-gil från Frankrike, vatten från 

Bjärehalvön, Hallborr och den nya borren Åsa som alla på olika sätt var 

inblandade i projektet. Nätverken som bildades av alla dessa olika aktörer, 

förändras och omförhandlas hela tiden. Nya aktörer kommer till och andra 

försvinner eller ändrar funktion, vissa aktörer finns med i fler olika projekt och 

vissa är med enbart i detta projekt. På så sätt är nätverken flexibla, komplexa, 

dynamiska och öppna system innehållande flöden och en mix av det organiska 
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och det oorganiska, det levande och det icke-levande, människor och 

ickemänniskor, kultur och natur, det riskfria och det riskfyllda (Davis 1998, De 

Landa 2000, Urry 2003, Whatmore 2002). Åsen, vattnet och borren blev i större 

grad än tidigare betraktade som aktörer med förmåga att agera, och betraktade 

som subjekt istället för att som andra materiella objekt uppmärksammas som 

redskap eller objekt. Att projektledare uttalar sig om att åsen bestämmer när 

tunnelbygget är klart är en indikation på detta. Det viktiga ligger i vad som görs 

och hur tunnelbyggarna tar sig an det framtida tunnelarbetet, hur metoder och 

arbetssätt anpassas efter åsen. Även om åsen benämndes som den som 

bestämde när tunneln står färdig har nya borren Åsa en aktiv roll i hur och när 

tunnlarna står klara. Banverket och Skanska-Vinci poängterade å ena sidan att 

åsen spelar in i tunnelprojektets färdigställande, medan de å andra sidan pekade 

på att Åsa skulle göra så att projektet blev mindre beroende av åsens ”kvalitet”. 

Betydelserna av teknik och tekniska lösningar är således fortsatt stor, även i det 

”nya” projektet. Skillnaden mellan Hallborr och Åsa är att Åsa anpassats till 

åsen och det sammanhang som hon ska fungera i, vilket inte var fallet med 

Hallborr.  

 Åsen har efter miljöskandalen inte varit ett tomt utrymme eller en scen 

för tunnelarbetarna att arbeta i eller på, utan snarare en medarbetare, med 

vilken tunnelarbetarna tillsammans byggde tunneln. Rumsuppfattningen i 

projektet har således ändrats från en mer geometrisk, i vilket Hallborr skulle 

arbeta, till en mer topologisk där flera rumsskapare finns och där rum på olika 

sätt kan förändras. Hallandsås hade inte alls någon lust att bli borrad i, eller bli 

ett föremål för utvecklandet av svensk ingenjörskonst. Den misstyckte mot den 

kontext projektet satte in den i och bet tillbaka.49 Åsen “objected to it´s social 

enrolement” för att knyta an till Latour. För att kunna hantera en ås som biter 

tillbaka och protesterar krävs att planeringsprocessens praktiker och styrsystem 

förändras och anpassas till fler aktörer, vilket också visat sig fungera i projektet, 

även om det inte går riktigt lika fort som vad projektledningen skulle önska. 

Whatmores hybrida geografier tar också upp kroppen och att tänka utifrån 

densamma. Hallandsåsprojektet planerades inledningsvis utifrån en universell 

tanke om att en modell passar alla platser, men utgick senare från 

situationsbundna händelser och kontexter som innebär att fler aktörers 

handlingsförmåga räknas. Borren, oavsett om den heter Hallborr eller Åsa, är 

alltid situationsbunden och det är den situationen som är viktig om en tunnel 

ska byggas.  

                                                
49 Just åsjäveln biter tillbaka var titeln på en av de utredningar som gjordes efter miljöskandalen.  
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 Att ha beredskap för det oväntade är i enlighet med hybridgeografiska 

perspektiv en väl så viktig ingångspunkt. 

 
Varje individuell handling och varje lokalt ingripande har en kollektiv 

aspekt, som kan ge upphov till helt oförutsedda förändringar av hela 

systemet (Prigogine & Stengers 1985:200). 

