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Engelsk resumé/Executive Summary 
 
Title:  Borderless Expectations 
 - About the Integrated Labour Market in the Oresund Region. 
 
Author: Anne Holl Hansen 
 
The aim of this master thesis is to: 

Map the significant actors and to elucidate the dynamics of the actor-network, which emerge between the 

two heterogenic political entities of labour market policy and cross border regional policy in the Oresund 

region. By investigating the expectations of actors, and how actors seek to enlist other actors into their 

scheme of things, as well as the means they employ, I seek the answer to the following question: Does it 

make sense to speak of regimes of expectation within this network. 

 
Background:  

As the Oresund Bridge opened in 2000 the potential of the new cross border region and the opportunity to 

integrate the labour markets was praised as the answer to the global and demographic challenges Denmark 

faces in near future. However, the interest of action toward integration seems blurred by divergence of 

opinion as how to practice this. Divergence of opinion makes it difficult to work out a plan of action, which 

actors can agree upon. Therefore, it is interesting to investigate the differences of opinion and expectations 

in order to understand this phenomenon.  

 
Method:  

This problem is elucidated empirically through qualitative interviews and analysis of public documents 

regarding the integration of the labour market across Oresund from a Danish perspective. The data is 

processed hermeneutical-phenomenological.  

 
Theoretical frame: 

The theoretically analysis frame is mainly based on literature about Actor-Network-Theory (ANT) by 

Bruno Latour, John Law, and Michel Callon.  

 
Conclusion: 

This actor-network engages many actors, who are connected by many types of connections. They produce a 

lot of black boxes containing a simplified version of reality in order to gain support to they scheme of 

things. These black boxes often express expectations toward the integration process. By categorizing the 

black boxes and comparing them we can see how they produce tension between actors. The analysis also 

shows, the means different actors employ to enlist actors, and I discuss how these means can be seen as 

managing technologies. Finally, the analysis shows that actors express expectations about principles, 

norms, facts, and decision making procedures, which makes it possible to conclude that it does make sense 

to speak of patters of regimes of expectation within the mapped actor-network. 
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Indledning 
 
 Øresundsforbindelsen blev ved sin åbning i 2000 hyldet og lovprist som den fysiske 

garant for vækst, udvikling og integration mellem de to nationers landsdele, Sjælland og 

øerne i Danmark og Skåne i Sverige. Broen skulle befordre et øget flow af viden, kultur, 

varer, ydelser og arbejdskraft for derigennem at få én plus én til at give tre. En synergieffekt, 

der skulle sikre fremtidig velfærd. Broen – støttet af visionen om det integrerede 

arbejdsmarked blev svaret på de udfordringer Danmark står overfor. Nemlig, øget 

international konkurrence samt dystre udsigter for den demografiske udvikling, hvilket vil 

skabe yderligere flaskehalsproblemer på arbejdsmarkedet. En del af løsningen findes på den 

anden side af Øresund, idet svenskerne ikke mangler arbejdskraft i samme omfang. I Skåne 

stiger antallet af erhvervsaktive derimod mere end antallet af ældre1. Derfor er der i Skåne et 

større overskud af arbejdskraft end på Sjælland.  

 Disse problemstillinger er blevet mere og mere italesat i løbet af dette årti, og har derfor 

skabt stigende interesse for et integreret arbejdsmarked på tværs af Øresund. En interesse der 

lejlighedsvis italesættes af såvel politikere, Øresundsinteressenter som arbejdsmarkedets 

parter. 

Problemfelt 
 
 Interessen for et integreret arbejdsmarked på tværs af Øresund synes imidlertid sløret af 

divergerende opfattelser af muligheder og begrænsninger i forhold til den praktiske 

gennemførelse heraf. Disse forskelle kommer til udtryk i den offentlige debat, hvor 

interessenter udtrykker forskellige forventninger til et integreret arbejdsmarked i forbindelse 

med bl.a. udviklingens hastighed og intensiteten i regionaliseringen af arbejdsmarkedet i 

Øresundsregionen. Men også til de betingelser et integreret arbejdsmarked skal fungere under. 

Disse forskellige forventninger til et integreret arbejdsmarked er så vidt jeg ved ikke 

undersøgt tidligere, men er interessante, fordi de skaber spændinger, der i sidste ende kan 

besværliggør tilrettelæggelsen af en fælles strategi, der kan omsættes til en realiserbar 

handlingsplan. Derfor ønsker jeg at undersøge, dette fænomen nærmere. 

 Min forventning til specialet er, at det kan skaffe overblik over relevante aktører, at der 

kan identificeres divergerende forventninger og muligvis lokaliseres grupperinger. Dette 

sætter mig i stand til at udpege nogle tendenser i kommunikationen omkring arbejdsmarkedet 

i relation til Øresund. Desuden er ambitionen med specialet at undersøge om, det giver 

                                                
1 FokusØresund nr. 2 april 2008, ”Befolkningsudviklingen fører til hård kamp om skånsk arbejdskraft” s. 6. 
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mening at tale om forventningsregimer i kommunikationen omkring 

øresundsregionaliseringen af arbejdsmarkedet. Ved forventningsregimer forstår jeg forskellige 

sæt af eksplicitte eller implicitte forventninger til principper, regler, normer samt de 

procedurer, der er forbundet med det at træffe beslutninger som aktører knytter an til i en 

given sammenhæng. Principper kan fx være overbevisninger i forbindelse med 

kendsgerninger, handlekraft eller retskaffenhed. Normer kan fx være relateret til rettigheder 

og pligter, mens beslutningsprocedurer sigter mod den praksis, der er i forbindelse med at 

udforme og implementere kollektive beslutninger2. Regimer afstemmer m.a.o. adfærd. Denne 

interesse leder mig til følgende problemformulering: 

Problemformulering 
 

 

Specialets felt 
 
 For at præcisere feltet for specialet ses nedenfor i figur 1 to cirkler – den ene 

repræsenterer arbejdsmarkedspolitikken (A) og den anden repræsenterer 

øresundsregionaliseringen (Ø).  

 
 

Figur 1: Udsnit af krydsfelt, som er specialets undersøgningsfelt. (Kilde: Egen tilvirkning). 

 

                                                
2 Inspireret af Stephen D. Krasner (1983) ”International Regimes” s.2. 

Ved at undersøge agens om forventninger til et integreret arbejdsmarked på tværs af Øresund i 

krydsfeltet mellem henholdsvis arbejdsmarkedspolitikken og øresundsregionaliseringen, ønsker 

jeg en forståelse af det verdensbillede aktørerne søger at indrullere hinanden i i det netværk af 

aktører, der forbinder sig til det indistinkte fænomen, der italesættes et integreret arbejdsmarked i 

Øresundsregionen. Dette skal sætte mig i stand til at vurdere, om det giver mening at tale om 

forventningsregimer i kommunikationen om et integreret arbejdsmarked i Øresundsregionen. 
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I det lysegrå felt i midten, hvor de to cirkler overlapper hinanden, er krydsfeltet mellem de to 

elementer, der består af to heterogene politiske områder, hvis interessesfære netop i dette 

punkt interagerer. Fokus for specialet ligger imidlertid i et endnu snævrere område, nemlig i 

et særligt tværsnit af dette krydsfelt, hvor arbejdsmarkedets muligheder og begrænsninger for 

integration på tværs af Øresund italesættes. Dette er det lille hvide felt inde i det lysegrå.  

 For yderligere at stramme ind præciseres feltet som følgende: agens bedrevet af aktører 

tilknyttet tværsnittet af krydsfeltet beskrevet ovenfor i perioden 2006-2009 i øst Danmark, 

nærmere bestemt Storkøbenhavn. 

 

Analysebeskrivelse 
 
 For at kunne besvare ovenstående problemformulering ønsker jeg at gennemføre tre 

delanalyser ved brug af Bruno Latours Aktør-Netværk-Teori, der beskrives nærmere i kapitlet 

om analysestrategi i afsnittet om teoretisk reference. 

 

Analyse 1 
 
 Den første analyse er et studie af forbindelser. Ved at identificere, hvordan aktører 

simplificerer sin version af virkeligheden i form af black boxes, kan jeg fremanalysere 

netværket af relationer mellem aktører, der i regionaliseringsprocessen bedriver en eller anden 

form for handlen i forhold til etableringen af et integreret arbejdsmarked, og som af andre 

tilskrives en central rolle for det øresundsregionaliserede arbejdsmarked, som det eksisterer i 

dag. Dette med henblik på at optegne netværket og vise, hvordan det formes af forskellige 

typer aktører gennem forskellig typer relationer samt de midler, aktørerne bruger til at 

rekruttere aktører. Således at jeg kan få indblik i det verdensbillede aktørerne søger at 

indrullere hinanden i. Analysen baseres på artikler, rapporter, litteratur, interview samt 

Internettet. 

 

Analyse 2   
 
 Den anden analyse er et studie af forventninger. Ved at undersøge, dels hvordan teoriens 

erkendelse og tænkning former black boxes om regionalisering og europæisk integration og 

dels, hvordan aktører forbinder sig til disse black boxes på forskellig vis, kan jeg 

fremanalysere, hvordan der formes forventninger til integrationsprocessen og dens aktører og 
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dermed, hvordan der tilføres mening til aktør-netværket. Dette med henblik på at vise, 

hvordan teori-baseret kommunikation selv er en aktør i netværket, der spiller en rolle for, 

hvordan forventninger indrulleres i netværket. Og hvordan teorien bruges af andre aktører i 

forskellige sammenhænge og danner basis for den måde, der kommunikeres om muligheder 

og begrænsninger i netværket. På denne måde skaffer jeg mig yderligere indblik i det 

verdensbillede aktørerne søger at indrullere hinanden i. Analysen  baseres på artikler, 

rapporter, litteratur, interviews samt Internettet. 

 

Analyse 3 
 
 Den tredje analyse er et studie af forskydninger. Ved at undersøge, hvordan aktørerne 

konstruerer sig selv på bekostning af andre og, hvordan de evt. gruppere sig i netværk, kan jeg 

fremanalysere spændinger i netværket. Dette med henblik på at identificere 

meningsforskydninger omkring de forventninger aktørerne stiller til hinanden og til 

integrationsprocessen, således jeg kan vise, hvordan der er divergerende opfattelser i forhold 

til forskellige sammenhænge. Dette skal bringe mig endnu et skridt nærmere en forståelse af 

det verdensbillede aktørerne søger at indrullere hinanden i.  Analysen vil ligeledes være 

baseret på artikler, rapporter, interviews samt Internettet. 

 

Diskussion 
 
 Efter analysen ønsker jeg i en diskussion af mine iagttagelser at komme nærmere en 

forståelse af de midler aktørerne bruger for at indrullere hinanden for derved at kunne svare 

på, om det giver mening at tale om forventningsregimer.  

 

Opsummering    
 
 Først optegnes netværket i analyse 1, der fokuserer på de relationer, der kommer til syne 

ved translationsprocesser, og er således et studie af forbindelser. Analyse 2 fokuserer på de 

black boxe, der skabes for at tilføre aktør-netværket mening, og er således et studie af 

forventninger. Analyse 3 fokuserer på aktørerne, ved at undersøge roller og kompetencer 

aktørerne tildeles samt de spændinger dette skaber i netværket, og er således et studie af 

forskydninger. Til sidst diskuteres de midler, hvormed aktørerne positionere sig i netværket. 
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Disposition  
 
 Specialets disposition er inddelt i fem dele i alt - en indledende del og derefter fire 

efterfølgende dele. Den indledende del indeholder en indledning, problemfelt, 

problemformulering, feltbeskrivelse, analysebeskrivelse samt nærværende 

dispositionsbeskrivelse. 

 Derefter følger specialets Del I, hvor analysestrategien præsenteres. Her starter jeg med 

en introduktion til specialets teoretiske reference, hvor jeg beskriver ANT og dens 

grundtanker, som de præsenteres af primært Bruno Latour. Præsentationen af teorien er 

tilrettelagt således, at den trinvis lægger op til de tre studier at forbindelser, forventninger og 

forskydninger i de tre analyser, som beskrevet ovenfor. Sidst i dette afsnit beskrives noget af 

den kritik, der er rette mod teorien. Dernæst følger mine analysestrategiske overvejelser, hvor 

jeg redegør for de kriterier, der danner basis for det analysestrategiske design af analyserne 

samt begrundelse for valg af teori. Dette efterfølges af et afsnit om de metodiske overvejelser, 

der ligger til grund for indsamling af empiri. Endelig afsluttes Del I med afgrænsning af 

specialet.  

 Del II starter med et kapitel med titlen State-of-the-art, hvori jeg kort diskuterer en lille 

men fremtrædende del af den litteratur, som allerede er skrevet om Øresundsregionen, samt 

hvilke mangler jeg finder på området. Dernæst følger et kapitel, der omhandler begreberne 

grænseregion, integration og regionalisering, som er en afklaring af, hvordan disse begreber 

bruges i specialet.  

 Del III er analysedelen og rummer tre delanalyser. Første analyse er en fremskrivning af 

forbindelser af aktører, og optegner således netværket af aktører samt de black boxes, der 

forbinder aktørerne til hinanden. Anden analyse er en fremskrivning af, hvordan der tilskrives 

mening til netværket, ved at sammenholde de forventninger aktørerne italesætter med de 

forventninger teori om grænseregioner italesætter.  Tredje analyse er fremskrivningen af de 

meningsforskydninger, der kan iagttages aktørerne imellem i forhold til deres forventninger til 

hinanden. Hver delanalyse efterfølges af en delkonklusion. I forbindelse med hver 

delkonklusion kobles analysens resultat til den røde tråd i specialet, og det specificeres, 

hvordan jeg bærer resultatet videre til de næste analyser. 

 Del IV består af en diskussion af mine iagttagelser i forhold til de midler aktørerne tager 

i anvendelse for at rekruttere andre aktører i deres netværk, hvilket skal danne grundlag for at 

besvare problemformuleringen om, hvorvidt det giver mening at tale om forventningsregimer. 

Til slut i diskussionen gives anbefalinger til strategiske overvejelser. Dernæst følger en 
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konklusion for hele specialet og afslutningsvis en perspektivering i forhold til de overvejelser 

min undersøgelse foranlediger. 

 Bagerst i specialet findes litterære referencer, der er ordnet efter litteratur og empiri. I 

specialets tekst laves direkte henvisning til litteratur med en parentes efter citat. Citater fra 

litteratur er ikke i kursiv. For citater fra empiri henvises med en fodnote. Citat fra empiri er i 

kursiv. Bagerst findes bilagt liste over interviewede, en interviewguide samt fakta om 

Øresundsregionen. 

 På modellen nedenfor er dispositionen af specialet vist i et pyramidediagram startende 

nede fra med indledningen. 

 

 
Figur 2: Pyramide med specialets disposition. (Kilde: Egen tilvirkning). 
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Del I 
 

Analysestrategi 
 
 Nedenfor introduceres den teoretiske reference, der på afgørende vis ”sporer” 

iagttagelsens analytiske blik. Dette betyder, at vandringen sker i selskab med den franske 

filosof og videnssociolog Bruno Latour, hvis synsvinkel vægtes af Aktør-Netværk-Teori 

(herefter ANT), men inkluderer også ANT-bidrag fra andre. I det følgende vil jeg først 

beskrive den analysestrategiske ramme, som ANT tilbyder, i en kort introduktion til Latours 

teoretiske univers eller plurivers, som han nok selv ville foretrække.  

 De tre nedenstående afsnit har fokus på hhv. forbindelser, forventninger og 

forskydninger, hvilket svarer til det fokus, der er lagt på hver af de tre analyser. Efter 

introduktionens tre afsnit afsluttes med et afsnit om en del af den kritik, der har været rettet 

mod ANT, før jeg derefter går videre til mine analysestrategiske overvejelser. 

 

Teoretisk reference 
 

Et studie af forbindelser 
 
 ”Making society hang together with social elements alone is like trying to make 

mayonnaise with neither eggs nor oil – that is, out of hot air alone” (Latour, 1986:277). 

 Med sædvanlig provokatorisk charme og bid fremfører Latour sit syn på den mangel på 

helhed, som, ifølge ham, repræsenterer traditionel samfundsforskning. Så længe kun de 

sociale elementer tages med i betragtning, og man dermed undgår de ikke-sociale elementer, 

vil det samfund, der kommer til syne, ikke være mere stabilt eller mere teknologisk udviklet 

end bavianernes (Latour, 1986:277). Latour mener derimod, at ikke-sociale elementer 

(artefakter og teknologier) tildeles en aktiv rolle i sociale relationer. Han savner derfor, at vi 

gør os i stand til at tage samtlige de drivkræfter og elementer, der mobiliseres i vores 

menneskelige verden, med i betragtning, når vi for eksempel vil forklare det fællesskaber er 

gjort af, og hvorfor nogle fællesskaber er flygtige, mens andre er længerevarende (Latour, 

1986:277).  

 Fællesskaber og vilkårene for deres varighed, uanset omfang, kan først anskueliggøres, 

når alle medvirkende eller modvirkende samt alle stabiliserende eller destabiliserende faktorer 

sidestilles uagtet deres oprindelse. John Law forklarer at: ”ANT kan betragtes som en materiel 
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semiotik. Teorien tager den semiotiske pointe om essentiel relationalitet og anvender den 

skånselsløst på alle typer af materialer – ikke kun på dem, som er sproglige” (Law 1999:3 jf. 

Esmark, Laustsen, Andersen, 2005:188). Der er m.a.o. intet, der har en iboende essens, alt 

tilskrives i stedet mening gennem etablering af relationer til andre aktører. Teorien ser altså 

verden som bestående udelukkende af netværk af relationer eller forbindelser3. 

 For at opspore forbindelser af enhver art tager ANT altså såvel human som non-human 

(herefter sociale og ikke-sociale) aktørerne i betragtning og derfor er der i princippet ikke 

begrænsninger for hvem eller hvad en aktør kan være. Aktører kan altså være alt fra 

dokumenter, EU direktiver, institutioner, embedsfolk, politikere, begreber, broer, 

strukturreformer, skatteregler, grænsehindringer, visioner, fagforeningsregler, landegrænser 

m.v. Kun ved at iagttage, hvordan alle disse aktører står i forbindelse med hinanden og med 

hvilke midler de styrker deres forbindelsers forklaringskraft, kan man opspore det netværk, de 

tilsammen danner.  

 For Latour er det sociale ”selve det, der limes sammen ved hjælp af mange andre slags  

forbindere” (Latour, 2005:25). Disse heterogene forbindere (entiteter) ”tager form og 

erhverver  egenskaber som resultat af sine relationer til andre entiteter” (Law 1999:3; jf. 

Esmark, Laustsen, Andersen, 2005:188), og derigennem stabiliseres og spredes de til at kunne 

danne netværk. For Latour er ”samfundet […] ikke ’den helhed’, ’hvori’ alt øvrigt er indlejret, 

men er det, der bevæger sig gennem alting, idet det kalibrerer forbindelser og tilbyder hver 

enkelt enhed, det støder på, en mulighed for kommensurability”4 (Latour 2005:280). 

 Men hvordan beskrives disse heterogene forbindere og deres relationer? Som vi skal se 

nedenfor, stiller ANT et relativt simpelt begrebsapparat til rådighed med det formål at 

anskueliggøre fællesskaber ved hjælp af netværk, aktører, translation og black boxes. 

 

Et studie af forventninger 
 
 ”Et slogan i ANT lyder 'man skal følge aktørerne', dvs. bestræbe sig på at nå på højde 

med deres ofte vilde nyskabelser, hvis man vil lære, hvad den kollektive eksistens er blevet til i 

deres hænder, hvilke metoder de har udviklet for at få denne eksistens til at hænge sammen, 

samt hvilke forklaringer der bedst definerer de nye associationer, som de har måttet etablere” 

(Latour, 2005:33). 

                                                
3 I et ANT-perspektiv kan vi derfor ikke iagttage eksempelvis ”niveauer, lag, territorier, sfærer, kategorier, strukturer eller 
systemer” (Latour, 1997:209). 
4 Forenelighed. 
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  Forbindelsen mellem netværk og aktør er gensidig afhængigt; er der intet netværk, er 

der heller ingen aktør og omvendt. Grunden er, at relationerne mellem aktørerne realiserer og 

stabiliserer netværk. Aktørerne tilskrives handling i kraft af netværk, hvorfor netværk også er 

en aktør. ”Et netværk udgøres ikke af nylontråde, ord eller andre holdbare substanser, men er 

det spor, der står tilbage efter en aktør i bevægelse” (ibid:159). Aktører kan ikke defineres i 

kraft af sig selv, men kun via den handling, som den tilskrives af andre aktører (Jensen, 

2003:7). En aktør kan f.eks. være et sygesikringskort, hvis handling er at skabe forbindelse 

mellem lægen og den offentlige sygesikring, og sørge for at lægen får sine penge, så patienten 

får sin 'gratis' konsultation. Som aktør formår sygesikringskortet at indrullere folkeregister, 

personnummer, datanettet, patientmodtagelsen, lægesekretæren, lægen, patienten, 

personregisterlovgivningen og m.fl.  

 Når en aktør forbinder sig til en anden aktør, kaldes det en translation – en proces, der 

består i at indrullere og mobilisere andre aktører (Callon 1986b:22). Indrullering består i at 

definere roller for andre aktører i netværket og få dem til at indtage disse roller. F.eks. formår 

sygesikringskortet at indrullere lægen ved at tilbyde en rolle, hvor det er nemt at servicere 

patienter med garanti for  betalingen herfor, og det indrullerer patienten ved at tilbyde en 

rolle, der gør betaling fra ham overflødig. Sygesikringskortet indrullerer et netværk ved at 

tilbyde andre aktører fordelagtige roller, men det, der gør, at indrulleringen i sidste ende 

virker, er, at sygesikringskortet også indrulleres af de øvrige aktører som en troværdig og 

brugbar black box. Det er en vigtig pointe i ANT, at indrulleringen er gensidig, at en relation 

aldrig kun går én vej. Man kan sige, at ”netværksdannelse indebærer [...] en stadig kamp for 

at indrullere og disciplinere aktanter” (Esmark, Laustsen, Andersen, 2005:191). Translation er 

m.a.o. de enkelte sammenknytninger i netværk fra den ene aktør til den næste, som tilsammen 

forstærker konstruktionen.  