 

Det innebär att räkna med singulariteter, det vill säga en aktör eller händelse 

vari något nytt skapas och medverkar till att det tänkta scenariot plötsligt 

förändras och påverkar det fortsatta arbetet samt styr det i en annan riktning 

(Bonta & Protevi 2004:19f). Till exempelvis Rhoca-gil, som både stoppade 

projektet under en längre tid, samt också fick projektets miljöarbete att 

förbättras. Rena strukturer, klara dikotomier och uppdelningar som stater, 

regioner, projekt och platser existerar inte, utan de är snarare abstraktioner, en 

del av den dominerande tankestilen, och vad som egentligen existerar är 

komplexa hybrididiteter (Latour 1993). Varje kropp, plats och tillfälle är således 

partikulär, en vävtapet av vävda kontexter, med pågående historier som bidrar 

till dess identitet och känsla (Spirn 1998:160). I planering är detta något som 

måste beaktas och tas med tillsammans med möjligheten att hantera de 

förändringar som sker över tid (Byrne 2003:177, Whatmore 2002).  

 Hallandsås tvingade fram nya praktiker och tillämpningar för att projektet 

skulle kunna slutföras. Dessa praktiker kan i stor utsträckning karaktäriseras 

som hybridgeografiska. Åtminstone då det gäller att inkludera fler aktörer och 

inte bara människor, att inse att dessa olika aktörer formar, omformar och 

håller ihop samhället, att kroppsliga praktiker ska ges ökad betydelse och att 

detta sätt att tänka återspeglas i kunskapspraktiker och leder till ökad kunskap. 

Vad gäller den mer övergripande punkten att också visa hänsyn till alla former 

av liv, som en konsekvens av de fyra ovanstående punkterna är emellertid inte 

praktikerna i Projekt Hallandsås hybridgeografiska. Detta eftersom människan 

och det hon värderar som viktigt, prioriteras över andra aktörer. 

 I tunnelbygget finns ett tydligt antropocentriskt perspektiv, såväl före som 

efter skandalen och både i ”gamla” och ”nya” projektet. Det fanns exempelvis 

från 2001 och framåt ett tydligt krav på att djur och växter skulle räddas undan 

dränering av vattendrag, då tunneln byggdes under jord. Trots detta var det inte 

självklart att alla djur och växter skulle skyddas. En värdering av biotoper och 

arter låg till grund för beslut om vad som skulle skyddas och inte. När 

viltvårdsdammen uppe på åsen dränerades på vatten menade Banverket att 

”viltvårdsdammen inte innehållit så mycket fisk utan mest varit ett vattenhål för fåglar och 
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groddjur” och bedömningen gjordes därmed att det inte var nödvändigt att förse 

dessa med vatten. Utifrån ett hybridgeografiskt perspektiv skulle dessa också ha 

omfattats av ett hänsynsfull bemötande eftersom även fåglar och groddjur kan 

räknas till det som har ”liv”, oavsett om Länsstyrelsen och Banverket betraktar 

dem som värdefulla eller inte.  

 I ett mer relationellt etisk perspektiv handlar det inte om att utgå från 

djupekologi, biocentrism eller liknande. Att naturen och miljön ska vara egna 

politiska subjekt för deras egen skull verkar omöjligt, men genom en relationell 

etik skapas en annan ingångspunkt. Den gamla diskussionen om att djuren ska 

ha egna advokater, eller ta plats i politiska församlingar kan således läggas till 

historien (Castree 2003, Ferry 1995, Whatmore 2002). Istället gäller det att 

konfrontera problemen med att identifiera politiska subjekt i en värld där 

gränsdragningarna mellan människor och ickemänniskor blir allt svårare att 

identifiera. Således handlar det mer om att överge den traditionella idén om att 

politiska rättigheter och politiska status endast omfattar människor och istället 

konstatera att det politiska resonemanget också ska inbegripa ickemänniskor 

(Castree 2003:207f). Under århundraden har den etiska hänsynen skiftat och 

utvecklats från att enbart gälla först det egna jaget, till andra människor och 

sedermera djur och natur. Alltfler aktörer har således inlemmats i det som ska 

visas hänsyn till, för dess egen skull, och inte enbart för att det är viktigt för 

människan (Nash 1989:5f). Kanske kan det i framtiden innebära att hela 

ekosystem omfattas av en etisk diskussion, och att groddjurs och fåglars 

livsmiljöer också ses som värda att bevara i framtida tunnelprojekt. Detta skulle 

kunna innebära att naturen istället för att värderas i pengar värderas för vad den 

faktiskt är – och inte för att den kan säljas och förvandlas till stolar, elkraft och 

aktieutdelningar för att ta några exempel.  