 Netværk er skrøbelige, hvis ikke relationerne holdes i bevægelse, bliver netværket ikke 

tilskrevet handling og er dermed ikke nogen aktør. Konsekvensen er, at netværket falder fra 

hinanden (Callon 1986a:22). Hvis eksempelvis sygesikringskortet fra før skal accepteres som 

'betalingsmiddel', må det først og fremmest overbevise lægen og patienten om, at det nok skal 

sørge for, at pengene bliver overført. Denne overbevisningsproces sker via translation. ANT 

opfatter altså samfundet som bestående af netværk af relationer, og handling som noget, der 

muliggøres gennem indrullering og mobilisering af disse netværk. Når aktører vil indrullere 

eller mobilisere andre aktører for at kunne tale eller virke på vegne af disse, dvs. stabilisere og 

sprede netværk, skaber de roller til såvel sig selv som til andre aktører, de ønsker at forbinde 

sig med.  
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 En sådan rolle kaldes i ANT termer en black box, fordi dens indre egenskaber ikke er 

umiddelbart synlige. Man kan sige, at en black box sørger for at simplificere kompleksitet, så 

det bliver en mere overskuelig størrelse at forholde sig til. En aktør gør sig selv til en black 

box for at få andre til at forholde sig til en forenklet version af sit totale indhold. Nemlig en 

version, som frister med at opfylde visse forventninger, og derigennem skabe ønske hos andre 

aktører om at indrullere netop denne aktør. Populært sagt, pakkes indholdet pænt ind for, at 

andre skal 'købe varen'. En black box bliver et punkt i netværket, som andre aktører forventer, 

vil handle på en bestemt måde. Disse forventninger gør, at black boxen lettere tages for givet - 

som en selvfølgelighed – hvilket skyldes at den tilskrives status af kendsgerning (Latour 

1987:21).  

 I eksemplet ovenfor vil patienten fx se sit sygesikringskort som en black box, der agerer 

fuldt forventeligt. Det opfattes som en kendsgerning, at sygesikringskortet er en slags 

'betalingsmiddel', som både læge, patient og den offentlige sygesikring tiltror at sørge for 

registreringen af besøget hos lægen, så lægen garanteres betaling for sit arbejde, mens 

patienten slipper for at lægge penge ud for det offentlige. Hvis lægen satte spørgsmålstegn 

ved, om sygesikringskortet nu også ville sørge for overførslen af pengene, ville den 'gratis' 

konsultationen ikke kunne lade sig gøre. Der ville ikke være nogen handling (transaktionen 

mellem læge og sygesikring), ikke nogen aktør, fordi ”en aktør, der ikke gør en forskel, ikke 

er en aktør” (Latour 2005:157). Hvis derimod, som tilfældet er med sygesikringskortet, at 

aktørerne godtager en sådan black box som en kendsgerning og derfor tager del i at indrullere 

og mobilisere denne aktør, og den tilskrives stor betydning (troværdighed), så kaldes black 

boxens punkt i netværket for et obligatorisk passagepunkt. Dette er en optimal situation for en 

aktør, idet en sådan position styrker aktørens eksistensberettigelse og dermed øges 

overlevelsespotentialet. En sådan aktør er m.a.o. en stærk aktør.  

 Men hvordan 'reproduceres' disse forventninger fra aktør til aktør? Og hvad sker der 

med forventningernes 'indre natur' efterhånden som de transporteres 'fra hånd til hånd' rundt i 

netværket?  

 

Et studie af forskydninger 
 
 ”Der er ikke noget samfund, intet socialt rige og ingen sociale bånd. Derimod 

eksisterer der translationer mellem mediatorer, som kan generer associationer, der kan 

opspores” (Latour 2005:133). 
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 For Latour er det vigtigt at skelne mellem formidlere og mediatorer, hvis man vil sige 

noget om det, der (re)producerer det sociale. Det gør nemlig, ifølge ham, en væsentlig forskel, 

hvorvidt ”de 'midler' eller 'redskaber', der bliver anvendt til 'konstruktionen', behandles som 

mediatorer i stedet for som formidlere” (ibid:63). Forskellen ligger i om transporten af 

betydning eller kraft sker med eller uden transformation undervejs, og altså om input og 

output har samme ’indre natur’, eller om der er sket forskydninger under transporten. I 

formidlernes varetægt sker der ingenting, her bevares betydningen på en forudsigelig måde - 

formidlere bidrager ikke selv med noget. Hvorimod der i mediatorernes varetægt sker 

uforudsigelige ting – de ”[…] transformerer, oversætter, forvrider og modificere den 

betydning eller de elementer, som det er meningen, de skal transportere” (Latour 2005:62). 

Man kan derfor ikke gætte sig til mediatorernes output ud fra kendskabet til deres input, så 

”deres specificitet skal tages i betragtning i hvert enkelt tilfælde” (ibid). En mediator får andre 

til at handle ’få til at gøre’ eller ’få til ikke at gøre’, men at ’få til at gøre’ er ikke det samme 

som at 'forårsage' eller 'at gøre'. ”I samme øjeblik aktører ikke betragtes som formidlere, men 

som mediatorer, bliver det sociales bevægelse synlig for læseren” (ibid:155). Man må derfor 

undersøge de enkelte aktørers egenskaber nøje og spørge sig, hvad får hvad til at gøre hvad i 

denne sag? Hvad er det for handlingsinstanser, der rører sig i feltet?  

 

Kritik af ANT  
 
 ANT er for mange tilhængere af traditionel sociologi en stærk kop te, men en del af den 

modviljen ANT har mødt skal måske også ses i lyset af den stærkt kontroversielle kritik, ANT 

(Latour) rejser mod konventionel og kritisk sociologi, hvor Latour absolut ikke lægger fingrer 

imellem. Følgende kritikpunkter er imidlertid nok overvejelser som de fleste, der kaster sig ud 

i ANT for første gang, uvilkårligt gør sig. 

 En del af den kritik, der er rejst mod ANT drejer sig om, dens insisteren på artefakters 

agens. Her har kritikken været, at artefakter ikke kan tilskrives intentionalitet. ANT’s 

tilhængere har svaret, at det ikke er tilfældet, at ikke-sociale aktører tilskrives intentionalitet 

eller andre egenskaber, for jf. ANT’s forståelse af agens forudsætter det ikke intentionalitet. 

Ifølge ANT tilskrives agens hverken sociale subjekter eller ikke-sociale objekter, men 

derimod forbindelser mellem heterogene entiteter af både social og ikke-social karakter. 

Agens opstår m.a.o. i samspillet mellem aktørerne. 

 En anden kritik handler om, at ANT betragter alle aktører i et netværk som ligeværdige. 

Det tager altså ikke hensyn til tidligere strukturer som fx magt. I stedet betragter ANT 
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sådanne strukturer som noget, der træder frem i de forhandlinger og re-forhandlinger, der til 

stadighed danner et netværk. En aktørs magt bliver til i kraft af hans evne til at indrullere 

andre aktører i netop hans verdensbillede. Derfor bliver ANT af nogle kritikere betragtet som 

et forsøg på fx at forklare en central placeret aktør i et netværk, ved blot at sige, at han er 

centralt placeret. I den forbindelse er ANT’s fokus blevet kritiseret for at være overdrevet 

styrende.  

 En tredje kritik går på, at ANT-case-studier er mere beskrivende end de er forklarende, 

hvilket kritikerne synes er meningsløst. Empirisk er en ANT-analyse svær at afgrænse og 

genstandsgøre før analyse påbegyndes, fordi et netværk i princippet er uendeligt, og fordi 

aktørerne selv skal vise afgrænsningen. Derfor risikerer en ANT-forsker let at ende i den 

problematik, man i antropologi kalder ”thick description”. ANT’s metode stiller altså store 

krav til ANT-forskeren, fordi teoriens mangel på et ”uden for netværk-kriterie” gør, at 

relevans i forhold til, hvilke aktører, der er vigtige i et netværk, og hvilke, der ikke er, 

vurderes af den enkelte forsker. Dette kan være vanskeligt at håndtere og operationere. 

 Måske som en følge deraf er ANT desuden blevet kritiseret for at være amoralsk. 

Forsvaret fra ANT lyder noget i retning af, at det amoralske potentiale i en ANT-analyse ikke 

er absolut. Vel er moralske og politiske standpunkter mulige, men før forskeren kan fremføre 

sådanne standpunkter, så det giver mening for andre, kræver det, at netværket er 

fremanalyseret og beskrevet. 

 Efter denne korte introduktion af ANT går jeg nedenfor videre til mine 

analysestrategiske overvejelser i henhold til teoriens fordringer.  

 

Analysestrategiske overvejelser 
 
 Nedenfor gennemgås de analysestrategiske overvejelser ved først at beskrive den 

virkelighedsopfattelsen specialet baserer sig på samt begrunde valget af ANT som teoretisk 

reference. Endelig diskuteres iagttagelsespunkt og genstandgørelsen i relation til teorien og 

dens fordringer. Efterfølgende fremlægges mine metodiske overvejelser og specialets 

afgrænsning.  
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Forståelsesmæssig udgangspunkt 
 
 Specialet tager udgangspunkt i en konstruktivistisk virkelighedsopfattelse. Dette 

betyder, at jeg læner mig op af det konstruktivistiske paradigme, der meget forenklet siger, at 

virkeligheden, eller snarere vores virkelighedserkendelse, er en værdiladet subjektiv 

konstruktion, mere end en passiv tilegnelse af objektive sandheder. Vi mennesker har kun 

adgang til den virkelighed, vi selv individuelt og kollektivt konstruerer. Eftersom vi 

mennesker opfatter det, vi sanser, vidt forskelligt ud fra kontekst, social baggrund, erfaring, 

viden, egenskaber osv. er virkeligheden i høj grad subjektiv.  

 Min position som iagttager er en anden ordens iagttagelsesposition, dvs. jeg, som 

observatør, iagttager iagttagelser, andre aktører har iagttaget og gengiver disse aktørers 

udsagn (iagttagelser) så nøgternt og loyalt (objektivt) som muligt.  

 Konsekvensen af denne virkelighedsopfattelse er, at der ikke findes en endegyldig 

sandhed om virkeligheden, men at denne vil variere, alt efter hvilke aktører, der ytrer sig. 

Desuden er øresundsregionaliseringen noget processuelt, en organisering under udvikling og 

konstant forandring – en ordning af nye netværk. Det samme kan siges om den organisering, 

der foregår i det arbejdsmarkedspolitiske netværk efter strukturreformens ikrafttræden i 2007. 

Dette gør, at genstanden hele tiden ændre sig og sine relationer både på tværs af de to 

politiske områder og inden for hvert enkelt område. Der er altså tale om en kompleks 

problemstilling, som kan og bliver opfattet forskelligt alt efter hvilke aktører, der ytrer sig, og 

”som samtidigt giver helt nye strategiske forudsætninger for de selv samme aktører” 

(Tangkjær 2000:13). Specialets empiri består af aktører, der translaterer i bestræbelser på at 

skabe egne netværk gennem indrullering og mobilisering. Det er derfor kildekritisk vigtigt at 

holde sig for øje, at empirien synliggør nogle aktør-netværk, mens andre sløres. 

 

Begrundelse af teorivalg 
 
 Grunden til dette teorivalgt er hovedsagelig, at det felt jeg undersøger, er fyldt med 

objekter og objekt-orienterede mennesker, der mener, at objekter sætter en forskel. Det er 

sådanne forskelle, jeg er på jagt efter. I feltet indgår tekniske og sociale aktører i et netværk i 

form af fx a-kasse-regler, flaskehalsproblemer, politikere, pendlere, grænsehindringer, 

direktiver, landegrænser mv. Objekter er vigtige i sammenhængen, for ”ud over at 

determinere og tjene som baggrund for menneskelig handling kan ting autorisere, åbne for, 
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betinge, opmuntre, tillade, antyde, påvirke, blokere, muliggøre, forbyde osv.” (Latour 

2005:95). Fordi ANT åbner mulighed for at iagttage et bredere spektrum af aktører i 

netværket af såvel sociale som ikke-sociale aktører på lige fod, får jeg mulighed for at 

synliggøre aktører, som jeg ellers måske ikke ville se spille en rolle i 

øresundsregionaliseringens eller i arbejdsmarkedspolitikkens netværk. 

 Når jeg laver en netværksanalyse, konstruere jeg et netværk, hvor punkterne består af 

mange forskellige entiteter som fx EU, grænsehindringskategorier, arbejdsmarkedsressourcer, 

politikere, pendlere, grænser, arbejdsmarkedets parter, demografi, beskæftigelses- og 

arbejdsmarkedspolitik m.fl. Disse entiteter indgår i et komplekst netværk med vidt forskellige 

relationer til hinanden. Det er dette netværk, jeg ønsker at fremanalysere for at kunne besvare 

problemformuleringen. Men for at operationalisere teorien, så den bliver empirifølsom, må 

jeg først konditionere et iagttagelsesprogram. 

 

Genstandens snitflader 
 
 Med ANTs begrebsapperat og netværksforståelse, kan man sige, at den 

øresundsregionale arbejdsmarkedspolitik genstandgøres i et flerspektret iagttagelsespunkt. 

Dette betyder, at genstanden kan iagttages gennem flere snitflader roterende omkring en 

øresundsregionaliserings-akse, hvor kommunikationen om bl.a. arbejdskraftens fri 

bevægelighed over Øresund eller løsningen på arbejdsmarkedets flaskehalsproblem på skift 

danner rammen for iagttagelsen. På denne måde kommer detaljer af aktørernes vision om 

verden til syne. Nedenfor specificeres, hvordan jeg gør mig i stand til på systematisk vis at 

iagttage med ANTs analysestrategiske blikke, så de argumenter, teorien tilbyder, bringes i 

spil. 

 

Translation 
 
 Translation består i at definere roller for andre og derefter få dem indrulleret og 

mobiliseret til at varetage de funktioner, der følger med rollen. Man kan sige, at jeg ved at 

iagttage translationer, får aktørerne til at træde frem. Dette er imidlertid ikke uden problemer, 

da entiteter kan gøre modstand mod at bliver gjort til et sådant punkt i netværket fx kan 

svenskerne beslutte, at det er for usikkert at jobpendle til Danmark. Processen indebærer 

derfor forhandlinger, der skaber rum for handling, idet hvert punkt (black box) er en del af en 
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kæde, der som helhed sørger for, at aktøren varetager sin funktion og dermed kan beholde sin 

position i netværket.  

 Udfordringen ligger imidlertid i at identificere sådanne forhandlinger og at fortolke dem 

efterfølgende, bl.a. fordi disse forhandling oftest kun kan iagttages retrospektivt med 

ubekendte faktorer som analysebetingelse. Eller sagt på en anden måde, ofte kan det ikke lade 

sig gøre at iagttage hele sammenhængen, da det er en proces, der er foregået før nuet. I stedet 

kan vi iagttage produktet af processen, handling, og derudfra rekonstruere forhandlingen, der 

ligger til grund for handling. Man kan også sige, at translation kommer til udtryk i 

kommunikation som efterladte spor af en proces, og at al kommunikation derfor er resultat af 

translation. Da ANTs genstand kan anskues både som et objekt, et subjekt, en struktur og en 

proces indikerer kommunikation både en black box, en aktør, et netværk og translation. 

 

Translationsprocesses fire trin 

 
 Til at beskrive translationsprocessen læner jeg mig op ad Callons four moments (Callon 

1986b: 6) som kan overlappe hinanden, men som danner de forskellige faser i en almen 

translationsproces, hvor aktører identificeres, og hvor mulige interaktioner samt yderpunkter 

for handlen forhandles og fastsættes. Herved dannes en struktur. De fire trin er følgende: 

1) Problematisering, hvor et givet problem og et sæt af relevante aktører defineres 

netop ud fra, at de har defineret problemet og midlerne til at håndtere problemet, og 

derved gjort dem selv uomgængelige i sammenhængen.  

2)  Interessement, er de midler hvormed aktører rekrutterer andre aktører for at få dem 

til at indtage roller i netværket, som styrker og understøtter væsentligheden af den 

primær aktørs egen rolle. 

3) Indrullering, er måden hvorpå roller er defineret og aktører formelt accepterer og 

påtager sig funktionen, der følger med disse roller. 

4) Mobilisering, er måden hvorpå aktører påtager sig en talsmands-rolle over for 

passive aktører i netværket og forsøger at mobilisere disse til at påtage sig rolle-

funktioner. 

 

Forhandlingers karakteristika 

 
 Translation er forhandlinger mellem aktører om kollektive forståelsesrammer og 

definitioner af fænomener, som netværket samlet betragter som et anliggende. Resultatet af en 
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succesfuld forhandling er et aktør-netværk karakteriseret ved afstemte interesser, men en 

sådan stabilitet er langt fra givet, da netværk er dynamiske helheder af heterogene enheder og 

hele tiden må re-konstrueres. Det er derfor interessant at studere, hvordan resultatet af en 

sådan forhandling ”hele tiden påberåbes, udviskes, distribueres og omfordeles” (Latour 

2005:65) af aktørerne. Forhandlinger i translationsprocessen er bl.a. karakteriseret ved:  

a) Obligatoriske passagepunkter (OPP), som ofte er konstrueret af den primære aktør 

for at sikre, at kommunikationen passerer gennem dennes domæne. Dette betyder, 

at aktøren bliver funktionelt uundværlig for netværket. 

b) Translation af magt refererer til, at de aktører, der principielt har magt, ikke 

nødvendigvis har magten i praksis, fordi det sidste fordrer evnen til at definere, 

skabe og stabilisere netværk af aktører, der er motiverede for at arbejde i 

fællesskab for at opnå et bestemt mål. Dette betyder, at magt betragtes som en 

relation, der opstår nedefra og op mere end oppefra og ned; som et resultat af en 

aktørs succes med at overbevise, indrullere, mobilisere samt andre netværks-

opbyggende aktiviteter. 

c) At black boxe, er en måde at simplificere komplekse enheder, der tilskrives 

veldefinerede egenskaber for netop at reducere kompleksiteten, og derved gøre det 

mere overskueligt for aktører at forholde sig hertil i form af indrullering. 

 
Ved at undersøge kommunikation med denne fire-trins-model og de nævnte forhandlings-

karakteristika kan jeg identificere såvel translation (proces), netværk (struktur), aktør 

(subjekt), black box (objekt). 

 

Aktør 
 
 Man kan sige, at lokomotivet i et netværk er en aktør (et subjekt), der er blevet formet af 

netværket og som interagerer med og påvirker andre aktører til at varetage bestemte 

funktioner i netværket. Hos en aktør kan man iagttage en vision om verden, hvor aktøren selv 

og andre aktører spiller forskellige roller, hvilket i ANT vil sige en aktør-verden (Callon 

1986a:22). Aktørerne definere ikke selv deres roller i denne aktør-verden. I stedet defineres 

rollerne af den aktør, der forsøger at indrullere dem, så de hver udfylder deres funktion i 

forhold til verdensbilledet i den givne aktør-verden (Callon 1986a:24). Aktøren forsøger at 

skabe en relation til andre og gøre dem til punkter i sit netværk, dvs. black boxes. Aktøren er 
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afhængig af, at den kan indrullere andre til at udfylde rollefunktionerne i sin aktør-verden. 

Kan den ikke det, må den forandre sig eller forgå. 

 Den struktur, der etableres på baggrund af aktør-verdenens relationer, kaldes et aktør-

netværk (Callon 1986a:32). Formålet med at bruge to betegnelser er, at der med begrebet 

aktør-verden sættes fokus på aktørens enhed og selvtilstrækkelighed, hvorimod begrebet 

aktør-netværk sætter fokus på aktøren som et netværk – altså aktørens mønster af relationer – 

og at dette mønster er foranderlig (Callon 1986a:33) og til stadig forhandling. Det er en 

forståelsesmæssig vigtig pointe, at de to begreber anvendes om det samme, nemlig aktøren.  

 Denne foranderlighed indebærer, at et aktør-netværk konstant må rekonstrueres, da 

konkurrerende aktører forsøger at konstruere sig selv på bekostning af andre aktører. Et 

eksempel kunne være en uenighed, hvor én aktør i netværket forsøger at konstruere en aktør-

verden, der kategoriserer en given tilstand som en grænsehindring, mens en anden aktør 

forsøger at konstruere en aktør-verden, hvor denne tilstand netop ikke er en grænsehindring, 

men blot en forventelig forskel mellem to landes regelsæt. Konstruktion og rekonstruktion af 

aktør-netværk sker gennem translation, der danner aktøren.  

 Kriteriet for, at jeg kan dømme, at jeg iagttager en aktør (og dennes netværk), er derfor, 

at jeg kan iagttage translation som beskrevet ovenfor. 