 Det kan utifrån detta konstateras att Projekt Hallandsås inte var, och inte 

är, ett planeringsprojekt med utgångspunkter i hybrida geografier, även om flera 

tendenser finns på att ett hybridgeografiskt tänkande tvingats fram av 

ickemänniskorna i projektet. Byggbranschen påstås också ha påverkats och 

införlivat miljön på ett mer aktivt sätt än före miljöskandalen och 

uppmärksamheten kring tunnelbygget vid Hallandsås. Om miljön och fler 

aktörer införlivats i samma omfattning som skett utan att miljöskandalen med 

Rhoca-gil inträffat, är svårt att avgöra. Det gör det också svårt att avgöra om 

det är en större förändring av tankestil som framtvingats genom tunnelbygget 

vid Hallandsås eller om det handlar om ett sätt att arbeta i ett enstaka projekt. 

Utifrån diskussionen i avhandlingen kan konstateras att utgångspunkter i 

hybrida geografier är ett alternativ till dagens planeringstraditioner och att de 
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utgångspunkterna på ett bättre sätt skulle inkludera ickemänniskorna jämfört 

med dagens antropocentriska planering.  

 

 

6.3 Erfarenheter och framtida projekt 

Till skillnad från tidigare forskning inom samhälls- och naturvetenskap 

inkluderas både människor och ickemänniskor i STS och hybrida geografier. 

Det är en skillnad gentemot traditionellt vetenskapande där samhällsvetenskap 

studerar människor och naturvetenskap studerar naturen. Denna uppdelning är 

emellertid, som argumenterats för i avhandlingen, inte hållbar. Att åstadkomma 

ett mer inkluderande perspektiv, där både människor och ickemänniskor 

studeras och kontextualiseras är nödvändigt, kanske framförallt i studier om 

planering och politik, men också i planeringspraktik och praktisk politik. 

Möjligheterna att visa hur samhället fungerar och världen som den är, blir 

således bättre om utgångspunkterna inte innehåller förutbestämda kategorier 

eller dikotomier. Hybrida geografier ställer krav på att inkludera fler aktörer, att 

inte utgå ifrån förutbestämda dikotomier eller kategorier utan att istället utgå 

ifrån den aktuella händelsen och de kopplingar och nätverk den innefattar.  

 Avhandlingsprojektets huvudsakliga slutsatser är att tankar och arbetssätt 

som i stora drag liknar hybridgeografiska tankesätt i viss utsträckning finns i 

projekt Hallandås, efter miljöskandalen. Genom att använda erfarenheterna från 

det projektet skulle planering utifrån dessa utgångspunkter genomföras, 

utvecklas och om möjligt skulle liknande skandaler som vid Hallandås kunna 

undvikas i framtiden. Det som hände i tunnelbygget i Hallandsås kan givetvis 

också inträffa i andra projekt även om Hallandsås på många sätt är unik med 

den komplexa blandningen av mycket löst berg och väldigt hårt berg. Planering 

såsom det är uppbyggt idag kommer då inte att räcka särskilt långt eller väl. Ett 

alternativ till dagens planering är således inte bara möjlig, utan också oundviklig 

om hållbar utveckling ska uppnås och miljöskandaler ska undvikas. De 

åtskillnader mellan kategorier som gjorts under århundraden kollapsar 

successivt och att dela upp verkligheten i kategorier har blivit ett hot mot 

möjligheten att förstå sociala och ekologiska processer (Hornborg 2001:130). 

Det handlar om att förändra vårt sätt att tänka och arbeta för vårt eget bästa. 

 Detta avsnitt i avhandlingen berör därför huruvida händelserna i 

tunnelbygget kan medföra en sådan förändring, i planering, politik och i 

framtida byggprojekt. I dagsläget finns tankegångar i både planering och politik 

som bortser från de tidigare uteslutande dikotomierna. De tidigare 
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uppdelningarna har igenom den ekologiska moderniseringen med hållbar 

utveckling och hållbar tillväxt i spetsen luckrat upp de kategorier som tidigare 

varit fasta. Utgångspunkten är således inte längre natur/kultur utan de 

ekologiska system vari vatten, luft och miljö alltmer blivit aktörer som ska 

genera tillväxt. Både människor och ickemänniskor sätts i arbete, är tvungna att 

bli konkurrenskraftiga och bidra till tillväxten. Denna ackumulationsstrategi kan 

också ses som ett slags hybridititetsperspektiv. Skillnaden mellan detta 

”hybrida” perspektiv och Whatmores hybrida geografier är att Whatmores 

perspektiv innefattar en etisk dimension där aktörer värderas i sig och inte 

utifrån något de förutsätts att alstra. Således kan naturmiljön vara värd att 

bevara även om detta inte skulle medföra tillväxt. Det innefattar också den 

levda dimensionen, där det levande och dess förutsättningar för liv inte står 

underordnat en ekonomisk syn på vad det innebär att leva. Det handlar om 

dwelling, inte building. Utifrån skillnaden kan konstateras att alla hybriditeter inte 

per automatik skulle leda till något bra för alla aktörer och att de inte heller 

leder till hållbarhet i den meningen att naturens resurser används i mindre 

utsträckning. Även om retoriken kring miljö och hållbarhet förändras har 

väldigt få praktiker gjort det och både energianvändning och de ekologiska 

fotavtrycken blir allt större, trots allt prat om hållbarhet och miljövänlighet. En 

förändrad tankestil eller ett nytt planeringsparadigm som bygger på Whatmores 

hybrida geografier känns i den kontexten långt borta, men med tanke på att 

tankestilen inte är något som förändras över en natt utan istället successivt 

förändras över tid kanske erfarenheterna från Projekt Hallandsås kan vara en 

del i en början på en sådan förändring?  

 En hybridgeografisk planeringsprocess skulle, utifrån ett teoretiskt 

resonemang, innebära ett mer omfattande förarbete och en något längre 

process i inledningsskedet, där det finns möjlighet att lära känna aktörerna och 

identifiera dessa. Genom att många aspekter, perspektiv och beredskap för 

olika scenarios är utredda i inledningsskedet, och genom att inget tas för givet, 

kan skandaler som i Hallandsås undvikas, vilket i så fall skulle kunna minska 

genomförandetiden. Ett hybridgeografisk arbetssätt hade utifrån det 

perspektivet kunnat undvika miljöskandalen, detta tack vare att naturen inte 

skulle ha setts som passiv, beräknelig och styrbar. Åsen och alla andra aktörer 

skulle ha räknats med, på ett liknande sätt som gjorts i den andra delen av 

projektet. Etiska aspekter utifrån hybridgeografiskt perspektiv skulle också ha 

inneburit att allt liv har ett egenvärde, där inte enbart de växter och djur som 

kategoriserats som viktiga ansågs värda att bevara.  
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 En värld för fler än bara människor kräver också en relationell hybrid etik 

som utgår ifrån både ickemänniskor och människor, vilket skulle kunna vara en 

ingångspunkt i framtida forskningsprojekt. Precis som erfarenheterna från 

tunnelbygget skulle ett förändrat sätt att se på etik kunna bidra till en successiv 

förändring mot en annan, hybrid tankestil. Att ta hänsyn till alla former av liv 

blir en viktig ingångspunkt, där djur, växter, åsar och andra icke-levande aktörer 

och Jorden i sig själv innefattas. Ingångspunkten är inkluderande och inte ett 

exkluderande, snävt antropocentriskt synsätt och beslut fattas följaktligen med 

hänsyn till människor och ickemänniskor. En sådan etik premierar inte vissa 

aktörer över några andra aktörer och en planering och politik som tar 

utgångspunkt i hybrida geografier och mer hybrid etik skulle ställa helt nya krav 

på planeringsapparaten och de politiska arenorna där Jorden, livet och 

människor sätts i det främsta rummet. 
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I am the wilderness locked in a cage 