 

Black box 
 
 Når jeg iagttager en black box, iagttager jeg et punkt i netværket (en rolle), der gennem 

translation er blevet simplificeret med det formål at gøre udsnittet håndterbart for et aktør-

netværk ved at tilskrive det nogle forsimplede egenskaber. For at danne netværk må hver 

black box være en simplificering. I netværket om en frisørsalon er kunden fx meget andet end 

en hårpragt og en sum penge, som lidt karikeret er det, salonens aktør-netværk ser. Kunden er 

måske lønarbejder, kvinde, mor, allergier, bilist, husejer m.v. Men i salonens aktør-netværk er 

kunden simplificeret til et redskab med en række foruddefinerede egenskaber (person med hår 

på hovedet og penge), der er kompatible med de øvrige relationer i aktør-netværket (Callon 

1986a:29). I en tekst indtager en black box en rolle som ”a closed, obvious, firm and 

packaged premise leading to some other less closed, less obvious, less firm and less united 

consequences” (Latour 1987:25). En black box er altså et redskab. Når jeg undersøger black 

boxes, laver jeg på sin vis en redskabsanalyse, hvilket åbner mulighed at analysere sociale og 

ikke-sociale aktører på lige fod. I en organisation kan en black box være en formuleret 
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kommunikationsstrategi, et godt argument i denne strategi, en kantineordning, et mailprogram 

osv.  

 I det følgende citat om, hvordan mobiliteten over Øresund kan øges, vil jeg illustrere, 

hvordan jeg iagttager en black box i en tekst.”[…]Et vigtigt paramenter for at øge 

bevægeligheden vil derfor være, at det informationsarbejde, som allerede har været i gang 

længe, fortsættes, men i endnu højere grad med vægt på den gode historie om, hvordan det er 

at arbejde i et land og bo i et andet land” […]”Hvis grænsen kan nedbrydes – ikke kun fysisk 

som allerede sket, men også i psykologisk forstand – vil meget være nået. Derfor skal den 

gode historie fortælles igen og igen. Kun derved øges bevægeligheden på tværs af Øresund”5. 

Citatet anfører, at den gode historie vil øge bevægeligheden, men også, at det skal undgås, at 

borgerne finder anledning til ikke at bevæge sig over sundet. Som black box er udsagnet ”i 

højere grad med vægt på den gode historie…” et redskab til at indrullere andre aktører til 

funktionen at fortælle gode historier om pendling. 

 En anden type black box, jeg kan iagttage, er materiel. Materielle black boxes tilskrives 

handling uden for tekster og kan ikke iagttages i tekster, på samme måde som i citatet 

ovenfor. I det følgende citat tematiseres Øresundsindexet imidlertid som et materielt redskab, 

der kan indfri materielle mål (måling af graden af integration): ”[…] Øresundsindekset, som 

tager temperaturen på integrationen i Øresundsregionen set fra erhvervslivets perspektiv. 

Øresundsindekset 2007 viser, at integrationen mellem Danmark og Sverige fortsat stiger”6. 

En black box løser et problem – den er et middel til et mål. Kriteriet for at dømme, at jeg 

iagttager en black box som kommunikativ foreteelse, er, at andre aktører definerer roller til 

sig selv eller andre aktører. 

 

Iagttagelsespunkt 
 
 Som nævnt, kompliceres specificeringen af iagttagelsespunktet af, at dét jeg ønsker at 

iagttage er midt i en skabelsesproces. En genstand under udvikling eller en forandringsproces 

kan ikke afgrænses på forhånd, man må analysere det på dets egne vilkår for at se, hvor 

genstanden selv afgrænser sig. Derudover gør ANTs netværksforståelse af netværks indre 

dynamikker det yderligere vanskeligt at forudsige et præcist iagttagelsespunkt. Årsagen er, 

som vi har set, at ANT tilbyder et begrebsapparat og en netværksforståelse, hvor genstanden 

                                                
5 FokusØresund, nr. 3 juni 2007 ”Den gode historie skal fortælles igen og igen” s. 11 
6 Øresund Industri & Handelskammare, pressemeddelelse, 7. juni 2007 
http://www.oresundchamber.dk/nyheder/pressemed-07jun2007.htmØ 
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har flere facetter, fordi den kan anskues både som et objekt (black box), et subjekt (aktør), en 

struktur (netværk) og en proces (translation). Genstanden udgør helheden af disse facetter, og 

på den måde skaber ANT en speciel måde at se helheder på, hvor det vi iagttager, altid både 

er en helhed i sig selv og en del af en helhed. Når vi fx iagttager en black box, iagttager vi 

også en aktør og et netværk, og vi iagttager retrospektivt den translationsproces, der skaber 

relationerne. I ANT er disse fire blikke altid til stede samtidigt, og man kan selv vælge, 

hvordan man vil fokusere blikket. Genstanden ændrer sig efter, hvordan vi vælger at fokusere. 

Specialet søger at udnytte denne iboende flertydighed ved at lade de tre delanalyser fokusere 

med hvert sit blik – translation, black boxes og aktører – for derved at stykke genstanden 

sammen til en helhed. 

 

Empiri 
 

 Det er imidlertid vigtigt, hvis jeg vil forblive ANT-tro og altså fastholde Latours 

relativistiske principper om at fravælge at definere rammen på forhånd, at jeg lader aktørerne 

vis mig, hvor de mener, grænsen for netværket går. Lidt som en kunstmaler, der ikke på 

forhånd ved, hvordan motivet vil ende med at se ud og under alle omstændigheder først 

vælger rammen til sit maleri, når det sidste penselstrøg er sat. 

 Når det er sagt, skal det omvendt præciseres, at der i et speciale altid må træffes valg i 

forbindelse med den praktiske gennemførelse. Dvs. at jeg må beslutte, hvor mit startpunkt for 

optegningen af netværket er. For siden der er tale om enheder i kæder af transformationer, 

hvor stiller jeg mig så i udgangspunktet – hvor og hvordan igangsættes optrevlingen af et 

konkret empirisk netværk? 

 Specialets empiriske udrulning af arkivet tager sin begyndelse ved en paneldebat afholdt 

af Foreningen Øresundsborger7, fordi det er mit første møde med sociale aktører i netværket. 

ANTs slogan om at følge aktørerne overholder jeg ved at lade de sociale aktører vise mig vej 

videre til andre aktører i netværket, såvel sociale som ikke-sociale aktører, som disse aktører 

mener spiller en central rolle i netværket (feltet). Jeg bruger disse ”vejvisere” som styring til, 

hvor jeg skal hen efterfølgende. Da paneldebatten i høj grad kom til at handle om 

grænsehindringer, og siden Nordisk Grænsehindringsforum og Ole Stavad (dansk delegeret) 

blev nævnt ved flere lejligheder, valgte jeg Stavad som første interviewperson. Samtidig blev 

                                                
7 Afholdt 03.09.08 kl. 19.00 på Luftkastellet i Limhamn. 
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der fx også nævnt en radioudsendelse, som Øresundsordfører Karen Hækkerup (S) havde 

deltaget i, hvilken jeg også lyttede til. Både interview og radioudsendelse ledte videre til 

andre aktører som igen viste videre osv. På den måde er jeg blevet ledt rundt i netværket, hvor 

jeg stødte på sociale aktører som bl.a. DI, Dansk Erhverv, Beskæftigelsesregion Hovedstaden 

og Sjælland, ØresundDirekt, Nordisk Grænsehindringsforum, RBR, Øresundskomiteen, 

Beskæftigelsesministeriet samt en lang række ikke-sociale aktører, som fx rapporter, pjecer, 

Øresundsindeks, kompetenceregnskab, flaskehalsproblemer, grænsehindringskategorier m.fl.  

 Det er imidlertid en vigtig pointe, at specialets empiriske udrulning af arkivet ikke er 

identisk med den opsporing af forbindelser, der danner grundlaget for at optegne netværket, 

som det træder frem i analysen (genstanden). Det empiriske arkiv er samlet og ordnet, før de 

egentlige sammenhænge for forbindelserne i netværket er gransket og stykket sammen via 

analyse, og redegørelsen for hver analyse er forfattet.  

 Kildekritisk kan man sige, at min rute gennem netværket og den empiri, denne har 

bevirket, betinger det netværk, der kan konstrueres i analysen. Dette betyder, at netværket 

kunne fremanalyseres helt anderledes, hvis man baserede sig på en anden empiri end den, der 

benyttes her.  

 

Genstand 
 
 ANTs analysestrategiske tilgang fordrer, at man forholder sig 1) upartisk, hvilket 

betyder, én aktørs perspektiv ikke prioriteres i forhold til andres; 2) uden a priori antagelser 

om sammenhænge i netværket, hvilket betyder, at visse typer af aktører ikke gives forrang fx 

mennesker eller organisationer i forhold til artefakter; 3) fri association fordrer, at aktørernes 

translationer ikke tillægges status af fx kendsgerninger, men i stedet blot udfoldes i det 

netværk, som metodisk kan fremanalyseres. 

 Man kan derfor med rette spørge, hvordan jeg udvælger nogle translationer og fravælger 

andre. Dette dilemma er søgt imødegået ved at vælge translationer, der efterlader spor, der 

kan siges at være monumentale. Disse identificeres ved, at deres centrale rolle påberåbes 

gentagende gange af forskellige aktører, og at det gennem deres frekvens altså antydes, at de 

spiller en vigtig rolle i netværket. Det er altså ikke tilfældigt, hvilke translationer, der kommer 

til syne i specialet.  

 Men hvordan udvælges genstanden ud af arkivet? Det gør jeg ved at lede efter agerede 

(italesatte og handlede) beretninger eller narrativer, hvor konkrete sammenhænge skitseres og 
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manifesteres fx beretninger om en relation mellem et integreret arbejdsmarked og løsningen 

på arbejdsmarkedets flaskehalsproblem. For at sikre et bredt indblik i, hvordan netværket af 

relationer translaterer, placerer jeg mig ved aktører som gennem at fordele roller, handlinger 

og kompetencer forbinder sig til hinanden, ved at knytter an til de samme definitioner af 

sociale fænomener som værende (Latour 1997:35) fx en myte, grænsehindring, passivitet, 

uudnyttet, en vision eller som et potentiale mv. Arbejdsmarkedets ideer, handlinger og 

interesser omkring øresundsregionaliseringen vil fx manifestere sig i eller på basis af ord, 

diskurs eller konversationer, om man vil. Men ord og mening skabes af sociale processer eller 

interaktioner på basis af kollektive forhandlinger eller konventioner om, hvordan vi som 

samfund opfatter vores virkelighed.  

 Ved at undersøge forskellige karakteristika ved fx gruppedannelser, handlinger, 

objekter, kendsgerninger samt lede efter kontroverser eller friktion i netværket sættes jeg i 

stand til at se betingelserne for, hvordan der forhandles kollektivt. Fx er grupperinger 

karakteriseret ved, at de hele tiden skal indgås, eller gendannes for at eksistere. Ved at 

definere hvilken form for gruppe, hvem gruppen er for/ikke for, hvad den er eller burde være, 

samt hvad den i hvert fald ikke er sammenlignet med andre rivaliserende grupper 

(antigrupper) holder ”indrulleringschefen” og hendes ”følge af gruppemagere, gruppe-talere 

og gruppe-holdere” (Latour 2005: 54) gruppen i live. Som data for en sådan undersøgelse 

bruger jeg de forskellige spor, gruppe-magerne efterlader i bestræbelserne på at argumentere 

for gruppens eksistensberettigelse. På denne måde er det aktørerne selv, der afgrænser 

netværket ud fra deres vision om virkeligheden. 

 

Metodiske overvejelser 
 
 I specialet anvendes en induktiv metode således at iagttagelser af enkelte tilfælde eller 

specialtilfælde, om man vil, danner udgangspunkt for at konkludere noget generelt om 

eksempelvis et integreret arbejdsmarked som fænomen. I arbejdet med specialet er der 

benyttet empiri fra en lang og mangfoldig række af kilder, idet jeg har forsøgt at komme så 

vidt omkring, som specialets rammer nu engang giver mulighed for. Samtidig kan man sige 

om empirien, at den forholder sig til genstanden i de tre dimensioner tid, sag og rum (social). 

Dette er alt sammen med til, at jeg i sidste ende vil være i stand til at konkludere på så 

nuanceret et grundlag som overhovedet muligt. Der benyttes hovedsageligt kvalitative kilder, 

idet disse åbner for en bedre mulighed for at analysere og tolke på data. Empirien omfatter en 
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bred vifte af kilder fra artikler, rapporter, radioudsendelser og dokumenter indsamlet via 

anvendelse af bibliotekets bogsamling samt forskellige databaser og søgemaskiner til 

interviews af enkeltpersoner samt lydoptagelse af to offentlige møder, som jeg personligt har 

udført. Desuden har jeg fået udleveret relevant materiale i form af rapporter og pjecer fra 

interviewpersoner. Informedia er ikke benyttet, da de skrivende medier generelt set ikke 

beskæftiger sig meget med Øresundsregionen i et arbejdsmarkedspolitisk perspektiv. 

Materiale fra skrivende kilder er således fundet på anden vis. 

 

Interviews 
 
 Som allerede nævnt har aktører henvist til andre aktører, og jeg har altså fulgt aktørerne, 

som Latour anbefaler. Har jeg ikke direkte modtaget et navn på en interviewperson, men kun 

på en institution, er interviewpersonen udvalgt ud fra begrebet kvalitativ informant, 

hovedsageligt ud fra en vurdering af, at vedkommende kan siges at repræsentere institutionen. 

Det betyder, at jeg næsten udelukkende har interviewet personer, som besidder 

nøglepositioner i de organisationer eller institutioner, de repræsenterer, og som dermed på én 

gang er strateger og beslutningstagere. Det er personer, der i kraft af deres position har eller 

vil kunne komme til at spille ind på udviklingen på området. Alle interviewede fremstår med 

navn, titel og institution, der har altså ikke været ytret ønske om anonymitet eller andet. Det er 

tilstræbt at interviewe repræsentanter for et bredt udsnit af aktører såvel myndigheder, 

interesseorganisationer, institutioner, arbejdsgivere, arbejdstagere og andre af 

arbejdsmarkedets parter, hvorfor det er blevet til ikke mindre end 11 interview og 

lydoptagelse fra 2 paneldebatter.  

 

Interviewmetodiskeovervejelser 
 
 Interviewene er konstrueret ud fra metoden beskrevet af McCrakens, som et instrument 

til at indfange, hvordan en interviewperson ser og forstår sin virkelighed. McCraken opererer 

med en 4-trins metode, som er designet bl.a. ”to allow investigators to exploit their familiarity 

with their own culture so that they may design better questions, listen more skillfully, and 

analyze data with greater sensitivity. But it also seeks to help them transcent this familiarity 

so that it does not blunt their critical skills. ” (McCrakens 1988:65). For at sikre en fornuftig 

validitet i dataene og i specialet har jeg som interviewer være meget opmærksom på, hvad jeg 

selv medbragte til interviewet med hensyn til forhåndsantagelser, opførsel, bekræftende nik, 
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bemærkninger m.v. Desuden har jeg af hensyn til teoriens fordring om a priori antagelser 

givet så lidt information om specialet indhold som muligt før interviewet. Der er lavet en 

interview-guide (bilag) med spørgsmål, som har dannet rammen for interviewene til støtte i 

interview-situationen. Interview-guiden er ikke udsendt til aktørerne på forhånd, men blot 

brugt af mig ved mødet med den interviewede. Udgangspunktet har været at lade 

interviewede selv fortælle sin historie og kun bruge spørgsmålene for at holde kursen i 

forhold til specialets genstand og den viden jeg søgte. 

 

Validitet 
 
 På baggrund af specialets forståelsesmæssige udgangspunkt må det understreges, at jeg, 

som forfatter til et speciale med et konstruktivistisk perspektiv, ikke kan undgå at påvirke de 

data, som specialet bygger sin analyser på. Dette dels fordi jeg personligt indgår i skabelsen af 

empirien som interviewer, og dels fordi empirien også bliver påvirket gennem udvælgelse og 

tolkning af relevant data. Et eksempel kunne være, når jeg fx spørger: ”Hvem/hvad er 

medspiller/modspiller i forhold til et integreret arbejdsmarked?” Med dette spørgsmål 

forudsætter jeg bl.a., at der rent faktisk eksisterer med- og modspillere. Det havde ikke ændret 

noget særligt, hvis jeg havde startet med at spørge: ”Findes der med- og modspillere?” For det 

ville stadigvæk have været mig, der havde ført idéen om med- og modspillere til torvs. Man 

kan derfor påstå, at jeg påvirker undersøgelsen med mit valg af spørgsmål. 

 Endvidere er der tale om et meget stort empirisk materiale at holde styr på, og jeg har 

derfor måtte foretage valg og fravalg med risiko for, at jeg har udeladt eller overset noget, 

som kunne bibringe andre perspektiver. Der er ikke nogen måde at gardere sig mod dette ud 

over at være grundig og gå omhyggeligt frem. 

 Desuden er jeg selv en del af problemfeltet, idet jeg som dansker bor på den svenske 

side af Øresund, men har mit virke i København. Jeg har derfor problematikken inden på livet 

på en anden måde end mange danskere, der både lever og arbejder i Danmark, og derfor ikke 

har Øresundsregionen med i deres dagligdagsbetragtninger. Min erfaring er både en styrke og 

en svaghed for mig som undersøger af feltet, idet det både kan være med til at nuancere 

synsfeltet, men også kan skabe blinde pletter på områder, hvor jeg fx tager noget for givet. Jeg 

er derfor selv aktør i netværket og har måtte gøre mig bevidst om en form for aktør-platform, 

idet alle resultater via min analysetilgang vil være baseret på min viden, erfaring, egenskaber, 

forventninger osv. For at styrke validiteten har jeg derfor gennem analysen hele tiden nøje 

overvejet, hvorfor jeg træffer de valg/fravalg, jeg gør.  
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Afgrænsning 
 
 Som afgrænsning arbejder jeg udelukkende med arbejdsmarkedspolitikken i øst 

Danmark, og specifikt i forbindelse med Øresundsregionen. Men i de tilfælde, hvor 

interviewpersonen også har indblik i den svenske del af problematikken, og hvor dette har 

relevans, medtages svenske perspektiver. Jeg arbejder dog ikke med hele 

arbejdsmarkedspolitikken, da det er et enormt træ med mange grene fx arbejdsformidling, 

arbejdsmarkedsuddannelse, arbejdsmiljø, aktive indsatser for de ledige, dagpengesystemet, 

ligestilling osv. Interessen for dette speciale ligger specifikt på øresundsregionaliseringen af 

det arbejdsmarkedspolitiske. Derfor går jeg fx ikke i detaljer med de enkelte grænsehindringer 

eller specifikke arbejdsmarkedsforhold. Hvis sådanne er inkluderet er det udelukkende for 

eksemplets skyld. Det er altså udelukkende mit ærinde, at fremlægge 

arbejdsmarkedspolitikken i et mere overordnet perspektiv med henblik på at søge at besvare 

problemformuleringen. 

Specialet afgrænses til perioden 2006-2009 pga., at integrationen på arbejdsmarkedet især 

efter 2006 er øget i kraft af de mange svenskere, der pendler til København hver dag. Trods 

denne tidsmæssige afgrænsning drager aktørerne ældre aktører ind, fordi de stadigvæk ses 

spille en central rolle, og dermed har bevaret sin aktualitet i netværket fx EU. 

 Afgrænsningen har været problematisk, men jeg kom til et punkt, hvor jeg fandt det 

naturligt i forhold til specialets ramme at stoppe netværket, fordi jeg vurderede at en 

fortsættelse enten ikke ville være mulig i forhold til specialets fysiske rammer og ikke ville 

bidrage til yderligere fokusering af problemformuleringen. Aktørerne viser mig vej i 

netværket og jeg stopper først, når der ikke emergerer nye sociale aktører i netværket, men 

kun gengangere. Netværket er principielt uendeligt, men jeg lader altså de sociale aktører 

beskrive grænsen for deres relationer til andre aktører.  

 Der er dog få undtagelser, bl.a. at aktørerne har henvist til fagforeningerne generelt som 

repræsentanter for arbejdstagerne. Jeg har i samråd med min vejleder udvalgt 3 

repræsentanter for fagforeningerne, som kunne tænkes at have mange svensk-boende 

medlemmer, og derfor kunne tænkes at kende til problematikkerne. Men kun AC har ønsket at 

stille sig til rådighed for interview. Interviewet med AC viste, at de ikke har strategier for 

deres svenske medlemmer, fordi de ikke skelner mellem danske og svenske medlemmer. Jeg 

har derfor valgt at antage, at AC’s argumenter for ikke at have en særskilt strategi for svenske 

medlemmer også holder for HK og 3F. Til gengæld antager jeg, at både HK og 3F har flere 

svenske medlemmer end AC og ville derfor gerne have haft deres udsagn med. 
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 Københavns Kommunes Erhvervschef samt Vækstfora Hovedstaden har ikke svaret på 

min henvendelse. I stedet har jeg undersøgt hjemmesiderne for materiale og konkluderet på 

det. Desuden, har jeg forsøgt at få et interview med Øresundsminister Lene Espersen (K), 

men det har heller ikke været muligt. 
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Del II 
 
 I anden del præsenteres først et repræsentativt udvalg af den litteratur, der allerede er 

skrevet om emnet, hvor jeg redegør for hvilke områder, jeg mener, der savnes belyst 

yderligere, og hvordan dette speciale differentiere sig fra den øvrige litteratur. Dernæst følger 

et kapitel med begrebsafklaring af nogle udvalgte centrale begreber.  

 State‐of‐the‐art 
 
 Øresundsregionen er allerede velbeskrevet. Utallige forfattere har produceret en rigdom 

af dokumentation i forskellige discipliner som fx geografi, statsvidenskab, internationale 

relationer, offentlig forvaltning og sociologi. Den store akademisk interesse, helt tilbage til 

Wichmann Matthiesens og Wärnaryds bog fra 1992: Øresundsforbindelsen. Integration 

København-Malmö-Lund. Potentialer, barriere, problemer, og Wichmann Matthiesens og 

Anderssons bog fra 1993: Øresundsregionen. Kreativitet. Integration. Vækst, synes dog at 

være aftaget med årene.  