I am a growing force you kept in place 

I am a tree reaching for the sun 

Please don't hold me down 

 

I am a rolling wave without the motion 

A glass of water longing for the ocean 

I am an asphalt flower breaking free 

but you keep stopping me 

Release me 

 

I am the rain that's coming down on you 

That you shielded yourself from with a roof 

I have the fire burning desperately 

but you're controlling me 

Release me 

             

   (Text: Erik Althoff) 
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SUMMARY 

 

What happens when things that we normally presume we have power over 

resist falling into line with what we demand of them? That prospect became 

real in connection with the tunnel construction project in Hallandsås in 

southern Sweden and the environmental scandal that followed in 1997. The 

scandal affected humans and animals as well as the environment in multiple 

ways. The present thesis explores the ontologies of science, planning and 

politics underlying the tunnel project at Hallandsås. The introductory chapter 

presents the objectives and research questions addressed by the thesis as well as 

a general background and a discussion of the theoretical, methodological 

premises of the study.  Chapters 2 and 3 are critical discussions of modern 

science, planning and politics, and how these bear on the case study at hand. 

Chapters 4 and 5 provide detailed discussions of the project – initiation, 

feasibility, implementation and crisis management in the wake of the 

environmental scandal. The final chapter makes the case for hybrid geographies 

and planning for more than a human world.  

 The thesis can be seen as an intervention and contribution to some of the 

ongoing and key debates and issues in human geography. In as much as the 

thesis deals with the basic debate underpinning science, planning, and politics, it 

is an intervention in the current debates in the field of geography. Furthermore, 

the dissertation aims at contributing to wider debates within sustainable 

development, planning, and environmental politics issues.  

 The thesis has two main objectives. The first is to explore the role of the 

precepts of the hegemonic image of thought, planning and policy in the 

environmental problems that arose during the construction of the Hallandsås 

tunnel. The second objective is to study whether the environmental scandal led 

to new ways of seeing and dealing with nonhumans. Two research questions 

were formulated based on overarching objectives: (1) why did the Hallandsås 

Project, instead of being yet another show-case of Swedish planning and 

technology, became a paradigmatic case of nature’s unwillingness to fulfill its 

social enrolment; and (2) can planning inspired by the perspectives of hybrid 

geographies be an alternative to Swedish planning? 

 

* 
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Hallandsås is a horst that lies in the southwestern part of Sweden wedged 

between the provinces of Halland and Skåne. Hallandsås is not only a famous 

summer resort and tourist destination, it is also a place invested with memories 

and meanings, and everyday life and work for its inhabitants. From the 

perspective of planners, transport and infrastructural development authorities, 

Hallandsås was perceived mainly as an obstacle to regional, national and 

transnational (European) communications networks and flow spaces. The horst 

with its steep sides coupled with several crossings (railways and roads), slowed 

down bulk cargo and passenger trains running over it, and posed an “acute” 

problem, especially at a time when bulk cargo traffic was shifting from road to 

rail.  

 Initially, the motives given for the construction of a tunnel via Hallandsås 

were about improving traffic for rail transport by faster trains, creating 

employment opportunities, and bolstering economic growth and regional 

development. Later on, environmental goals and the beneficial effects of rail 

transport for sustainable development became the overarching motive. The 

decision to build a tunnel through the Hallandsås was taken in 1991. Once the 

government had given support to the project, a number of preliminary surveys 

and investigations were conducted regarding feasibility, cost, duration etc. and 

the project started in 1993. Almost from its start, the project ran into several 

problems. The drill, named “Hallborr”, to be used in the construction of the 

tunnel was not at all suited to drilling through a ridge consisting of gravel and 

clay, as was the case in Hallandsås. The drill got stuck after digging only 18 

meters and the tunnel construction reverted to ordinary techniques of blast and 

remove. At the same time, the project was having problems of water leakage 

and wells that dried up leaving farmers who lived on the ridge with no water in 

their wells. Under pressure as a result of all these problems, the tunnel project 

leaders had to act quickly to try and stop the water leakage. The solution chosen 

was to use a chemical, Rhoca-gil, to seal the cracks in the ridge and stop the 

leakage. In August 1997 just a few months after the chemical treatment of the 

cracks in the tunnel, several cows were found paralyzed close to a stream next 

to the tunnel. Evidently, the chemical had dissolved in the water and drained 

from the tunnel into streams and lakes nearby. Moreover, dead fish were found 

and even the workers drilling the tunnel were affected by the chemical and 

became ill. The project had to be stopped immediately. Hailed as the latest and 

upcoming proof of the quality of Swedish technology and engineering when it 

was launched, the Hallandsås tunnel project was now stamped as a fiasco 

instead.  
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 At the time of writing, ≈50 % (8.6 km) of the tunnel has been built. 