 Men der blev især i starten af dette årti udgivet rapporter, (grøn) bøger og artikler om 

Øresundsregionen og regionaliseringsprocessen. Lise Lyck, Christian Tangkjær, Petter Boye, 

Gunnar Törnqvist, P.O. Berg, Bent Greve, Maj Rydberg, Torben Dall Schmidt og Jens 

Nielsen er blot nogle af dem, der har bidraget til en kollektiv læreproces i form af viden og 

indsigt på området. I denne litteratur er der bl.a. fokus på såvel offentlige som private 

integrationsindsatser, hvor målet er stordriftsfordel samt differentiering og specialisering ved 

initiativer som fx Medicon Vally, Øresundsuniversitetet, Øresund IT, Øforsk m.fl. Eller fokus 

på de forskellige institutioner, der er skudt op som fx Øresundskomiteen, Øresunddirekt og 

Øresundsinstituttet m.fl. Fokus rettes især mod grænsehindringer, eventmager tendenser, 

benchmarking og grænsefladen mellem government og governance. 

 Fælles for en god del af litteraturen er, at det, med nogle få undtagelser, er skrevet før 

eller i årene umiddelbart efter broens åbning. Fælles for undtagelserne er til gengæld, at det er 

skrevet før strukturreformen, som trådte i kraft januar 2007. Bl.a. Jens Nielsens rapport: 

Øresundsintegration – samarbejde mellem HUR og Region Skåne fra 2005. Strukturreformen 

har medført store ændringer af såvel organisatorisk som strukturel art, hvilket betyder, at den 

viden, der er samlet fra før reformen, nu på en del punkter er forældet. Strukturreformen får 

bl.a. disse ord med på vejen: ”Strukturreformen i Danmark har betydet, at ressourcer og 

kræfter er blevet rettet mod dannelse af de nye kommuner og regioner. Det har blandt andet 

skabt en frygt for et manglende government og governance ansvar fra dansk side til styrkelse 
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af Øresundsintegrationsprocessen. Her i begyndelsen af 2006 ses modsatrettede vurderinger 

af fremtiden: Nogle mener, at den nye regionale opdeling i Danmark vil svække 

Øresundsintegrationen, andre mener, at de nye vækstfora vil skabe nye muligheder for en 

bedre sammenhæng mellem government- og governance-beslutningerne.” (Lyck og Nielsen 

2006: 23). Viden i forhold til de nye strukturer bør opdateres, for på den måde at skaffe et 

mere nuanceret billede af den aktuelle udvikling. Men jeg savner også, at mere specifikke 

områder undersøges i dybden, så der bliver fokus på de enkelte indsatsområder. Til eksempel 

er der i den eksisterende litteratur ikke noget videre fokus på det arbejdsmarkedspolitiske. 

Tangkjær har ca. en side om arbejdsmarkedsorganiseringen fra midt 80’erne, hvor 

”grundlaget for at træffe beslutningen om den faste forbindelse mellem København og 

Malmö”, ifølge ham var, at ”bolig- og arbejdsmarkedet skulle søges integreret” (Tangkjær 

2000:177). Her beskriver han også ØAR’s (Øresundsregionens Arbejdsmarkedspolitiske Råd) 

arbejde samt Eures Cross Border, ”der specifikt arbejder for at øge mobiliteten af 

arbejdskraften på tværs af Sundet.” (ibid: 178). Greve & Rydberg undersøger i (Cross-border 

Commuting in the EU: Obstacles and Barriers; Country Report: The Øresund Region:2003) 

mobilitet, barriere samt årsager til og omfang af modstand mod pendling over grænsen 

mellem Danmark og Sverige. I analysen indgår beskrivelser af arbejdsmarkederne i Danmark 

og Sverige, men det er, naturligt nok, ret sparsomt med detaljer om regionaliseringen af 

markedsmarkedet i et institutionelt og politisk perspektiv kun tre år efter broens åbning. 

 Heller ikke på hylderne med den arbejdsmarkedspolitiske litteratur finder man opdateret 

viden om udviklingen i Øresundsregionen eksempelvis i Drivkræfter bag 

arbejdsmarkedspolitikken fra 2003 (red. Per Kongshøj Madsen og Lisbeth Pedersen). Faktisk 

er arbejdsmarkedet i relation til Øresundsregionen slet ikke nævnt i dette studie, der 

udelukkende handler om de danske regioners arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik. 

Speciales ambition er derfor at tage hul på dette arbejde velvidende, at dette speciale kun er et 

yderst beskedent bidrag i den store sammenhæng. Dette speciale differentiere sig endvidere 

ved, at jeg undersøger, om man kan tale om forventningsregimer for derved at kunne 

diskutere de konsekvenser dette i givet fald har. 

Begrebsafklaring 
 

I dette kapitel vil relevante begreber og deres definition blive diskuteret for at sikre en 

afstemning af læserens forståelsesramme. Der er især to fremtrædende begreber, der kræver 

afklaring, nemlig henholdsvis integration og regionalisering, men først defineres begrebet 
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grænseregion. 

 

Grænseregion 
 
 En region er et areal, der betragtes som en enhed af geografiske eller sociale årsager 

eller det kan være en sfære af særlig aktivitet eller interesse8. Ifølge Lyck er en region ”a 

territory without sovereignty that politicians, individuals and firms consider a unit from 

geographical, political, economic, administrative or cultural point of view.” (Lyck 1999:1). En 

grænseregion er en region, der har det særlige kendetegn at være delt af en national grænse 

mellem to eller flere nationalstater. Det er altså en territorial enhed, der er dannet på tværs af 

flere lokale og regionale myndigheder, på basis af to eller flere forskellige nationalstaters 

institutionelle struktur og lovgivning9. Ifølge Markus Perkmann hedder det i definitionen fra 

Det Europæiske Ministerråd, at en ”transfrontier region is a potential region, inherent in 

geography, history, ecology, ethnic groups, economic possibilities and so on, but disrupted by 

the sovereignty of the governments ruling on each side of the frontier (CoE, 1995)” 

(Perkmann 2003:156). Flere af de europæiske transnationale regioner har siden 1990 

modtaget finansiel støtte fra Den Europæiske Kommission via det, der kaldes Interreg-

programmer. Regionerne variere i deres juridiske og administrative konstruktion og er oftest 

baseret på en form for bilateral aftale afstemt, så det passer de nationale staters egne juridiske 

systemer og traditionelle strukturer. Regionerne er ikke autonome enheder og altså ikke 

regioner i administrativ-forfatningsmæssig henseende10. 

 

Integration 
 
 Hvad er integration? I Politikens Nudanske Ordbog11 hedder det, at integration betyder 

en sammensmeltning af dele til en helhed eller optagelse i et fællesskab, altså grundlæggende 

at få nogen eller noget til at indgå i noget andet, så det bliver en del af en større helhed. På 

Wikipedia står der, at integration fx i en samfundsmæssige sammenhæng betyder: processen 

hvorved grupperinger finder fælles grundlag for at leve side om side12. På Cambridge 

Dictionarys netordbog står der, at integration er: ”to mix with and join society or a group of 

                                                
8 http://www.thefreedictionary.com/region 
9 http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-border_region 
10 http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-border_region 
11 Ordet findes ikke i Den Store Danske Ordbog, som dækker perioden 1700-1950. http://ordnet.dk/ods/ 
12 http://da.wikipedia.org/wiki/Integration 
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people, often changing to suit their way of life, habits and customs”13. Det handler m.a.o. om 

processen, hvor heterogene enheder samles og tilpasses for tilsammen at udgøre en større 

homogen helhed.  

 I tilfældet med Øresundsregionen, handler det om, at Danmark og Sverige er to 

heterogene størrelser, to nationer med egen suverænitet, egne love, egne normer og egen 

kultur. Disse to nationer forenes af en bro og en vision om, at 2+2 kan give 5 - af et fælles 

ideal. Sagt på Åkerstrømsk, kan man sige, at integration er en samling af ”skrøbelige 

mulighedsmaskiner”14 beregnet på langsigtede fremtidsperspektiver, men dybt afhængige af 

present tilslutning og intensitet.  For at udnytte synergien eller plussummen, skal der nemlig 

ske en indbyrdes tilpasning, så de kan komme til at fremstå som én helhed med stor 

smidighed i forhold til lovgivning og regelsæt. Perkmann siger, at ”legally, the idea of an 

administrative body in charge of a subnational cross-border area is relatively difficult to 

implement.” (Perkmann 2003:154). Regionen skal fremstå som en helhed ikke to separate 

dele, hvis forskellige regler spænder ben for den fri bevægelighed af fx arbejdskraft og 

dermed for udnyttelsen af hele potentialet på begge sider af sundet. Et eksempel på behov for 

tilpasning eller integration er forskellen i reglerne for det danske arbejdsmarkedsbidrag som 

betales af arbejdstager (8% af lønnen) og den svenske arbejdsgiverafgift, der, som ordet siger, 

betales af arbejdsgiver (32,9% af en medarbejders løn). Problemstillingen er den, at hvis en 

person - dansk eller svensk - arbejder i Danmark, betaler hun dansk skat - herunder 

arbejdsmarkedsbidrag på 8 procent af bruttolønnen. Men hvis arbejdet foregår som 

distancearbejde fra hjemmet i Sverige erstattes arbejdsmarkedsbidraget af en svensk 

arbejdsgiverafgift på 32,9 procent af bruttolønnen, som arbejdsgiveren betaler, og som altså 

ikke trækkes af lønnen. Konsekvensen er, at det bliver dyrt for en dansk arbejdsgiver at 

ansætte en person, der bor i Sverige, hvis noget af arbejdet skal udføres som hjemmearbejde 

(eller hvis fx arbejdstager har et bierhverv som organist i sit sogns kirke). Handelskammeret 

forventer, at distancearbejde bliver mere og mere almindeligt i fremtiden og finder derfor, at 

”den ekstra afgift forhindrer en arbejdsintegration i regionen. Virksomhedernes 

rekrutteringsmuligheder omfatter reelt kun de borgere, som bor i samme land som 

virksomheden. Det danske skatteministerium er opmærksom på problemet, men løsningen 

ligger ikke lige for. Det kræver en aftale mellem skattemyndighederne og 

                                                
13 http://dictionary.cambridge.org/define.asp?dict=CALD&key=41279&ph=on 
14 Udtrykket bruges af Niels Åkerstrøm Andersen i hans bog: Partnerskabelse (2006) - 
http://www.williamdam.dk/samfund/samfund_div/partnerskabelse_1465123_da.html 
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socialmyndighederne i begge lande”15 – altså transnational integrationspolitik. De fleste har 

nok, med god grund, en idé om, at integrationspolitik handler om indvandrer og deres 

tilpasning i det danske samfund. Det er der i alt fald meget fokus på fra politikernes og 

mediernes side, men integrationspolitik handler imidlertid om mange andre ting som fx at 

nedbryde barriere, eller grænsehindringer, som det også kaldes.  

 

Regionalisering 
 
 Men hvad er så regionalisering? Ordet regionalisering betyder dannelse eller skabelse af 

en region. Lyck kalder det en særlig strategi. Modellen, som Lyck beskriver, går i korte træk 

ud på at få en velkendt og traditionel struktur (fx statslige regelsæt og lovgivning) til at synes 

utidssvarende for alle parter i og omkring en given region. Dette kan fx gøres gennem story 

telling oftest på basis af en ”megainvesting” og/eller en vision. Strategien vil kun lykkes, hvis 

alle kan se en fordel i at implementere en ny struktur, for kun ved fælles incitament kan den 

manifestere sig i området på en naturlig og plussums-præget måde. Lyck taler om, at 

succeskriteriet for regionaliseringen er, at transaktionsomkostningerne er så tilpas lave, at nye 

aktiviteter fx investeringer nemt tiltrækkes uden, at det har for store omkostninger for 

investorerne. ”Sker der ikke […] en tilpasning, der understøtter visionen, forsvinder visionens 

tiltrækningskraft, og den dør ud.” (Lyck 2005:4). Eksemplet ovenfor med 

arbejdsmarkedsbidraget er et eksempel på en transaktionsomkostning, som kan påvirke 

arbejdsintegrationen og dermed succes for regionalisering. Andre eksempler på 

transaktionsomkostninger kan være, at der i Sverige er lavere  arbejdsløshedsunderstøttelse, at 

der ikke er nogen lukkelov, at der er differentieret moms, at uddannelsessystemerne adskiller 

sig, at den offentlige sektors indretning er forskellig, at fagspecifikke, lovpligtige standarder 

er forskellige, at sproget er forskelligt, at arbejdskulturen er forskellig, at valutaen er 

forskellig osv. osv. Det siger sig selv, at det er tids- og ressourcekrævende at sætte sig ind i to 

nationers ”forskellige dagligdags systemer og deres indbyrdes sammenhæng”, hvilket 

”betyder store transaktionsomkostninger.” (Lyck et al 2000:14). Høje 

transaktionsomkostninger kan også forårsages som følge af usikkerhed og manglende 

gennemsigtighed (ibid:5).  

                                                
15 http://www.oresunddirekt.com/news.aspx?lang=1014&type=news&id=24018 (der er imidlertid lavet en 
ordning, så de svensk boende medarbejdere med arbejde både i DK og SE selv kan betale det svenske 
arbejdsgiverbidraget for så at trække det fra på den danske selvangivelse. En ordning bl.a. Ole Stavad fra 
Nordisk Grænsehindringsforum ikke finder langtidsholdbar. 
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 Opsummerende kan man spørge: hvad er så forskellen på regional integration og 

regionalisering? Én måde at se det på, er ved at sige, at integration er en forandringsproces og 

regionalisering er en skabelsesproces. Eller sagt på en anden måde, integration er et ideal om 

forandring, og regionalisering er strategierne, der skaber rammebetingelserne for den ideale 

forandrings gennemførelse. Integrationspolitik i et regionalt perspektiv handler altså om at 

udvikle forandringsstrategier for dernæst at implementere, facilitere og evaluere forandring i 

en given region. At regional integration og regionalisering hænger uløseligt sammen og altså 

ikke lader sig adskille er uomtvisteligt, hvorfor det ikke lader sig gøre at analysere 

processerne uafhængigt af hinanden. Formålet med at sætte de to processer i forhold til 

hinanden er alene at sætte mig i stand til at øjensynliggøre en forskel og dermed holde fokus 

på det, der har relevans for dette speciale. 
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Del III 
 
 Nedenfor findes specialets tre delanalyser, som skal lede frem til en besvarelse af 

problemformuleringen. 

 

Analyse 1 
 
 Det er først, når netværkets ANT-flertydige struktur er fremanalyseret, at jeg kan 

iagttage, hvordan netværket formes af forskellige typer aktører med forskellige typer 

relationer, og derved få indblik i, hvilket verdensbillede aktørerne søger at indrullere hinanden 

i. Derfor vil jeg i denne første analyse identificere de black boxes, der er med til at skabe 

sammenhængskraft i netværket, eller m.a.o., de punkter i netværket, der skaber forbindelserne 

mellem aktørerne.  

 

Studiet af forbindelser  
 
 Som udgangspunkt vælger jeg at iagttage punkterne i netværket som aktører, fordi dette 

åbner mulighed for at iagttage, hvilke black boxes, der findes i disse aktør-netværk. Efter at 

have bevæget mig rundt i netværket har jeg udvalgt nogle aktører, som jeg vurderer, dels 

producerer black boxes, og dels selv black boxes af andre aktører. Dette gør, at de er 

afgørende for de forbindelser, der binder netværket om et integreret arbejdsmarked på tværs 

af Øresund sammen. De udvalgte aktører er EU's regionaludviklingspolitik, eller rettere sagt 

artikel 39 i EF traktaten om arbejdskraftens frie bevægelse inden for EU's grænser samt de 

regionale strukturfonde. Derefter følger dels flaskehalsproblemet dels grænsehindringer, som 

ikke selv italesætter black boxes, men som er handlingsinstanser, der får andre til at handle og 

producere black boxes på vegne af sig. Disse aktører har m.a.o. aktører, der gør sig til 

talsmænd for dem. Med disse valg ønsker jeg at udnytte, at ANT sætter mig i stand til at 

analysere forskellige aktører på lige fod som punkter i et netværk. Men valget af disse aktører 

er også sket i bestræbelse på at fremanalysere så mange aktører som muligt på forholdsvis 

beskeden plads. Det er derfor vigtigt at bemærke, at de black boxes, der her fremanalyseres, 

samtidig er aktører i og med, at de defineres som aktører i netværket af andre. Jeg stiller mig 

altså ved aktørernes translationer for at iagttage de black boxes, der skabes i netværket.  

 Der er imidlertid et uendeligt stort antal aktører og black boxes, hvorfor det af 

pladshensyn ikke har været muligt at inkludere alle i analysen. De mest interessante af de 
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fravalgte aktører kunne være pendlerne, RegionH, VækstForum, Copenhagen Capacity, 

Koncern Regional Udvikling (KRU) samt Københavns Kommune. Herudover fravælges 

endvidere undersøgelse af, hvordan centrale aktører som EU direktiver, lovgivning på 

arbejdsmarkedsområdet og strukturreformen skaber black boxes i netværket. Disse kan dog 

træder frem i analysen i det omfang, at de gøres til punkter i andre aktørers netværk. Disse 

fravalg har været nødvendige i forhold til de fysiske rammer for specialet.  

 

EU's regionaludviklingspolitik 
 
 Analysen starter ved EU's regionaludviklingspolitik, fordi det via de interviews og den 

øvrige research, der er foretaget, har vist sig, at EU’s vedtægt om ”arbejdskraftens frie 

bevægelighed” fra 1957 samt den finansiering, der kommer fra Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling (EFRU) eller Regionalfonden, som den også kaldes, er konstitutiv for 

translation i krydsfeltet mellem netop øresundsregionaliseringen og 

arbejdsmarkedspolitikken. Dette skyldes først og fremmest at både Danmark og Sverige er 

medlem af EU, hvorfor denne regel altså gælder mellem de to stater. For det andet, at 

Regionalfondens formål er ”at mindske de udviklingsmæssige forskelle mellem EU's regioner 

og dermed styrke den økonomiske og sociale samhørighed i EU”16. Dette gælder de 

udviklingsmæssige forskelle, der måtte være mellem Sjælland med Hovedstaden og Skåne 

som yderkantsområde i Sverige. Regionalfonden arbejder altså med egnsudvikling og støtter 

regionaliseringsstrategier på tværs af de interne grænser i EU. Udfærdigelsen af aftalen 

mellem den danske og den svenske regering om en fast forbindelse over Øresund i 1991 var 

starten på en sådan EU-støttet regionaliseringsstrategi, hvilket ”blev en væsentlig drivkraft, 

fordi det skabte finansieringsmulighed for samarbejdet” (Lyck, 2005:6). Som vi skal se, er 

såvel artikel 39 som EU's strukturfonde eksempler på handlingsinstanser, der driver aktørerne 

til handling i en bevægelse frem mod et integreret arbejdsmarked. 

 

Artikel 39 og 40 i EF traktaten 
 
 Aktørernes forventninger om et hindringsløst grænseregionalt arbejdsmarked udspringer 

af, at der siden Det Europæiske Fællesskabs dannelse i 1957 har eksisteret en regel om 

                                                
16 http://www.europa-kommissionen.dk/publikationer/danske/eu-
tilskud10/indhold/kap1/regionalfonden/?print=1. 
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arbejdskraftens frie bevægelighed mellem medlemsstater (Artikel 39 i EF traktaten)17. I 

artiklens paragraf 2 står der: ”Den forudsætter afskaffelse af enhver i nationaliteten begrundet 

forskelsbehandling af medlemsstaternes arbejdstagere, for så vidt angår beskæftigelse, 

aflønning og øvrige arbejdsvilkår”. På denne måde black boxes medlemsstaternes 

arbejdstagere som ligestillet på de nationale arbejdsmarkeder inden for EU's grænser. De har 

m.a.o. retten til at arbejde i hvilket som helst medlemsland på lige vilkår med borgerne i det 

pågældende land. I artikel 40 paragraf a) står at gennemførelse af arbejdskraftens frie 

bevægelighed skal sikres ved ”et snævert samarbejde mellem de nationale 

arbejdskraftmyndigheder” ved at b) ”afskaffe sådanne administrative fremgangsmåder og 

sådan administrativ praksis samt de for adgangen til ledige stillinger fastsatte frister, som 

hidrører enten fra indenlandsk lovgivning eller fra tidligere indgåede aftaler mellem 

medlemsstaterne, og hvis bibeholdelse ville hindre arbejdskraftens frie bevægelighed”. Her 

black boxes et tæt transnationalt samarbejde om re-regulering mellem nationale 

arbejdskraftmyndigheder som garant for arbejdskraftens frie bevægelighed, uden at det 

specificeres yderligere hvordan. 

 Artikel 39’s krav om ”arbejdskraftens frie bevægelighed” defineres som en central aktør 

af mange aktører, oftest formidlet som en juridisk kendsgerning, som fx når 

Arbejdsmarkedschef Ole Steen Olsen fra Dansk Erhverv siger: ”der er jo fri bevægelighed for 

arbejdskraft inden for EU”18. Artikel 39 har således, trods sin alder, en aktualitet over sig, 

fordi den hele tiden redefineres som kendsgerning på en sådan måde, at den får andre aktører i 

netværket til at handle mod et bestemt mål, nemlig et integreret arbejdsmarked på tværs af 

Øresund. Man kan sige at artikel 39 og 40 er et middel som EU eller Regionalfonden bruger 

til at indrullere aktører i sit aktør-netværk om regional udvikling. 