According to the current time schedule the tunnel will be finished for rail traffic 

by the year 2013 - 20 years after its start. The total expenditure for the project 

(1993-2013), including the costs for the environmental scandal and new 

investigations, is estimated at around 9.1 billion Swedish Crowns. 

 

* 

 

The thesis argues that the ontologies of planning and politics underlying the 

tunnel construction project at Hallandsås were imbued with the foundational 

conceptions of the dominant image of thought concerning space, time, nature, 

and the environment, as well as human and actors. The thesis explores four 

foundational notions – absolute conceptions of space, linear notions of time, 

binary logic and anthropocentrism. The environmental problems that arose in 

conjunction with the construction of the Hallandsås tunnel highlighted basic 

issues related to, among other things, environmental politics, planning, and 

project feasibility, and execution as well as the management of the different 

problems that arose in the wake of the environmental scandal. These include 

conceptions of time-space, foundational notions of the “nature” of nature, 

paradoxical conceptions of sustainable development and growth, as well as 

technology - all of which are, in varying degrees, dealt with in this thesis.  

            The image of thought under review in this thesis forms the core of 

western science, philosophy and conceptions of the world/being, in short, what 

is known as Western (modern) philosophy. The image of thought is 

anthropocentric and universalistic in its knowledge claims, teleological and 

binary in its logic of structuring and understanding the world. Abstract and 

absolute understandings of space combined with linear conceptions of time, 

events and processes have been crucial in validating the quest for even higher, 

greater, and faster development (economic, social, etc.) goals. In this scheme of 

things, nature, the environment, plants and animals have to yield to their 

enrolment as instruments for achieving development goals. Nature, the 

environment, plants and animals have, thus, been reduced to objects for 

accumulation and development strategies. The thesis argues that the policies 

and plans formulated for sustainable development fall within the domain of the 

hegemonic image of thought. Hence the paradoxical quest for sustainable 

environmental growth, “eat your cake and have it too”, is embedded in the 

ecological modernization discourse, paying prime attention to the economic 

dimension of sustainable development. In other words, nature had to yield to 
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its social enrolment and be of service to man. In effect, this meant that the 

ridge and waters as well as other s must obey the plans and requests set up by 

the project planners and leaders. Absolute conceptions of space imply that 

space is seen as a static container where events unfold and that one model fits 

all (places). Hallborr was not constructed to fit the specific conditions 

prevailing at Hallandsås.  It also implies that mainstream planning is not 

sensitive to the particular, the different and the contextual.  

 Research in geography, planning, politics and the social sciences in general 

has been grappling with the issue of developing alternatives to the hegemonic 

image of thought. Ways of including humans in planning have, for instance, 

been explored through different planning theories, but none of the planning 

theories attempts to include s. In this regard, several theoretical perspectives 

such as ANT (Actor Network Theory) and hybrid geographies have been put 

forward as alternatives. It is argued that by refusing to cooperate with its 

economic and social enrolment, Hallandsås became an actor that put the search 

for alternatives to planning on the Swedish planning and environment agenda. 

The thesis makes the case for discussing hybrid geographies as one possible 

alternative perspective in planning. Hybrid geographies propose a multifaceted 

perspective that argues for an inclusive geography and one that is adjusted to a 

more than human world. It is a material, embodied, contextual and relational 

view of geography, the environment and life, focusing on events, connections, 

and transformations that are important, rather than a priori, universal and linear 

models. 