 

Støtteberettigelse fra EU’s strukturfonde 
 
 Øresundsregionen har siden 1994 været godkendt som støtteberettiget grænseregion, 

hvilket betyder, at regionen indgår i Regionalfondens finansieringspuljer igennem det, der 

kaldes Interreg programmet. ”Det overordnede mål med programmet er, at Øresundsregionen 

skal blive en af EU’s mest integrerede og funktionelle grænseregioner. Gennem 

samarbejdsprojekter mellem offentlige organisationer og myndigheder skal mennesker, 

virksomheder og organisationer opdage nye muligheder og drage nytte af hinandens 

                                                
17 http://eur-lex.europa.eu/da/treaties/. 
18 Interview med Ole Steen Olsen, Dansk Erhverv. 
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ressourcer og erfaringer”19 Øresundsregionen black boxes som et højt prioriteret 

indsatsområde og en region med potentiale.  

 Nedenfor skal vi se eksempler på, hvordan andre aktører black boxer denne aktør og 

dermed forbinder sig til strukturfonden for regional udvikling. Fx Erhvervs- og 

Byggestyrelsen, der på sin hjemmeside skriver, at ”EU's samhørighedspolitik, herunder 

strukturfondsindsatsen, skal medvirke til, at regionerne formår at tage globaliseringens 

udfordringer op. Og udnytte de mange nye muligheder, som samtidig skabes for at øge vækst 

og beskæftigelse”20. Her black boxes strukturfondsindsatsen som et middel til at takle de 

globale udfordringer og dermed opnå øget vækst og beskæftigelse.  

 Øresundskomiteen pointerer, at ”uden disse finansieringsmidler vil Øresundsregionen 

ikke have været så lang fremme som den er i dag”21, hvilket black boxer Øresundsregionens 

udvikling som afhængig af EU's støtte. Forhv. direktør Torben Aaberg22 fortæller om 

Øresundsregionens udvikling, at efterhånden ”voksede der en underskov af Ø-organisationer i 

uformelle netværk”23 op - fx Medicon Valley Academy (MVA), Øresundsuniversitetet, 

Øresund Science Region, Øresund Network AB, Øresundsstatistik og Øresunddirekt24. Og 

”en lang række af disse Ø-initiativer, der, hjulpet på vej af Interreg-penge, voksede sig stærke 

og blev egentlige organisationer og bæredygtige i sig selv”25. Omvendt  indrømmer 

sekretariatsleder Erik van Leenen fra Interreg, ”at mange projekter kører på lavt blus eller 

ophører helt, når finansieringen fra Interreg slipper op”26. Her black boxes regionale 

udviklingsprojekter som afhængig af finansiel støtte fra EU. Leenen tilføjer, at 

”strukturreformen  i Danmark [har] haft den bivirkning, at mange samarbejder er blevet 

indstillet fra dansk side – også Interreg-projekter”27. Således black boxes projekters lukning 

som værende forårsaget af bivirkninger fra strukturreformen. 

 På P1 kunne man i juli 2008 høre, at ”mange projekter, som fx Øresund Network, der 

havde kontor i Malmö, og som var en samlet organisation for markedsføring og branding af 

Øresundsregionen er[…] i dag lukket, mens andre lignende projekter kæmper for overlevelse 

efterhånden som den økonomiske starthjælp fra EU's regionalstrategiske fonde – de såkaldt 

                                                
19 Interreg-Øresund - Hvad er tanken bag programmet?  
http://www.interreg-oresund.dk/neobuilder.20011130134644200000001633923791.html. 
20 Erhvervs- og Byggestyrelsen: Politik og strategi - http://www.ebst.dk/politikogstrategi. 
21 Øresundskomiteen - http://www.oresundskomiteen.dk/Om--resundskomiteen/Historia. 
22 Torben Aaberg gik af som direktør i Øresundskomiteen pr. 31.12.08. 
23 Interview med Torben Aaberg, Øresundskomiteen. 
24 http://www.oresundskomiteen.dk/Om--resundskomiteen/Historia. 
25 Interview med Torben Aaberg, Øresundskomiteen. 
26 FokusØresund nr. 3, juni 2008, ”Højere krav til, hvordan penge fra Interreg anvendes” s.11. 
27 FokusØresund nr. 3, juni 2008, ”Højere krav til, hvordan penge fra Interreg anvendes” s.11. 
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Interreg-midler – er blevet udfaset. Årsagen til denne udvikling er, ifølge Markedsdirektør i 

Øresundsbro Konsortiet, Jakob Vestergaard, at der i dag ikke findes noget forpligtende 

interessefællesskab mellem svenske og danske politikere og offentlige myndigheder og ditto 

pengekasser”28. Her black boxes projekters lukning som værende forårsaget af et manglende 

nationalt politisk engagement fra de to nationer.  

 Formand for RBR Peter Kay Mortensen udtaler, at ”hvis EU lige pludselig siger, nu er 

vi interesseret i at udviklingen foregår andre steder, så flytter de jo de økonomiske midler et 

andet sted hen, det kunne være en trussel for den øresundsregionale 

arbejdsmarkedsudvikling”29. Mortensen gør dermed den øresundsregionale 

arbejdsmarkedsudviklingen til en black box, der er afhængig af EU's midler. 

 Chefkonsulent Ole Schmidt, Dansk Erhverv udtaler, at ”stort set alt hvad, der kan krybe 

og gå af øresundssamarbejder, og der er godt nok mange, de er finansierede af det offentlige 

og af Interreg-midler. Og i det øjeblik Interreg-midlerne slipper op, så hører samarbejdet 

op”30. Han gør dermed øresundssamarbejder til en black box, der er afhængig af Interreg-

midler og ikke bæredygtige i sig selv. 

 Summerende kan man sige, at Regionalfondens rolle som ’kassemester’ gør den 

notorisk, fordi den med finansiering skaber eksistensgrundlaget for flere andre aktører og 

dermed skaber basis for handling, hvorfor en strøm af aktører forbinder sig til dette aktør-

netværk. Man kan således sige, at Regionalfondens midler, netop er et middel til at rekruttere 

eller indrullere andre aktører i regionalfondens aktør-netværk. Aktøren, Interreg-midler, bliver 

dermed et obligatorisk passagepunkt i netværket.  

 

Flaskehalsproblemet 
 
 Denne aktør er som sagt en tavs aktør, der formår at få andre aktører til at handle på 

vegne af sig og forbinde sig til dens aktør-netværk. Den er m.a.o. en handlingsinstans som 

sætter en masse andre aktører i bevægelse mod et integreret arbejdsmarked på tværs af 

Øresund.  

 Regionaldirektør Jan Hendeliowitz fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 

mener, at ”generelt i Danmark er den største udfordring udviklingen i arbejdsudbuddet, idet 

der er en tendens til at arbejdsstyrken falder og de bliver færre på arbejdsmarkedet, og at der 

                                                
28 ”Den stille revolution” tilrettelagt af Martin Kristiansen 31. juli 2008 kl. 17.10 på P1. 
29 Interview med Peter Kay Mortensen, RBR/LO. 
30 Interview med Ole Schmidt, Dansk Erhverv. 
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på en lang række delarbejdsmarkeder, uanset konjunkturerne, faktisk er en situation, hvor vi 

risikere at stå med meget massiv mangel på arbejdskraft, hvis ikke vi får løst de 

udbudsproblemer, der er”31. Her black boxes den demografiske udvikling som Danmarks 

største udfordring. 

 Flaskehalsproblemet har foranlediget handling fra en lang række andre aktører som fx 

fusionering af arbejdsformidlingerne på tværs af Øresund til AF-Øresund32, som har til 

opgave ”at skaffe jobs i den grænseløse region”33. Et samarbejde, der ”betyder, at de svenske 

AF-medarbejdere har mulighed for at matche en svensk ledig med et dansk job og 

omvendt”34. Endvidere foranlediger et samarbejde mellem de to landes 

arbejdsmarkedsstyrelser, at det ”er muligt at få et samlet overblik over alle ledige job, der 

annonceres via AF-systemet i hele Øresundregionen” 35 via den officielle svenske jobportal i 

AF-regi, platsbanken.se.  

 Også andre aktører defineres og sættes i spil i bestræbelserne på at løse 

flaskehalsproblemet. Der oprettes Internetportaler til jobformidling og hjælp til vurdering af 

udenlandske kvalifikationer, som eksempler kan nævnes jobnet.dk, workindenmark.dk, 

nyidanmark.dk i regi af diverse ministerier og regionale autoriteter udover den allerede 

nævnte portal i AF-regi. Derudover kommer infobusinessoresund.net, som er et 

grænseregionalt tilbud fra to biblioteker på hver side af sundet til ”iværksættere og 

erhvervsliv i Øresundsregionen.”36 Men også EURES37, der er en europæisk jobportal og 

HalloNorden!38, som er det nordiske bud på en jobportal. Seneste skud på stammen er et 

samarbejde mellem Øresunddirekt, Nordisk Ministerråd og HalloNorden!, der vil skabe 

Internetportalen, oresund-businessinfo.com, der skal hjælpe virksomheder med at operere i 

Øresundsregionen. ”Målsætningen er, at fjerne de informationsbarrierer, der forhindrer en 

let og smertefri proces hvad enten det nu handler om at rekruttere medarbejdere, finde nye 

                                                
31 Interview med Jan Hendeliowitz, Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 
32 AF-Øresund har kontorer i Helsingør, Helsingborg, København og Malmö. 
33 http://www.hk.dk/hkwww/blade/hkblade.nsf/4dfb5481b4576b2bc125681c00354269/ae722bdc28ceca0bc 
     1256842004cfe00?OpenDocument (HKSTATMAGASINET November 1999). 
34 Danskerne kan ikke blive grundregistreret i det svenske AF-system, fordi det kræver et svensk personnummer. 
Svenskerne kan til gengæld godt blive registreret i det danske. 
      http://www.hk.dk/hkwww/blade/hkblade.nsf/4dfb5481b4576b2bc125681c00354269/ae722bdc28ceca0bc 
     1256842004cfe00?OpenDocument (HKSTATMAGASINET November 1999). 
35 Mulighedernes Arbejdsmarked – Øresundsbro Konsortiet, November 2006. 
36 http://www.infobusinessoresund.net/default.htm. 
37 http://www.eures.dk/mod_inc/?P=itemmodule&kind=front. 
38 http://www.hallonorden.org. 
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afsætningsmarkeder eller lokalisere samarbejdspartnere”39. Der er altså rigtig mange 

institutioner, der byder sig til som aktør i flaskehalsproblemets aktør-netværk. Man kan også 

sige at disse initiativer er arbejdsmarkedets parters midler for at indrullere andre aktører i 

deres netværk. 

 Flaskehalsproblemet har ligeledes foranlediget, at RBR/LO har taget initiativ til, at der 

udarbejdes en  ”kompetenceopgørelse på tværs af sundet, som kortlægger, hvilke behov der 

er, og hvordan man sikrer, at der er tilstrækkelig med uddannelsespladser”40. Peter Kay 

Mortensen uddyber, at ”hvis man sætter ind med de rigtige og samordnede uddannelser, bør 

hverken Danmark eller Sverige gå længere end til nabolandet for at tilgodese behovet for 

arbejdskraft i første omgang”41. På den måde black boxer han flaskehalsproblemet som et 

spørgsmål om koordinering af uddannelser, og gør kompetenceopgørelsen til et middel for at 

indrullere andre aktører. 

 Rekruttering af svensk arbejdskraft bliver således essentielt for danske virksomheder i 

hovedstadsområdet. Benny Damsgaard mener således, at ”de svenske medarbejdere har været 

alt afgørende for, at Danmark har kunnet holde det høje produktionsniveau”. Damsgaard gør 

dermed svensk arbejdskraft til en black box, der opretholder dansk økonomi. Ole Steen Olsen 

udtrykker det ved at sige, at ”hvis vi ser på hovedstadsområdet for de senere år, så har det, 

afhængigt af branche, fx handelsvirksomheder, ikke været muligt at få kvalificeret dansk 

arbejdskraft i butikkerne. Dvs. virksomhederne har måtte kigge mod øst for ledig svensk 

arbejdskraft”42. Han gør således flaskehalsproblemet til en black box, der har tvunget danske 

arbejdsgivere til at rekruttere svensk arbejdskraft. 

 Dette er årsagen til, at der arrangeres rekrutteringsmesser i Skåne for danske 

erhvervsledere, så de kan møde svenske jobsøgende og omvendt. Arbejdsgiverorganisationer 

som Dansk Industri (DI) og Dansk Erhverv engagerer sig på flere forskellige måder i 

problemet i form af konferencer, rekrutteringsmesser, lobbyarbejde mv. DI Hovedstaden har 

desuden ”for at styrke erhvervslivet i Øresundsregionen etableret Øresund Business Council i 

samarbejde med den svenske søsterorganisation Svenskt Näringsliv”43. Tilsvarende har Dansk 

Erhverv i bestræbelsen på at sikre virksomhederne de bedst mulige vilkår i regionen forankret 

                                                
39 http://www.oresund-businessinfo.com/oresund_dansk.htm (Portalen skulle have været i luften i 2008, men er 
tilsyneladende forsinket). 
40 FokusØresund, nr. 3 Juni 2007, ”- Kortlæg uddannelsesbehovet for hele regionen”. 
41 Interview med formand Peter K. Mortensen –  RBR/LO – rapporten Kompetenceregnskab Øresund – et 
pilotprojekt i hotel- og restaurantionsbranchen udarbejdet af LO Storkøbenhavn 2008. 
42 Interview med Ole Steen Olsen, Dansk Erhverv. 
43 http://www.di.dk/DI/Regionalt/Regionalforeninger/Hovedstaden/Om/. 
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sin indsats ”i tæt samarbejde med Sydsvenska Industri- och Handelskammaren i Malmö”44 og 

etableret Øresund Industri- og Handelskammare. Dette samarbejde har desuden initierer 

udviklingen af Erhvervslivets Øresundsindeks, hvis formål er ”at måle integrationen i 

Øresundsregionen ud fra erhvervslivets perspektiv”45. Der er m.a.o. en lang række eksempler 

på aktører, der handler på vegne af flaskehalsproblemets aktør-netværk og gør sig til 

talsmænd derfor, men de gør det på flere forskellige måde eller med flere forskellige midler. 

 Ole Stavad mener, dansk økonomi var brændt sammen, hvis ikke vi ”havde fået 

Øresundsforbindelsen, og hvis ikke vi de seneste år havde kunne tiltrække svensk arbejdskraft 

til hovedstadsområdet”46. Stavad black boxer således svensk arbejdskraft som redningen for 

dansk økonomi. Ole Steen Olsen mener tilsvarende, at ” den mangelsituation vi har haft i 

Danmark har gjort at arbejdsgiver har fået øjnene op for, at der faktisk er nogen på den 

anden side af sundet, der er fuldt ud i stand til at varetage det job, de skal. Den 

konjunkturopgang, vi har været igennem, har været en øjne-åbner for mange arbejdsgivere, 

for de er blevet klar over, at man kan faktisk godt prøve noget andet, end det man er vant til. 

Og det har været medvirkende til, at vi betragter syd Sverige med som ét arbejdsmarked”47 

Olsen gør flaskehalsproblemet til en black box, der har medvirket til at integrere 

arbejdsmarkedet på tværs af Øresund. Hans kollega, der har ansvaret for Øresundsindekset, 

Ole Schmidt mener, at vi kan ”imødese et ret kraftigt fald i indekset nu – det må vi antage. 

Det har været drevet af arbejdsmarkedet – danske arbejdsgivere har efterspurgt arbejdskraft 

aktivt i Sverige, de gør nok ikke nu – måske gør de? Der er strukturel mangel inden for visse 

brancher, men det bliver meget spændende at se, hvordan det udvikler sig”48. Her black boxes 

flaskehalsproblemet som drivkraften for et integreret arbejdsmarked, hvis videre udvikling nu 

synes truet af lavkonjunkturer.  

 Der er altså mange aktører, der forbinder sig til flaskehalsproblemet, og som definerer 

nye aktører i netværket for at dække behovet for overblik over arbejdskraft-ressourcerne, og 

som således bliver handlingsinstanser for etablering af et integreret arbejdsmarked. På den 

måde kan man sige, at aktører skaber forskellige midler AF-Øresund, rekrutteringsmesser, 

job-portaler, Øresundsindeks, kompetenceopgørelser m.v., der på forskellig vis skal virke for 

at indrullere andre aktører fx svenske arbejdsløse, danske virksomheder m.fl. 

                                                
44 http://www.danskerhverv.dk/Politik/Verden/oeresund/Sider/Oeresund.aspx. 
45 Copenhagen Economics har udviklet og opgjort indekset siden 2001 -
http://www.copenhageneconomics.com/News/News-archive.aspx?M=News&PID=246&NewsID=39. 
46 Interview med Ole Stavad (S), NGF. 
47 Interview med Ole Steen Olsen, Dansk Erhverv. 
48 Interview med Ole Schmidt, Dansk Erhverv. 
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Flaskehalsproblemet bliver m.a.o. en aktør, som andre aktører definerer som vigtig og 

begynder at handle i forhold til og bliver således et obligatorisk passagepunkt for netværket 

omkring et integreret arbejdsmarked. 

 

Grænsehindringer 
 
 Grænsehindringer er ligesom flaskehalsproblemet en tavs aktør, der formår at indrullere 

andre og få dem til at agere talsmand for sig. Som vi skal se, er der mange black boxes om 

grænsehindringer, fx holder Professor Bent Greve et indlæg på Øresundstinget 2007, hvor han 

om grænsehindringer bl.a. siger, at ”det kan være reelle barrierer, men kan også være 

manglende information om den virkelige verden, og i værste fald fordomme”49. På denne 

måde black boxes grænsehindringer som værende ikke blot grænsehindringer, de kan derimod 

kategoriseres efter reelle/ej reelle. 

 Et langt stykke af vejen black boxes grænsehindringer netop som et udtryk for 

manglende information, hvilket fx har sat SkatØresund og Øresunddirekt i spil som aktører. 

Portalkoordinator Lars Viktor Whitt fra Øresunddirekt fortæller, at de leverer 

”gennemskuelighed og forklaring om, hvordan man agerer på den anden side af sundet. Og 

jeg vil ikke sidde og sige, at vi skal have hele æren for en meget kraftig stigning i antallet af 

grænsegængere, men jeg tør godt give os en del af den ’credit’. Fordi når folk kan se, jamen 

jeg dør ikke ved at flytte til Sverige og arbejde i Danmark – det forholder sig sådan og sådan, 

og det ser sådan og sådan ud. Det får en forudsigelighed, så får man fjernet den 

myndighedsmæssige black box – ikke 100 pct. – men en form for gennemskuelighed – vi kan 

gennemskue, hvad der sker, når man gør sådan og sådan. Så fjerner man noget usikkerhed, 

dvs. det der er tilbage er nogle, der siger: ”what’s in it for me”. Nu kan man faktisk regne sig 

frem til, hvad får jeg ud af at agere. Folk gør det jo ikke, fordi de synes det er sjovt, de gør 

det, fordi de får noget ud af det. Nogle få (promiller) gør det, fordi de synes det er sjovt – 

langt de fleste gør det, fordi der er et eller andet, man kan få mere ud af”50. På denne måde 

black boxes myndighedsinformation til det, der kan få antallet af grænsegængere til at stige. 

Øresunddirekt gør sig m.a.o. til en handlingsinstans, der kan få andre aktører fx pendlerne, til 

at handle.  

                                                
49 Professor Bent Greves indlæg ”Hvordan kan et arbejdsmarked på tværs af Øresund fremme tilvækst og 
konkurrencekraft” på Øresundstinget 10. maj 2007. 
50 Interview med Lars V. Whitt, Øresunddirekt. 
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 Hos andre aktører black boxes grænsehindringer som nært forbundet med manglende 

trykhed på arbejdsmarkedet, og situationer hvor ”både den danske virksomhed og den svenske 

medarbejder løber en betydelig risiko, når underskriften på ansættelseskontrakten er sat. 

Denne risiko skaber grobund for en utryghed, som normalt ikke er gældende for hverken det 

danske eller svenske arbejdsmarked”51. Integrering af arbejdsmarkedet under de nuværende 

vilkår black boxes således som risiko-fyldt. I ytringen om, at ”tryghed er alfa og omega i 

jagten på at gøre to regionale arbejdsmarkeder til ét”52 black boxes realisationen af visionen 

om et integreret arbejdsmarked til et spørgsmål om eliminering af utryghed på 

arbejdsmarkedet. Hans Skov Christensen fra DI mener, at ”barrierne hæmmer væksten og 

vores internationale konkurrenceevne, og vi må derfor aldrig holde op med at presse på for at 

opnå løsninger”53. Christensen gør dermed barrierne til en black box, der potentielt svækker 

dansk økonomi. 

 Andre eksempler er Damsgaard, der mener, at ”infrastrukturen er en hindring – togene 

kører for sjældent og de er for pakkede. Mange pendlere tager bilen, fordi der reelt ikke er et 

kollektivt alternativ. Det er den største hindring og gør det svært at fasthold svenske 

medarbejdere”54. Damsgaard gør således grænsehindringer til en black box, der handler om 

trafikpolitik, og som gør det svært at fastholde svensk arbejdskraft. Eller Hendeliowitz, der 

gør infrastruktur til en black box, der hindrer mobilitet fra Sverige, når han siger, at 

”infrastrukturen er et stort problem som gør, at arbejdskraften, på trods af, at vi har bro osv. 

– at den er ikke tilstrækkelig udbygget til at arbejdskraften kan bevæge sig – mobiliteten er 

ikke tilstrækkelig”.55 Endelig er der Stavad, der gør grænsehindringer til en black box, der 

foregår i folks hoveder, ved at sige, at ”siden vi fik Øresundsforbindelsen, er der sket meget 

psykologisk, fordi de største barriere, det er ofte dem, man har inde i sit eget hoved, og det er 

det, der er langsomst at nedbryde og sværest at nedbryde”56.  

 Claus Hjort Frederiksen siger, at ”visionen er et fælles arbejdsmarked”, og han 

fortsætter, ”hvis vi skal realisere regionens fulde potentiale og visionen om et fælles 

arbejdsmarked, må vi sikre et arbejdsmarked uden barrierer”57. Her black boxes 

grænsehindringerne som det, der står i vejen for, at visionen om et fælles arbejdsmarked kan 

realiseres. Rapporten  Øresundsregionen - et arbejdsmarked, to lande (2007), er resultat af et 

                                                
51 Mulighedernes Arbejdsmarked – Øresundsbro Konsortiet, November 2006. 
52 Ibid. 
53 FokusØresund nr. 4 september 2007 ”Hvad kan virksomhederne gøre?” s. 5. 
54 Interview med Benny Damsgaard, DI. 
55 Interview med Jan Hendeliowitz, Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 
56 Interview med Ole Stavad, NGF. 
57 FokusØresund nr. 1 februar 2008 ”Et fælles arbejdsmarked i vækst” s.18. 
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samarbejde mellem Arbetsmarknadsdepartementet i Sverige og det danske 

Beskæftigelsesministerium. Juridisk rådgiver Ville Budtz fra Beskæftigelsesministeriets 

juridiske, arbejdsretligt, international center (JAIC), der har ledet udarbejdelsen af den danske 

del af rapporten, siger, at den fungerer som regeringernes ”statusrapport over omfanget af 

grænsehindringer og andre problemstillinger, som lægger sig op af”58. Budtz forklarer videre 

at, ”Øresundskomiteen har leveret en bruttoliste, som står bagerst i rapporten, hvor vi har 

gennemgået hver enkelt problemstilling som grænsehindringer. Og har givet vores bud enten, 

at det er er løst eller, at det slet ikke er noget problem eller, at det er et problem, som vi ikke 

vil løse, fordi det beror på national lovgivning”59. Rapporten black boxer altså 

grænsehindringer som noget, der kan kategoriseres i de tre kategorier. Budtz fortæller, at 

rapporten bruges som et slags værktøj i hverdagen for informationstjenester som fx 

Øresunddirekt. Hun forklarer videre, at problemer, der endnu ikke er løst, ”går videre til 

Nordisk Grænsehindringsforum, som skal arbejde for at løse disse”60. 

Nordisk Grænsehindringsforum (herefter NGF) i regi af Nordisk Ministerråd har fået 

et 3-årigt ”mandat, der går på, at vi skal sætte ind alle de steder, hvor der er noget, der 

forhindrer, at vi kan udnytte det nordiske potentiale”61. Den største udfordring bliver ifølge 

Stavad, at få ”bygget rutiner op, der forhindre, at der opstår nye grænsehindringer” bl.a. 

fordi ”flere og flere direktiver [fra EU] bliver rammedirektiver, og derfor er der en stor risiko 

for, at de kan blive udmøntet så forskelligt [i de enkelte medlemslande], så de skaber nye 

problemer”62. Hermed black boxes rammedirektiver som noget, der kan skabe nye 

grænsehindringer. Ifølge Budtz bevirker netop ”teknologi, direktiver og domme fra EF-

domstolen […], at der skabes nye problemer, som så må løses. Og det kan også ske, at gamle 

problemstillinger pludselig bliver løst fx via EF-retten og åbner for nye muligheder”63.  

En af de ting, Stavad ”kæmper med justitsministeren” om, er at få indført, at der af 

hvert nyt lovforslag, der fremsættes i Folketinget, skal fremgå med en underskrift fra 

ministeren, om der er implikationer i relation til EU og hvilke, så det bliver 

”ansvarspådragende for ministeren”64. Herved black boxes folketinget som en afgørende 

faktor i bekæmpelsen af grænsehindringer. Men det black boxes også, at det er nødvendigt at 

kunne ansvarspådrage ministrene for at sikre kvaliteten af lovarbejdet.  

                                                
58 Interview med Ville Budtz, Beskræftigelsesministeriet. 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
61 Interview med Ole Stavad, NGF. 
62 Ibid. 
63 Interview med Ville Budtz, Beskæftigelsesministeriet. 
64 Interview med Ole Stavad, NGF. 
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Øresundsordfører Karen Hækkerup (S) siger, ”at når vi behandler lovforslag, som 

handler om ting, der oplagt ville kunne have fordele ved, at man udnyttede det potentiale, som 

er i Øresundsregionen – så indtænker man meget sjældent de muligheder, der ligger på den 

anden side af broen”65. Her black boxes potentialet i Øresundsregionen som noget, der kan 

udnyttes ved, at politikerne medtænker mulighederne på den anden side af broen. 

Forhv. Øresundsminister Bendt Bendtsen (K) mener, at ”det er klart, at så længe der 

ikke er tale om en fuld harmonisering mellem de to lande – hvilket heller ikke er 

målsætningen – vil det ikke være muligt én gang for alle at fjerne alle barrierer for 

integration og samarbejde i regionen”66. Her black boxes fuld harmonisering som eneste 

mulighed for at fjerne alle barrierer. 

I en artikel, om netop grænsehindringer, skriver Foreningen ÖresundsBorger, at 

”Øresundsregionen har potentialet til at blive et forbillede for regionernes Europa, men kun 

hvis politiske visioner følges op med solidt politisk håndværk”67, hvorved de black boxer 

realisationen af en integreret Øresundsregion som afhængig af politikernes engagement og 

beslutningsdygtighed.  

 Grænsehindringer bliver således aktøren, der slutter kæden af en lang række aktører ved 

bl.a. at vise tilbage til EU, hvor det hele startede. Men også den aktør, der forbinder aktør-

netværket med Folketinget og det nationale lovarbejde. Som det fremgår er der også i 

forbindelse med grænsehindringer en række aktører, der skaber midler, der skal virke for at 

indrullere andre aktører i aktørens eget aktør-netværk, fx i form af informationsportaler og 

kategoriseringssystemer. Grænsehindringer indrullerer mange aktører og bliver således et 

obligatorisk passagepunkt i netværket. 

 

Delkonklusion 
 
 Analysen viser et netværk om et integreret arbejdsmarked på tværs af Øresund med 

mange aktører og mange black boxes. Aktørerne translaterer de samme ting på forskellige 

måder og forbinder sig derved på forskellig vis til hinanden, hvilket giver et netværk, der er 

både tæt og flertydigt. For overblikkets skyld har jeg sammenfattet analysen i følgende 

skema. Artikel 39/40 medtages ikke i skemaet, fordi aktører forbinder sig til denne black box 

                                                
65 ”Den stille revolution” tilrettelagt af Martin Kristiansen 31. juli 2008 kl. 17.10 på P1. 
66 FokusØresund nr. 4 sept. 2007 ”Vores målsætning er ikke fuld harmonisering”. 
67 Berlingske Tidende den 10. maj 2007 ”En maveplasker midt i Øresund” af Lars Hougaard og Martin 
Thygesen - http://www.berlingske.dk/article/20070510/dineord/105101052/ 
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på samme måde i form af en konstatering eller en kendsgerning som den, der kom til udtryk i 

analysen. 

 

                   Black box 
Aktør  

Strukturfonde 
Interreg-midler 

Flaskehalsproblem 
(svensk arbejdskraft) 

Grænsehindringer 
(integrering af 

arbejsmarkedet) 
 
Erhvervs- og 
Byggestyrelsen 
 

- Et middel til at takle de 
globale udfordringer og opnå 
øget vækst og beskæftigelse. 

  

 
Øresundskomiteen 
 

- Øresundsregionens 
udvikling er afhængig af 
EU’s midler. 

  

 
Interreg-sekretariatet 
 

- Projekter for regional 
udvikling er afhængig af 
finansiel støtte fra EU. 

  

 
Øresundsbro Konsortiet 
 

- Lukning af Interreg-
projekter forårsages af 
manglende nationalt politisk 
engagement fra de to 
nationer. 

 - De vilkår, der er for et 
integrering arbejdsmarkedet 
gør det risikofyldt og utrygt 
for både virksomheder og 
medarbejdere. 
 
- Hvis visionen om et 
integreret arbejdsmarked skal 
opfyldes skal utrygheden på 
arbejdsmarkedet fjernes. 

 
RBR/LO 
 

- Den Øresundsregionale 
arbejdsmarkedsudvikling er 
afhængig af EU’s midler. 

- Flaskehalsproblemet er et 
spørgsmål om koordinering 
af uddannelser. 

 

 
Dansk Erhverv 
 

- Øresundssamarbejder er 
afhængige af Interreg-midler 
og ikke bæredygtige i sig 
selv. 

- Flaskehalsproblemet har 
tvunget danske 
arbejdsgivere til at 
rekruttere svensk 
arbejdskraft. 
 
- Svensk arbejdskraft 
opretholder dansk økonomi. 
 
- Flaskehalsproblemet har 
været drivkraften for at 
integrere arbejdsmarkedet. 
 
- Flaskehalsproblemets 
påvirkes af lavkonjunkturen 
og det kan ske at påvirke 
udviklingen af det 
integrerede arbejdsmarked. 

 

 
Beskæftigelsesregion 
Hovedstaden & Sj. 
 

 - Flaskehalsproblemet er 
Danmarks største 
udfordring. 

- Infrastrukturen hindrer 
svensk arbejdskrafts mobilitet. 

 
NGF 

 - Svensk arbejdskraft har 
reddet dansk økonomi. 

- De største barriere, er dem, 
man har inde i sit eget hoved. 
 
- Grænsehindringer kan 
skabes af rammedirektiver fra 
EU, der udmøntes forskelligt i 
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de enkelte medlemslande. 
 
- Grænsehindringer kan 
bekæmpes ved solidt og 
ansvarspådragende lovarbejde 
i Folketing/regering. 

Prof. Bent Greve 
  - Grænsehindringer kan 

kategoriseres efter reelle/ej 
reelle. 

Øresunddirekt 
  - Grænsehindringer kan 

minimeres vha. 
myndighedsinformation. 

Dansk Industri  

  - Grænsehindringer risikerer at 
svække dansk økonomi. 
 
- Grænsehindringer handler 
om infrastruktur/trafikpolitik. 
 
- Infrastrukturproblemer gør 
det svært at fastholde svensk 
arbejdskraft. 

Beskæftigelsesministeriet 

  - Realiseringen af et fælles 
arbejdsmarked er afhængig af, 
at barriererne fjernes helt. 
 
- Grænsehindringer er noget 
der kan kategoriseres i, at det 
enten allerede er løst, ikke er 
noget problem, eller ikke vil 
blive løst, fordi det beror på 
national lovgivning.  

Socialdemokraterne 
(Øresundsordfører) 

  - Potentialet kan udnyttes ved, 
at politikerne medtænker 
mulighederne på den anden 
side af broen. 

Konservative  
(forhv. 
Øresundsminister) 

  - Grænsehindringernes 
fjernelse kan kun ske ved fuld 
harmonisering. 

Foreningen 
ÖresundsBorger 

  - Grænsehindringernes 
fjernelse kræver politikernes 
engagement og 
beslutningsdygtighed. 

 
Skema 1: Skema over aktørers black boxes i netværket om et integreret arbejdsmarked. (Kilde: Egen tilvirkning). 

 

 Analysen viser, at der er meget stort sammenfald i aktørernes betragtning af Interreg-

midler som afgørende for den øresundsregionale udvikling af arbejdsmarkedet. Det er ikke 

alle aktører i netværket, der italesætter forbindelse til Interreg-midlernes aktør-netværk, men 

andre aktører fx Dansk Erhverv italesætter, at der er mange aktører, der forbinder sig til dette 

netværk.  

 Flaskehalsproblemet viser sig i analysen ligeledes at være en effektiv handlingsinstans, 

som mange aktører forbinder sig til og handler i forhold til. Det ser vi dels af den store 

mængde black boxes, der træder frem, men også igennem den store mængde aktører i form af 
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institutioner og projekter, der sættes i spil og dermed indrulleres i netværket. Aktørerne i 

netværket translaterer i stor udstrækning de samme ting blot på forskellig vis, hvorved de 

forbinder sig til hinanden og tilsammen danner netværk. Der synes således at kunne spores 

enighed om, at flaskehalsproblemet er et notorisk problem, der har drevet integrationen af 

arbejdsmarkedet på tværs af Øresund frem, og at netop muligheden for at strække 

arbejdsmarkedet ind over Sveriges grænser har været en bærende faktor for dansk økonomi de 

seneste år. Men det nævnes også, at der er risiko for, at denne udvikling vender, hvis 

flaskehalsproblemet forsvinder eller mindskes. Den black box, der skiller sig mest ud, er 

RBR’s idé om, at koordinering af uddannelser på tværs af sundet er løsningen på 

flaskehalsproblemet. 

 I modsætning til EU’s regionaludviklingspolitik og flaskehalsproblemer, der synes at 

fremme integrationen af arbejdsmarkedet, så synes grænsehinder omvendt at hæmme 

udviklingen af et fælles arbejdsmarked. Der er mange aktører, der identificerer problemet og 

black boxer det, men der er større spredning i den måde aktørerne translaterer på, end vi ser 

hos de to forrige. Der er m.a.o. flere forskellige bud på, hvad grænsehindringer er og løsning 

heraf. Disse mange udgaver af grænsehindringer, som black box er nok forskellige fra 

hinanden, men står ikke i direkte modsætning til hinanden. Aktørerne forbinder sig altså til 

hinanden via black boxen grænsehindringer, ikke desto mindre er det den black box, hvor der 

spores de største forskydninger, hvilket naturligvis gør den interessant.  

 Grænsehindringer som black box varierer fra utryghed for både arbejdsgiver og 

arbejdstager på arbejdsmarkedet til, at de hæmmer økonomisk vækst og konkurrenceevne 

samt gør det svært at fasthold svensk arbejdskraft. Det varierer også mellem, at det er noget, 

der foregår i folks hoveder til et spørgsmål om myndighedsinformation og oplysning til, at det 

handler om infrastruktur og mobilitet. Grænsehindringer er blevet kategoriseret mellem 

reelle/ej reelle, eller som i rapporten fra Beskæftigelsesministeriet mellem dem, der er løst; 

dem, der ikke er problemer; og dem, der ikke skal løses. Endelig varierer black boxen om, 

hvordan grænsehindringer elimineres fra at være et spørgsmål om information af borgerne, til 

udbygning af infrastruktur, til gennemtænkt og ansvarspådragende lovarbejder, der er 

koordineret med medlemslandene i EU, til engagerede og beslutningsdygtige politikere, til 

fuld harmonisering af de to nationalstaters lovgivning. Her kan man altså spore en bred vifte 

af måder at anskue muligheder og begrænsninger for et integreret arbejdsmarked på tværs af 

Øresund.  
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 Vi har således set, hvordan aktørerne danner forskellige black boxes, der indeholder 

forskellige forventninger. Af skemaet ovenfor fremgår det, at der er meningsforskydninger 

mellem de forskellige black boxes eller, at der er forskellige forventninger til aktør-netværket. 

Disse og andre forskydninger bliver senere taget op i analyse 3. 

 I analyse 1 kunne det imidlertid ligeledes iagttages, hvordan handlingsinstanser som 

Interreg-midler og flaskehalsproblemer har drevet integrationen af arbejdsmarkedet frem, 

mens grænsehindringer synes at hæmme den selv samme udvikling. I teorien om regional 

udvikling siger man, at udviklingen kan være drevet i retning fra civilsamfundet op til 

politikerne eller fra politikerne ned til civilsamfundet. Derfor ønsker jeg i analyse 2 at 

undersøge, hvordan teori om regionalisering og regional udvikling black boxer aktørerne og 

stiller bestemte forventninger til aktør-netværket.  
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Analyse 2 
 
 I analyse 1 undersøgte jeg, hvordan netværket formes af forskellige typer aktører med 

forskellige typer relationer, hvorved aktør-netværket blev fremanalyseret. Som nævnt, søger 

jeg at forstå, hvilket verdensbillede aktørerne søger at indrullere hinanden i. I nedenstående 

analyse undersøger jeg derfor nogle af de teoretiske forventninger til integrationsprocessen og 

dens aktør-netværk, der kommunikeres i form af black boxes. 

 

Studiet af forventninger 
 
 I analyse 2 undersøger jeg, hvordan erkendelse, opfattelse og tænkning af 

regionalisering og europæisk integration skaber forventninger til integrationsprocessen og 

dens aktør-netværk. Idet kampen for regional vækst ofte ledsages af bl.a. ideologier for 

regionalisme (Lähteenmäki-Smith 2002:10). Ideologier kommer til udtryk i kommunikationen 

om regional udvikling i form af black boxes. Fx videnskabens kommunikation om forskellige 

ideologier og integrationsmekanismer, hvor aktørerne tilbydes forskellige roller (black 

boxes). Eller det kan være translation, hvor andre aktør-netværk forbinder sig til videnskabens 

black boxes om regional udvikling. Analysen skal ikke læses som en udtømmende 

redegørelse af integrationsteori og -mekanismer, men som enkelte (empiri-styrede) nedslag i 

et enormt felt af multi-disciplinær teori, der som aktør-netværk translaterer kendsgerninger 

om integrationsprocesser, og dermed former forventninger (black boxes) til aktører i 

netværket. Det er derfor interessant at undersøge, hvordan teori-baseret kommunikation black 

boxer processerne og definerer roller for regionale aktører. Men også hvordan aktører 

forbinder sig til disse black boxes enten ved selv at acceptere en rolle eller ved at formidle 

rollen videre til andre aktører i netværket, hvilket fx kommer til udtryk i form af forventninger 

til eller beskrivelser af andre aktørers handlinger. På den måde får jeg indsigt i, hvilke 

forventninger, der binder netværket sammen. 

 De teori-baserede black boxes er udvalgt i forhold til den måde empirien translaterer 

forventninger til integrationsprocesser og til aktør-netværket. Da integrationsteori imidlertid 

er et enormt felt, kan det sagtens tænkes, at jeg kunne have valgt anden teori, der black boxer 

processer og aktører på anden vis, hvorfor disse black boxes kun tjener som eksempel. Jeg har 

udvalgt black boxes fra teorien om begreberne spillover, offensiv/defensiv integration og 

bottom-up/top-down. Dette vil på ingen måde være en udtømmende analyse af de valgte 
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teoriers black boxes, men først og fremmest tjene som eksempel i relation til empiriske 

eksempler. 

 

Spillover 
 
 Integrationsmekanismer beskrives ofte som en slags vekselvirkning mellem 

mellemstatslig tilpasningsvilje og -evne samt lokale praktiske behov og forventninger. Altså 

en proces, hvor bestemte kontekstuelle betingelser fører til nye muligheder for tvær-grænselig 

agens og samarbejde. Ifølge Ben Rosamond, indledes tvær-grænselige aktiviteter i én sektor 

ud fra rationelle egeninteresser, som fører til, at der indledes forskellige former for 

transnationale aktiviteter, hvor behovet for mere gennemsigtige regler for tvær-grænselige 

aktiviteter vokser simultant med de aktiviteter, der foregår (Rosamond 2000:128). Dermed 

black boxes aktørerne til at være drevet af rationelle egeninteresser, og gennemsigtige regler 

black boxes som et krav, der stilles efterhånden som aktiviteten stiger.  

 Den samme black box finder vi hos Whitt fra Øresunddirekt, der fortæller, at borgere, 

der ønsker at udnytte regionen siger: ”what’s in it for me - fordi folk ikke gør det, fordi de 

synes, det er sjovt men fordi, der er et eller andet, de kan få mere ud af”68. Whitt forklarer 

videre, at Øresunddirekt blev etableret fordi, regeringerne ”vil jo gerne have, at [broen] 

bringer Danmark og Sverige tættere sammen”, men ”for at etablere en Øresundsregion, skal 

man have borgerne til at bruge den, og man skal have virksomhederne til at bruge den – og 

de mindre virksomheder til at bruge den. Så er man nødt til, af rationale, at fortælle, at det 

ikke er så farligt ovre på den anden side”69. Her black boxes gennemsigtighed som afgørende 

for øget transnational aktivitet. Whitt forbinder sig altså til samme black boxes som teorien, 

eller rettere, der er sammenfald i de forventninger, Rosamond og Whitt stiller til 

integrationsprocessen og til aktør-netværket. Whitt accepterer Øresundsdirekts rolle i 

netværket, som en institution, der skal være med til at dække behovet for gennemsigtighed. 

 Ifølge Rosamond sætter én sektors aktiviteter ofte andre sektorer i gang, en såkaldt 

funktionel sammenkædning eller spillover. Eksempler på spillover ses i analyse 1, hvor én 

aktørs agens leder videre til den næste i en lang række, fx hvor flaskehalsproblemet fører til 

forventninger om, at svensk ledig arbejdskraft er løsningen. Dette fører til forventning om, at 

etablering af AF-Øresund, jobportaler, rekrutteringsmesser, udarbejdelse af 

kompetenceregnskaber osv. vil skaffe svensk arbejdskraft til danske virksomheder. Med 

                                                
68 Interview med Lars Viktor Whitt, Øresunddirekt. 
69 Ibid. 
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civilsamfundets udnyttelse af regionens muligheder opstår forventning om gennemsigtighed 

af skatteregler og socialforsikring for de svenske pendlere, hvilket institutioner som 

SkatØresund og Øresunddirekt er direkte konsekvenser af. Aktørerne i aktør-netværket agerer 

m.a.o. forventeligt i forhold til translationer i teoriens aktør-netværk.  