 

* 

 

What took place at Hallandsås can, of course, also occur in other projects. It is 

therefore necessary to make use of the experiences from the project in other 

projects and in planning. In times of complex ecological and environmental 

problems, with climate change as the probably most severe environmental 

problem in our time, alternatives to mainstream planning are therefore both 

desirable and required. Hybrid geographies involve issues of altering our ways 

of thinking, acting and being in the world, for our own good.  In this regard, 

hybrid geographical perspectives could be a basis for alternatives to today’s 

anthropocentric planning. Embracing different actors, not only human but also 

nonhuman, and thinking from material and embodied experience transforms 

our ways of seeing and dealing with nature. It would also imply valuing all kinds 

of life differently. 
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            I argue that the lessons learned from the project is that Hallandsås plays 

a role in opening-up a space for a relational conception of planning, politics, 

and ethics. For instance, from a hybrid geographical point of view sustainability 

would not be defined by narrow and short-term economic considerations and 

time frames. Rather, it would mean reckoning with the heterogeneous 

temporalities and spatialities of different actors. It would also mean discarding 

the foundational a priori models and absolute conceptions of the hegemonic 

image of thought. To think, look and listen in alternative ways to the 

dominating image of thought is to acknowledge heterogeneity and multiplicity, 

and discard comfortable habits of thinking. Uniform ways of thinking about 

nature and the environment and providing standardized solutions to different 

problems must be challenged and appraised critically. Surely, a complex world 

deserves better. Instead of sticking to the beaten track, planning, politics and 

sustainable development could begin by embracing different perspectives in 

planning and a different image of thought.  
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BILAGA 1 – Domar i fallet Hallandsås 

 

2000 åtalas tre chefer vid Banverket för att ha släppt ut mer grundvatten ur 

Hallandsås än tillåtet, två Skanskachefer åtalades för vållande till miljöstörning 

respektive arbetsmiljöbrott och Rhône-Pulencs svenske chef åtalas för brott 

mot lagen om kemiska produkter.  

 

2001 döms Rhône-Pulencs vd till 90 dagsböter för brott mot lagen om kemiska 

produkter. Åtalet mot de tre cheferna på Banverket läggs ner två veckor före 

rättegången.  

 

2002 döms de två Skanskacheferna till dagsböter för vållande av miljöstörning. 

Skanska fick också betala 3 miljoner kr i företagsbot. En ny rättsprocess inleds 

mot tre Banverkschefer gällande brott mot vattenlagen.  

 

2003 frias cheferna med hänvisning till att tillstånd enligt vattenlagen inte 

behövdes.  

 

2005 gör HD bedömningen att tunnelbygget krävde tillstånd enligt vattenlagen 

och förvisar målet till tingsrätten för ny prövning.  

 

2006 döms banverket betala en bot på 1,5 miljoner kronor för att ha dränerat 

Hallandsås. Två tidigare chefer friades.  

 

2007 förlorar staten mot det franska företaget Rhodia, tidigare Rhone-Poulenc, 

som inte behöver betala skadestånd för Rhoca-gil olyckan 1997. 

 

2007 åtalas Banverkets projektchef och Skanska-Vincis tidigare projektchef för 

miljöbrott efter ett utsläpp i Lyabäcken sommaren 2003.  

 

2008 inleds i april rättegången om utsläppet i Lyabäcken sommaren 2003. 

 

 

 





Tunnelbygget genom Hallandås startade i och genomfördes enligt den tankestil 
där absoluta tidrum, dikotomier och ett linjärt tänkande var genomgripande och 
också grundstenar i svensk planering och politik. Efter den uppmärksammade 
miljöskandalen 1997 förändrades projektets arbetssätt på grund av att åsen 
protesterat mot människans planer på att bygga en tunnel. Ickemänniskorna 
i projektet fick därefter mer utrymme och naturen har blivit en aktör att räkna 
med, inte att styra över. Således finns tendenser till ett hybridgeografiskt 
perspektiv även om projektet fortfarande är antropocentriskt. 

I sju miljarder för sju minuter uppmärksammas samhällets dominerande 
tankestil, den planering och den politik som omgav och omger tunnelbygget. 
Avhandlingen avser att vara såväl ett bidrag till specifika kulturgeografiska 
planeringsdiskussioner som till samhällsdebatten kring planering och 
miljöpolitik i stort.
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