 Ifølge Rosamond øges kravet om mere hensigtsmæssige love og regler samt samordnede 

institutioner efterhånden som flere og flere sektorer starter tvær-grænselige aktiviteter. Kravet 

kommer ofte fra civilt niveau til forvaltnings- og regeringsniveau og videre til supra-nationale 

niveuaer. Et eksempel på sådan et krav leverer Stavad, der ønsker, at få ”bygget rutiner op, 

der forhindre, at der opstår nye grænsehindringer” bl.a. fordi ”flere og flere direktiver [fra 

EU] bliver rammedirektiver, og derfor er der en stor risiko for, at de kan blive udmøntet så 

forskelligt [i de enkelte medlemslande], så de skaber nye problemer”70. Som vi så i analyse 1 

ønsker Stavad, at alle nye lovforslag, der fremsættes i Folketinget, skal sikres mod 

implikationer i relation til EU. På den måde black boxes nationale politikere som ansvarlige 

for, at national lovgivning ikke skaber nye hindringer og er hensigtsmæssige iht. 

integrationen. Samtidig accepterer Stavad NGF’s rolle som den instans, der på vegne af det 

civile niveau stiller krav til forvaltningsniveauet. Stone Swét og Sandholtz konkluderer, at 

”rather than being the generator of integration, intergovernmental bargaining is more often its 

product” (Rosamond 2000:128). På denne måde black boxes mellemstatslige aftaler som 

frugten af integration ikke drivkraften. Denne black box skaber m.a.o. en negativ forventning 

til de transnationale politiske systemer som drivkraft for regional integration. Drivkraften må 

altså forventes at komme andre steder fra. Dette underbygges af Caporaso og Keelers påstand 

om, at spillover ”shoulder most of the burden of explaining change” (Rosamond 2000:59). 

Her black boxes regional forandring til at bero på spillover mekanismer. I Ole Schmidts 

iagttagelse af, at det ikke er ”politikernes skyld, at det går godt med integrationen – det er 

borgerne, som har udnyttet nogle ikke oplagte gode regler”71 black boxes drivkraften i 

integrationen af arbejdsmarkedet at være genereret af borgere ikke politikere, og reglerne 

black boxes som mindre hensigtsmæssige. Han tilføjer, at integrationen ”har været drevet af 

arbejdsmarkedet”72.  

 Som det ses af ovenstående er der i teorien om spillover nogle veldefinerede 

kendsgerning-lignende roller (black boxes), som tilbydes aktørerne i regional integration, og 

som aktørerne forbinder sig til på forskellig vis. En anden måde, man kan iagttage, at aktører 

                                                
70 Interview med Ole Stavad, NGF. 
71 Interview med Ole Schmidt, Dansk Erhverv. 
72 Ibid. 
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forbinder sig til forventninger til regional udvikling, er, når der kommunikeres om, at 

integration kommer mere eller mindre af sig selv eller, at den afhænger af statslige initiativer.  

 

Defensiv vs. offensiv forandringsstrategi 
 

Ifølge Jespersen kan man vælge en defensiv forandringsstrategi, ”hvor politikkens 

rolle er nedgraderet”, og hvor man anser, at ”den europæiske integration, den internationale 

konkurrence og generelle samfundsudvikling vil sørge for, at integrationen kommer mere 

eller mindre automatisk” (Lyck et al 2000:38). Altså hvor politikere indtager en mere passiv 

rolle, som den Schmidt beskriver ovenfor, og lader markedskræfter drive udviklingen. Eller 

man kan vælge en offensiv forandringsstrategi, hvor integration ”ses som en mulighed for at 

opbygge endnu et politisk fællesskab som kan støtte de allerede eksisterende fællesskaber, 

dvs. en strategi, hvor det politiske stadig har en betydelig rolle” (ibid). I Hækkerups 

iagttagelse af politiske aktørers agens i aktør-netværket black boxes netop væksten i 

Øresundsregionen som en mulighed for at opbygge endnu et politisk fællesskab, som kan 

støtte de allerede eksisterende fællesskaber og altså styrke udviklingen i andre danske 

regioner. Hækkerup siger: ”Hvis man styrkede Øresundsregionen, så er der mange, der ville 

føle, at det ville gå ud over de muligheder, der ville være til Jylland. Men det er rent faktisk 

noget vrøvl, fordi når man fremmer væksten i Øresundsregionen, og dermed 

Hovedstadsområdet, så har det afledte effekter, som rent faktisk kaster vækst af til Jylland. Så 

på den måde, er der ikke noget at være bange for, men der har været en berøringsangst i 

forhold til at kaste sig ind i at ville dette her øresundsprojekt med hud og hår. Jeg tror, man 

har haft for meget i at sidde med sine egne ting, og har haft for lidt fokus på de gode ting, 

man rent faktisk kunne få ud af et mere integreret samarbejde”73.  

 I Vestergaards iagttagelse af, at ”det vigtigste, som regeringer og region kan gøre 

sammen nu [er], at få etableret en kontinuerlig proces, hvor nye udfordringer, barrierer eller 

love og bestemmelser kan afpasses og tilpasses, så de fungerer i den Øresundsregionale 

hverdag. Ingen kan løse alle dagens problemer – og der vil hele tiden dukke nye op – men 

med en kontinuerlig politisk proces, der er forankret i de lovgivende og besluttende fora i 

Danmark og Sverige, vil det være muligt at bevæge Øresundsdebatten fra at være reaktiv til 

at blive proaktiv, fornyende og visionær”74 black boxes en ændring fra defensiv til offensiv 

forandringsstrategi som vejen til en fornyende og visionær øresundsdebat.  

                                                
73 DR P1 ”Den stille revolution” 31. juli 2008 kl. 17.10. 
74 FokusØresund nr. 1 februar 2007 ”Processen” s. 2. 
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 Det forventes altså af nogle aktører at anvendelsen af de to strategier har forskellige 

konsekvenser for udviklingen, og at det ene er at foretrække frem for det andet. Disse to 

former for forandringsstrategier beskrives ofte i forbindelse med retning for drivkraften af den 

regionale udvikling ved brug af begreberne bottom up og top down.   

 

Top down vs. bottom up 
 

Lyck skriver om integration, at det ”tager tid”, men ”at det offentlige kan bidrage til at 

påvirke hastigheden for integrationen såvel som integrationsforme. Den offentlige integration 

sker dels gennem government processer, der involverer lovgivning og regelfastsættelse og 

implementering heraf i et ”top down” orienteret system dels gennem governance processer, 

hvor der – ofte gennem dannelse af netværk – etableres horisontale samarbejder, og i visse 

tilfælde også vertikale samarbejder, der kan fremme integration” (Lyck 2005:1). Men ifølge 

Jens Nielsen er der i øresundssammenhæng ”ikke i særligt vidt omfang tale om 

politiske/strategiske initiativer, der implementeres gennem forvaltning og institutioner. Vi ser 

sjældent et government top-down-fænomen. I stedet ses mange eksempler på bottom-up-

fænomener” (Nielsen 2005:6).  

Fællesreferencen for ovenstående citater er den del af den europæiske 

integrationsteori, der beskriver retningen for den kraft, der driver integrationen (fx Mattli 

1999:10-40). I modellen nedenfor illustreres mekanismerne dels med en vertikal retning, hvor 

der formelt skubbes (udbydes) rammebetingelser ud til gavn for forandring (et ovenfra-ned 

perspektiv ↓), og uformelt trækkes (efterspørges) bedre rammebetingelser (et nedefra-op ↑ 

perspektiv). Dels en horisontal retning, der indikerer de forskellige niveauer i 

samfundsstrukturen, hvor integration og samarbejde via netværk kan forekomme - fra supra-

nationale og transnationale til regionale og lokale institutioner ned til græsrodsniveau, hvor fx 

arbejdsmarkedets parter befinder sig. Ifølge teorien, har integrationen de bedste vilkår, når 

den drives frem i et samspil mellem de forskellige niveauer. Når integrationen derimod går 

trægt, anses det at skyldes, at der kun er aktiviteter på ét niveau, og at der ikke er kontakt, 

dialog og koordinering mellem de forskellige niveauer.  

 Modellen viser imidlertid også tre forskellige ideologiske platforme, integrationen kan 

være styret af. Nemlig neoliberal intergovernmentalisme, hvor 1) staten er den vigtigste aktør; 

2) statens præferencer er udtryk for dominerende gruppers interesser; 3) integration er udtryk 

for ”store forhandlinger” (Grand Bargains); 4) EU er ”puljet suverænitet” (der kan trækkes 

tilbage om nødvendigt); 5) EU virker alene som fødselshjæper, overvåger etc. (Læg mærke til 
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at hvert nummer er en black box). Eller neo-funktionalisme, hvor funktionelle problemer løses 

ad hoc på et ikke-statsligt niveau, men i tværregionale organisationers sekretariat. Ofte 

foranlediget af spillover - såvel funktionel som politisk - ud fra et ’mere-vil-have-mere’-

princip. Og endelig multi-level governance som antager, at staten er én blandt mange aktører, 

og at præferencer dannes af mange grupperinger (fx industri-lobby’er), og at EU er et 

kompliceret netværk af autoritetsrelationer (Kelstrup, 1998:15-55). 

 

 
 

Figur 3:  Model over integrationsmekanismer. (Kilde: Egen tilvirkning - © AHH) 

 

 Modellen viser således forskellige forventninger (black boxe) til integrationsprocessen. 

Der er fx nogle kanaler for kommunikation/dialog som går vertikalt og horisontalt, og som 

aktørerne forventes at kommunikere via i varierende retning og intensitet bl.a. afhængig af, 

hvilken forandringsstrategi eller ideologisk platform aktøren bekender sig til. På den måde 

skabes et sæt af forventninger i forskellige scenarier til de forskellige aktører i processen, men 

også et vurderingsredskab, som kan bruges til at vurdere fx om en aktør kan forventes at 

handle reaktivt eller proaktivt ud fra givne forudsætninger. Man kan sige, at hvert niveau i 

modellen og hver ideologisk platform på en måde har sin egen forståelsesramme for, hvad der 

er forventeligt af de forskellige aktører. 
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 Jakob Vestergaard, der udtaler: ”Den regionale udvikling har siden 2003 ikke været 

drevet af visioner, men af et overophedet boligmarked og mangel på arbejdskraft”75 – altså 

”drevet af markedskræfterne, og […] ikke drevet af en vision eller en politisk intention om en 

udvikling i Øresundsregionen”76 iagttager således ændringer i integrationsprocessen, der 

betyder mindre top down orientering i government processerne. På den måde black boxes 

integrationspolitiken som defensiv frem for offensiv, og tyder altså mere på en 

neofunktionalistisk forandringsstrategi end en neoliberal intergovernmentalistisk. 

 Hækkerup beskriver i en kronik i Berlingske, at Øresundsregionen begyndte som et top 

down projekt, men er det ikke længere i dag. Hun uddyber denne iagttagelse således: ”Man 

brugte Øresundsregionen til at forklare – nu skal vi lave broen, og den koster penge, og der 

er nogle muligheder der – hvor der var nogen, der så mulighederne fra oven og så, at der 

kunne være nogle gevinster at høste, hvis man fx byggede broen. Så er det i dag blevet sådan, 

at den virkelighed, som fremtidsforskerne forudså for 10-15 år siden nemlig, at man kunne bo 

på den anden side af Øresund og rent faktisk leve et liv, hvor man boede og arbejdede i hver 

sit land. Den virkelighed har indhentet visionerne – der er rigtig mange mennesker, som […] 

kombinere det at bo i Danmark eller Sverige med en arbejdsplads det andet sted. Men politisk 

– de løsninger som det kræver – har faktisk ikke fulgt med. Man kan sige, at befolkningen har 

taget Øresundsregionen til sig i en grad, som man måske ikke havde drømt om i forhold til 

netop at flytte og søge arbejde på den anden side. Men de politiske løsninger, som handler 

om, hvordan harmoniserer vi regler på arbejdsmarkedet, på syge-/dagpenge, på 

børnepasning, på transport, på skat, alle de regler, som er af praktisk karakter, dem er der 

ikke nogen, der har haft fokus på at løse”77. Også her italesættes fremdriften at være ændret i 

løbet af regionens udvikling, så der ikke længere er tale om top down, men overvejende 

bottom up. Det politiske system black boxes til at mangle fokus på de praktiske problemer for 

integrationen i Øresundsregionen.  

 Prof. Wichmann Matthiessen beskriver problemstillingen ved at sige, at ”de ambitiøse 

ord om, at regeringerne ”helhjertet deler regionens entusiasme og fremtidstro og er parate til 

at yde et bidrag til at visionen virkeliggøres” er afløst af passivitet. Statsniveauets eksodus 

indebærer ikke blot fravær af beslutninger. Det forhold, at man i Øresundsregionen stolede 

på løfterne, har betydet, at andre beslutningsniveauer har fået for lidt opmærksomhed. 

Statsniveauets mangel på handlekraft har ydet et negativt bidrag til den regionale udvikling i 

                                                
75 DR P1 ”Den stille revolution” 31. juli 2008 kl. 17.10. 
76 DR P1 ”Den stille revolution” 31. juli 2008 kl. 17.10. 
77 DR P1 ”Den stille revolution” 31. juli 2008 kl. 17.10. 
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Øresundsregionen”78. Han iagttager m.a.o. lignede ændringer i retningen for fremdriften af 

den regionale udvikling. Her black boxes det politiske system igen som defensiv i stedet for 

offensiv. Og manglen på handlekraft black boxes som noget, der giver en negativ effekt på 

udviklingen. 

 Som det ses af ovenstående skaber videnskaben om regional udvikling black boxes om 

integrationsprocessen og dens aktør-netværk, der indeholder bestemte forventninger. 

Aktørerne forbinder sig til teoretiske termer som fx top down bl.a., når de kommenterer 

udviklingen. Ved det, at aktørerne i det fremanalyserede netværk forbinder sig til 

videnskabens aktør-netværk, kan man sige, at videnskaben om regional udvikling også er en 

aktør i netværket om et integreret arbejdsmarked i Øresundsregionen. Man kan måske endda 

påstå, at aktørerne bruger videnskabens termer og argumentation som et middel til at 

indrullere andre aktører i netop sit aktør-netværk. Videnskaben er i kraft af sin status som 

kendsgerning en stærk allieret til at styrke sine argumenter og sin overbevisningskraft. 

 

Delkonklusion 
 
 I analysen oven for undersøgte jeg forventninger til integrationsprocessen og dens 

aktør-netværk, der kommunikeres i form af black boxes, som produceres i videnskabens 

kommunikation om forskellige ideologier og integrationsmekanismer. Dette har jeg 

sammenholdt med empiriske eksempler på, hvordan aktørerne forbinder sig til videnskabens 

black boxes om regional udvikling, når de selv kommunikerer om udviklingen. Som det ses i 

nedenstående skema kan der spores et vist sammenfald i måden, hvorpå videnskaben 

kommunikerer om forventninger til processen og dens aktør-netværk og aktørernes 

kommunikation om egne iagttagelser af processen og aktør-netværket. Desuden kan vi se, at 

aktørerne benytter sig af teoriens begreber. Aktør-netværket fra analyse 1 forbinder sig m.a.o. 

til teoriens aktør-netværk. Det kan derfor konkluderes, at teoriens aktør-netværk er en aktør i 

det fremanalyserede aktør-netværk fra analyse 1.  

 

 

 

 

 

                                                
78 FokusØresund nr. 1 februar 2007 ”Regionen taber beslutningskraft” s.17. 
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                  Black box 

Aktør 
Spillover 

 
Defensiv vs. offensiv  

 
Top down/bottom up 

Rosamond Aktørerne er drevet af rationelle 
egeninteresser. 
 
Behovet for mere gennemsigtige 
regler for tvær-grænselige 
aktiviteter stiger simultant med de 
aktiviteter, der pågår. 
 

  

Øresunddirekt Gennemsigtighed er afgørende for 
øget transnational aktivitet. 
 
Påtager sig rollen i netværket, 
som en institution, der skal dække 
behovet for gennemsigtighed. 

  

NGF Nationale politikere er ansvarlige 
for, at national lovgivning ikke 
skaber nye hindringer og er 
hensigtsmæssige iht. 
integrationen. 
 
Påtager sig rollen som den 
instans, der på vegne af det civile 
niveau stiller krav til 
forvaltningsniveau om 
hensigtsmæssig lovgivning. 

  

Stone Swét og 
Sandholtz 

Mellemstatslige aftaler er frugten 
af integration ikke drivkraften. 
 
(Denne black box skaber en 
negativ forventning til de 
transnationale politiske systemer 
som drivkraft for regional 
integration). 

  

Caporaso og Keelers Regional forandring beror på 
spillover mekanismer. 

  

Dansk Erhverv Drivkraften i integrationen af 
arbejdsmarkedet er genereret af 
borgere ikke politikere.  
 
Reglerne er mindre 
hensigtsmæssige. 

  

Jespersen/Lyck  Forandringsstrategi kan være 
defensiv, hvor politikkens rolle 
er nedgraderet, og hvor man 
anser, at den europæiske 
integration, den internationale 
konkurrence og generelle 
samfundsudvikling vil sørge 
for, at integrationen kommer 
mere eller mindre automatisk. 
 
Eller offensiv, hvor integration 
ses som en mulighed for at 
opbygge endnu et politisk 
fællesskab som kan støtte de 
allerede eksisterende 
fællesskaber, dvs. en strategi, 
hvor det politiske stadig har en 
betydelig rolle.  

 

Socialdemokraternes 
Øresundsordfører 

 Væksten i Øresundsregionen 
er en mulighed for at opbygge 
endnu et politisk fællesskab, 
som kan støtte de allerede 

Det politiske system mangler 
fokus på de praktiske 
problemer for integrationen i 
Øresundsregionen. 
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eksisterende fællesskaber og 
altså styrke udviklingen i 
andre danske regioner. 

Øresundsbro Konsortiet  En ændring fra defensiv til 
offensiv forandringsstrategi er 
vejen til en fornyende og 
visionær øresundsdebat. 

Integrationspolitiken er 
defensiv frem for offensiv. 

Prof. Wichmann 
Matthiessen 

  Det politiske system er 
defensivt i stedet for 
offensivt.  
 
Manglen på handlekraft yder 
et negativ bidrag til den 
regionale udviklingen. 

Keldsen: neoliberal 
intergovernmentalisme 

  1) staten er den vigtigste 
aktør;  
2) statens præferencer er 
udtryk for dominerende 
gruppers interesser; 
 3) integration er udtryk for 
”store forhandlinger” (Grand 
Bargains); 
 4) EU er ”puljet 
suverænitet” (der kan 
trækkes tilbage om 
nødvendigt); 
 5) EU virker alene som 
fødselshjæper og overvåger. 

Keldsen: neo-
funktionalisme 

  Funktionelle problemer løses 
ad hoc på et ikke-statsligt 
niveau, men i tværregionale 
organisationers sekretariat. 
Dette er ofte foranlediget af 
spillover - såvel funktionel 
som politisk - ud fra et 
’mere-vil-have-mere’-
princip 

Keldsen: multi-level 
governance 

  1) Staten er én blandt mange 
aktører; 2) præferencer 
dannes af mange 
grupperinger (fx industri-
lobby’er); 3) EU er et 
kompliceret netværk af 
autoritetsrelationer. 

 
Skema 2: Skema over forventninger til aktører jf. teori-baseret kommunikation. (Kilde: Egen tilvirkning). 

 

 I analysen så vi således, hvordan teoretiske beskrivelser af integrationsprocesser stiller 

et sæt af forventninger til rådighed i relation til forskellige strategiske scenarier. Som det også 

fremgik af analysen stiller disse teoretiske forståelsesrammer samtidig normative 

vurderingsredskaber til rådighed for aktørerne, som bruges i vurdering af om, en aktør lever 

op til et givet sæt af forventninger. Som fx når det ytres, at det politiske system er defensiv i 

stedet for offensiv. Men som nævnt, giver videnskabens termer og black boxes også aktørerne 

et virkefuldt middel til at rekruttere andre aktører p.g.a. dets status af fakta. Videnskaben er 

altså også del af det verdensbillede om et integreret arbejdsmarked på tværs af Øresund, som 

aktørerne søger at indrullere hinanden i.  
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 For at komme endnu nærmere en forståelse af netværkets indre dynamik må jeg 

imidlertid først undersøge, hvordan aktørerne italesætter forventninger, og hvordan 

rollefunktioner i aktør-netværket vurderes at indfri forventningerne. Det er derfor dette jeg vil 

gå videre med i analyse 3. 
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Analyse 3 
 
 I analyse 2 undersøgte jeg, hvordan der i videnskabens kommunikation om ideologier 

og integrationsmekanismer skabes black boxes, og vi så, hvordan aktører kommunikerer i 

relation til disse black boxes. Men for at kunne skitsere det verdensbillede aktørerne søger at 

indrullere hinanden i, må jeg desuden forstå, fx hvordan aktørerne konstruerer sig selv på 

bekostning af andre, og hvordan de evt. grupperer sig i netværket. I nedenstående analyse 

undersøger jeg derfor aktørernes forventninger til hinanden og aktør-netværket. På den måde 

får jeg indsigt i meningsforskydninger og dermed de spændinger, der er i netværket. 

 

Studiet af forskydninger 
 
 I analyse 3 undersøger jeg aktørernes forventninger til hinanden samt deres iagttagelser 

af, hvordan aktører udfylder sin funktion i netværket. Dette kan fx komme til udtryk ved, at 

aktørerne konstruerer sig selv på bekostning af andre, gruppere sig med 

inkludering/ekskludering til følge,  kritiserer aktører eller rollefunktioner. Til analysen har jeg 

udvalgt kommunikation, der relaterer sig til de tre kardinalpunkter 1) arbejdskraftens frie 

bevægelighed, 2) EU-støttet regional udvikling og 3) flaskehalsproblemer, fordi de, som det 

fremgik af analyse 1, er obligatoriske passagepunkter i netop krydsfeltet mellem 

øresundsregionaliseringen og arbejdsmarkedspolitikken. I analysen undersøger jeg altså 

hvilke meningsforskydninger, der kommer til udtryk i kommunikation, der relaterer sig til et 

af de tre punkter i netværket. I analysen kan meningsforskydninger identificeres, men det kan 

ikke forventes at opnå en dyb indsigt i, hvordan mening spredes via mediatorer i netværket. 

Eller sagt på en anden måde, det kan ikke blive en optegning af transformationen fra aktør til 

aktør, da jeg kun er i besiddelse af en lille del af aktørernes translation. Nemlig kun den 

offentliggjorte kommunikation og ikke samtaler i korridorerne, interne dokumenter, 

telefonsamtaler osv. Desuden dækker min empiri kun fra 2006, og en del af forskydningen må 

forventes at være sket før den tid. Dette betyder, at en del af transformationens etaper ikke kan 

dokumenteres samt at alle mediatorere, ikke kan identificeres. Derimod kan der spores nogle 

tendenser og mønstre i kommunikationen ved at studere nogle eksempler, hvorfor det alene er 

mit ærinde i afsnittene nedenfor. 
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Arbejdskraftens frie bevægelighed 
 
 I analyse 1 så vi, at aktørerne betragter et integreret arbejdsmarked på tværs af Øresund 

som afhængigt af, at arbejdskraften kan bevæge sig frit over grænsen, således at 

arbejdsgiverne let og ubesværet kan rekruttere og fastholde arbejdskraft fra Skåne. En stor del 

af kommunikationen i netværket drejer sig om de hindringer, der menes af hindre denne frie 

bevægelighed, men som vi også så, er der varierende opfattelser af, hvad en grænsehindring 

for arbejdsmarkedet er. Der er imidlertid også varierende opfattelser af, hvordan hindringer 

bør håndteres, hvad der er rimeligt at forvente, og hvordan aktører i grænsehindringers aktør-

netværk administrerer sin rolle.  

 

Kategorisering af grænsehindringer 
 
 Den tidl. øresundsminister Bendt Bendtsen understreger eksempelvis, at ”der er stadig 

en grænse mellem de to nationer i Øresund. Vores målsætning er ikke fuld harmonisering, og 

derfor kan vi ikke fjerne alle barrierer”79. Her black boxes nationalgrænsen som hindringen 

for, at der kan opnås fuld harmonisering. Men Bendtsen forsikrer, ”at regeringen lægger stor 

vægt på, at både skatte- og arbejdsmarkedsregler fungerer så smidigt som muligt”80. På den 

måde black boxes regeringen som ansvarlig såvel over for borgere som erhvervsliv. 

 Tilsvarende mener Ville Budtz ikke, at regeringerne kan ”gå ind og ændre på den 

danske eller svenske arbejdsløshedsforsikring, fordi vi har nogle grænsegængere. Hvis vi helt 

skulle ophæve grænsehindringer, så skulle vi simpelthen slå Danmark og Sverige sammen”81. 

På den måde black boxes grænsegængere som en minoritet, regeringerne ikke kan tage 

hensyn til. Desuden black boxes nationalgrænsen som hindring for, at 

arbejdsløshedsforsikringen kan ændres. Men Budtz forsikrer, at meningen med rapporten To 

lande – et arbejdsmarked er, at det skal ”blive nemmere for grænsegængere at arbejde”82, og 

at ”her i Øresundsregionen prøver vi at sikrer borgeren 100 procent, fordi vi vil have et fælles 

arbejdsmarked”83. Rapporten black boxes her som en løsning på grænsegængernes problemer, 

og Budtz black boxer, som Bendtsen, myndighederne i regionen som ansvarlige både over for 

borgere og erhvervsliv.  

                                                
79 Artikel i Fokus Øresund nr. 4, september 2007 ” Vores målsætning er ikke fuld harmonisering”. 
80 Ibid. 
81 Interview med Ville Budtz, Beskæftigelsesministeriet. 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
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 I translationen spores en spænding mellem nationale interesser, som gør at 

”regeringerne ikke kan tage hensyn” og øresundsregionale interesser, som gør, at man ønsker 

at ”skatte- og arbejdsmarkedsregler fungerer så smidigt som muligt”. Der er m.a.o. en konflikt 

mellem hensyn, der skal tages, hvilket skaber et paradoks. 

 Som vi så i analyse 1 er grænsehindringer kategoriseret i Beskæftigelsesministeriets 

rapport To lande – et arbejdsmarked, hvilket, ifølge Budtz betyder, at der er blevet ”skabt et 

kasse-system, hvor vi til enhver tid kan kaste et nyt problem ind og sige: jamen er det Nordisk 

Ministerråd, er det os [Beskæftigelsesministeriet], eller Skatteministeriet, der skal ind og 

justere lidt på reglerne, eller Velfærdsministeriet”84. På denne måde black boxes 

kategoriserings-systemet som et fremtidssikret sorteringsapparat for regeringens embedsværk, 

altså en slags styringsteknologi. 

 Ifølge Torben Aaberg er det ”klart at ministerielle embedsmænd agerer på den måde – 

det gælder om at få ting væk fra sit eget skrivebord”85. Aaberg uddyber, at embedsværket 

sorterer grænsehindringer således, at det, der ikke er fundet en løsning på, sendes videre til 

”nordisk forum, hvor de må sidde og sylte det i nogle år – eller arbejde videre, hedder det 

selvfølgelig”86. Aaberg forklarer, at ”efterhånden fik man det plukket lidt fra hinanden og 

landede så på de der 4-5 grænsehindringer, hvor man fik løst 3 af dem (lidt kort fortalt). Men 

det vil sige, man fik jo ikke taget hånd om en lang række problemer inden for 

socialsikringsområdet og inden for A-kasse-området. Man kan sige, på den ene side fik man 

skabt en opmærksomhed omkring dette her, og det var fint, men jeg tror også, at holdningen 

eller vurderingen her er, at det delvist har været et spil for galleriet. Og det har vi set så 

mange gange gennem årene – grænsehindringer – det er aldrig sexet i sig selv at snakke om 

problemer – men det vil altid give point til en minister at sige, nu har jeg løst nogle problemer 

her. Jeg har gjort det letter både for borgere og virksomheder”87. Aaberg black boxer således 

NGF som embedsværkets ”syltekrukke”, og embedsværkets sorteringsapparat (rapporten) 

som et spil for galleriet. 

 I denne translation om rapporten sker der en forskydning fra betydningen ”et godt 

værktøj for embedsværket” til betydningen ”et spil for galleriet”. Sagt på en anden måde, 

spores der spænding mellem embedsværkets eget syn på sorteringsresultatet beskrevet i 

rapporten og Aabergs (Øresundskomiteens) syn på den. Aabergs black boxe efterlader ikke 

                                                
84 Interview med Ville Budtz, Beskæftigelsesministeriet. 
85 Interview med Torben Aaborg, Øresundskomiteen. 
86 Ibid. 
87 Ibid. 
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spor, der tyder på, at ministeriet har udfyldt sin funktion i netværket om et integreret 

arbejdsmarked på tværs af Øresund tilfredsstillende ifølge Øresundskomiteens aktør-verden. 

 

Embedsværkets forvaltning 

 
 Ifølge Stavad er ”mange af de problemstillinger vi arbejder med her jo af en sådan 

karakter, at det ikke bare lige er noget, man gør, og det er også klart, at de frugter, der 

hænger lavest på træet, det er dem, man har plukket først. Så der er sket ganske mange ting 

[…], men der er stadigvæk masser at tage fat på”88. Her black boxer Stavad 1) 

grænsehindringer som svære at fjerne, 2) mange grænsehindringer som allerede fjernet, 3) 

arbejdet med at fjerne dem som uafsluttet. I translationen spores betydningen, at NGF har 

påtaget sig en vanskelig opgave. 

 Stavad understreger, at det at være udpeget af statsministeren ”betyder rigtig meget, når 

man skal have fat i ministerierne, for en enkelt ressortminister spiller ingen rolle i andre 

ministerier, det er noget andet, når det er statsministeren”89. Her black boxes statsministerens 

autoritet som afgørende for at få andre ministerier i tale. Stavad uddyber, at det er vigtigt, at 

Øresundsregionen opprioriteres i ministerierne i stedet for, at det bliver ”nedprioriteret og 

ender i et hjørne, hos den embedsmand, man bedst kan undvære”90 som, han mener, der er en 

tendens til. Stavad black boxer Øresundsregionen som noget, der nedprioriteres af 

embedsværket.  

 I translationen spores spænding mellem engagementet hos dem i embedsværket og hos 

os i NGF. På denne måde kan en gruppering iagttages, hvor NGF konstruerer sig som noget 

andet og med andre værdier end embedsværket. Det kan ligeledes spores i translationen, at 

embedsværket ikke har udfyldt sin funktion i netværket om et integreret arbejdsmarked på 

tværs af Øresund tilfredsstillende ifølge Stavads/NGFs verdensbillede. 

 Tilsvarende mener Aaberg om NGFs arbejde, at ”om det skal give nogle reelle 

resultater, så fordrer det, at man får nogle tillidsfulde relationer til de embedsmænd, som i 

sidste ende sidde og bestemmer, om dette her er noget, man skal arbejde videre med eller 

hvad. Altså næsten helt ned på sagsbehandler-niveau, vil jeg sige, og det kræver, at 

systemerne kan arbejde sammen”91. Her black boxes tillidsfulde relationer til embedsværket 

                                                
88 Interview med Ole Stavad, NGF. 
89 Ibid. 
90 Ibid. 
91 Interview med  Torben Aaberg, Øresundskomiteen. 



På sporet af det grænseløse..  Side 70 
- om arbejdsmarkedets øresundsregionalisering 

som afgørende for at opnå reelle resultater. Desuden black boxes systemerne som nogle, der 

måske kan arbejde sammen. 

 Anette Vedel Carlsen fra Øresunskomiteen forklarer, at de tidligere svar ”fra ministrene 

kører meget sektor-orienteret, hvor arbejdsmarkedsministeren siger: ”jeg kan ikke gøre noget 

ved skatte-problemet”, og skatteministeren siger: ”jeg kan ikke gøre noget ved 

socialproblemerne” – og så kan man cykle rundt i blandt systemerne. Men faktum er, at 

socialsikring og skattesystem hænger sammen. Det gør det nationalpolitisk, når alt kommer til 

alt, og det hænger også dybest set sammen på individ-plan. Så er der A-kasse-

problematikken, der i virkeligheden bare er en gang konservatisme”92. På den måde black 

boxes ministerierne som afgrænsede enheder, der ikke tænker samarbejdsorienteret og 

løsningsorienteret. Og den manglende løsning på a-kasse-problematikken black boxes som 

bundende i traditionel tænkning. 

 Jan Hendeliowitz mener også, at ”udfordringen er at alle sektorerne bidrager i samme 

retning – ikke sådan at de nødvendigvis altid skal spille sammen i snæver forstand, men i alt 

fald målsætningerne må være meget ens for, at vi kan udvikle vores region”93. Her black 

boxes fælles målsætning for sektorerne som en udfordring i forhold til at udvikle regionen. 

 I translationerne ovenfor spores spændinger af mistillid og skepsis til det ministerielle 

embedsniveau samt til systemerne evne til at samarbejde og nytænke løsninger for at nå 

resultater. Men også til sektorernes evne til at trække i samme retning og med samme 

målsætning. 

Ratificeringsniveau  

 
Som allerede nævnt i analyse 1, black boxer Stavad rammedirektiver som noget, der 

kan skabe nye grænsehindringer, hvorfor han ønsker, at der bliver ”bygget rutiner op, der 

forhindre, at der opstår nye grænsehindringer” bl.a. fordi ”flere og flere direktiver [fra EU] 

bliver rammedirektiver, og derfor er der en stor risiko for, at de kan blive udmøntet så 

forskelligt [i de enkelte medlemslande], så de skaber nye problemer”94. Tilsvarende mener 

Ole Norrback (formand for NGF), at det er vigtigt, at ”forsøge at undgå bilaterale aftaler”95 

og arbejde ”på, at alle aftaler, der bliver indgået for at fjerne grænsebarrierer, bliver 

vedtaget på fællesnordisk plan, så alle de nordiske lande får fordel heraf”96. På denne måde 

                                                
92 Interview med Anette Vedel Carlsen, Øresundskomiteen. 
93 Interview med Jan Hendeliowitz, Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 
94 Interview med  Torben Aaberg, Øresundskomiteen. 
95 Fokus Øresund nr. 3 Juni 2008, ”Han vil have nordisk enighed, før barriererne kan fjernes”. 
96 Interview med Ole Stavad, NGF. 
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black boxes bilaterale aftaler, som noget der bør undgås, mens en fælles nordisk front mod 

grænsehindringer black boxes som en fordel for de nordiske lande. 

Af translationen spores spændinger mellem supra-nationale niveauer som EU og 

Nordisk Råd og det transnationale niveau mellem Danmark og Sverige som grænsenationer. 

Eller sagt på en anden måde, der træder en forskel frem mellem os på samlet nordisk plan og 

dem på udelukkende Øresundsregionalt plan. 

Som nævnt i analyse 1 er en af de ting Stavad ”kæmper med justitsministeren” om at 

få indført, at der af hvert nyt lovforslag, der fremsættes i Folketinget, skal fremgå med en 

underskrift fra ministeren, om der er implikationer i relation til EU og hvilke, så det således 

bliver ”ansvarspådragende for ministeren”97. Hermed black boxes folketinget, som nævnt, 

som en afgørende faktor i bekæmpelsen af grænsehindringer. Men Stavad black boxer også, 

at det er nødvendigt at kunne ansvarspådrage ministrene for at sikre kvaliteten af lovarbejdet. 

Her spores igen spændinger af mistillid og skepsis til det ministerielle embedsniveau. 

 

EUstøttet regional udvikling 
 
 I analyse 1 så vi, at mange aktører forbinder sig til punktet i netværket, der handler om 

EU-støttet regional udvikling, og at denne finansieringsmulighed er en vigtig drivkraft for 

skabelsen af et integreret arbejdsmarked på tværs af Øresund, fordi det åbner mulighed for at 

drive projekter såvel som institutioner. Men der er varierende opfattelser af støttens rolle i 

netværket.  

 Eksempelvis udtaler Jakob Vestergaard at ”jeg er bange for, at man i systemer, hvor 

man skal yde en selvfinansiering eller en form for medvirken for at opnå en støtte, der bliver 

kreativiteten for stor. Altså man opfinder ting som måske ikke er bæredygtige i forhold til en 

fremtid”98. Her black boxes støtte-ordninger med halv selvfinansiering som finansieringskilde 

til lidt for kreative, ikke bæredygtige initiativer. Vestergaard fortsætter: ”Altså det ville være 

skønt, hvis man både i de danske og de svenske støtte-programmer og i EU støtte-

programmer kunne sige, jamen det er dette her vi tror på – det er dette her vi satser på. Frem 

for at sige, at nu skal vi have en medfinansiering – det kan være fra de andre offentlige 

aktørers side, som det er med Interreg-midlerne – eller det kan være private aktører som fx i 

de danske turisme-fremme-midler. Det bliver ikke nødvendigvis målrettet af at optimere 

                                                
97 Interview med Ole Stavad, NGF. 
98 DR P1 ”Den stille revolution” 31. juli 2008 kl. 17.10  
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indsatsen på den måde, er jeg bange for”99. På denne måde black boxes offentlige såvel som 

private støtte-programmer som ikke-målrettede og uden et fælles defineret formål.  

 Aaberg derimod mener, at ”Interreg-programmet i alle højeste grad er en meget vigtig 

finansieringskilde, meget vigtigt instrument til at få skabt fart i den her proces, fordi der er 

nogle midler, som man direkte kan lægge ind i disse aktiviteter. Hvor det jo er sværere, også 

at argumentere for, at offentlige myndigheder skal afsætte budgetmidler eller sætte 

medarbejderne til at arbejde med de ting. Det er lettere at argumentere, når der er EU-midler 

til det, der kan skaffes til det”100. Aaberg black boxer Interreg-programmet som et instrument, 

der dels skaber fart på processen, og dels leverer et holdbart argument overfor vælgerne. 

Aaberg tilføjer, at det er hans ”indtryk, fra Interreg-kolleger, at man ser de nye stærke 

kommuner markere sig mere og mere”101. På den måde black boxes de nye kommuner at være 

aktivt søgende af Interreg-midler.   

 Translationen efterlader spor af spændinger mellem to roller, der defineres for Interreg-

midlerne. Nemlig mellem rollen som finansieringskilde til for kreative, ikke-bæredygtige 

projekter og rollen som et nødvendigt instrument for processen fra nationalt til kommunalt 

niveau. Fælles for begge roller er imidlertid, at Interreg-midler fungerer som et middel til at 

rekruttere andre aktører. 

 

Flaskehalsproblemet 
 
 Som vi også så det i analyse 1, er der mange aktører, der forbinder sig til 

flaskehalsproblemet og anser det som en central aktør for etableringen af et integreret 

arbejdsmarked på tværs af Øresund. Der er imidlertid varierende opfattelser af, hvad et 

integreret arbejdsmarked er, og hvad kravene til det er. 

 Et integreret arbejdsmarked 
 
 Peter Kay Mortensen vil ”bedømme det til ét arbejdsmarked – selvom der er nogle 

forskellige regler på de forskellige dele af arbejdsmarkedet – overenskomstområdet og 

skatteområdet – det er jo løst ved, at man har lavet den beslutning, at når man arbejder i 

Danmark, så betaler du dansk skat, og når du arbejder i Sverige, så betaler du svensk skat – 

                                                
99 DR P1 ”Den stille revolution” 31. juli 2008 kl. 17.10 
100 Interview med Torben Aaberg, Øresundskomiteen. 
101 Ibid. 
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det er et udtryk for, at der er ét arbejdsmarked, synes jeg”102. Her black boxes skatteregler 

som pejling på om, der kan tales om et integreret arbejdsmarked. 

 Derimod oplever Rasmus Conradsen, chefkonsulent hos Akademikernes 

Centralorganisation (AC) ”ikke, at der er et fælles arbejdsmarked. Selvom danskerne flytter til 

Malmö, så bliver de ved med at arbejde her, og har fokus på, at de vil arbejde i Danmark. Så 

jeg oplever ikke, at ved at de får lejlighed i Malmö, at de dermed også ændrer deres 

jobsøgning og deres karrieredrømme”103.  Her black boxes de svensk bosiddende danskeres 

jobsøgnings-fokus mod Danmark som pejling på om, der kan tales om et fælles 

arbejdsmarked. 

 Benny Damsgaard forklarer, at ”pendlingen er steget væsentlig de senere år, og det har 

hjulpet til, at vi kan tale om et arbejdsmarked med de forbehold, som er naturlige” for ”der er 

nogle konkrete barriere – fx sprog og kultur. Det kan man ikke lovgive for – det er noget, der 

kommer over tid”104. På denne måde black boxes antallet af pendlere som pejling på om, der 

kan tales om et fælles arbejdsmarked. Han uddyber, at ”kravet er, at det er lige naturligt for 

danske arbejdsgivere at søge arbejdskraft på den svenske side som på den danske”105. 

Damsgaard black boxer dermed kravet til et fælles arbejdsmarked til et spørgsmål om, hvor 

naturligt arbejdsgiverne betragter arbejdskraftmarkedet mht. rekrutteringsmuligheder på den 

anden side sundet. 

  I translationen spores en spænding mellem arbejdsgivers syn på, hvad der kræves for, at 

man kan tale om et integreret arbejdsmarked og fagforeningers syn på, hvad der definerer det. 

 Ole Schmidt mener, ”der er mere end to – man kan jo ikke engang tale om ét 

arbejdsmarked i det enkelte land”, for ”det er jo ikke nemt at bevæge sig fra den ene branche 

til den anden branche, derfor har du jo øer af arbejdsmarked. Det der så er sket, er, at nogle 

af øerne, de er begynder at have dele, som er på tværs af Øresund – hvis man kigger på 

detailhandlen i det indre København, den er svensk”106. Her black boxes arbejdsmarkedet som 

opdelt efter branche, som i visse tilfælde kan række på tværs af grænsen. Schmidt forklarer 

videre, at ”så er det ikke ét arbejdsmarked – både og – visse elementer af arbejdsmarkedet er 

blevet integreret meget, mens den store brede del, den er ikke. En meget stor del af pendlerne 

er jo stadigvæk disse her boligpendlere, som er folk, som har haft deres arbejde i en periode 

og så er flyttet til Sverige, men stadigvæk har det samme arbejdet. De er og har altid været en 

                                                
102 Interview med Peter Kay Mortensen, RBR/LO. 
103 Interview med Rasmus Conradsen, AC. 
104 Interview med Benny Damsgaard, DI. 
105 Interview med Benny Damsgaard, DI. 
106 Interview med Ole Schmidt, Dansk Erhverv. 
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del af det danske arbejdsmarked og har aldrig været en del af det svenske arbejdsmarked og 

bliver det nok heller aldrig. Navnlig ikke hvis det er folk, der arbejder i mere akademiske 

positioner, hvor det er svært at skrive – en læge ja, fordi man har den der faglighed, men en 

jurist nej, det vil ikke ske. Og andre folk, der arbejder med sprog – det vil aldrig ske, fordi 

selvom man taler og læser det andet sprog glimrende, er der altså langt til at skulle formulere 

sig aktivt på et andet sprog”107. Her black boxes de svensk bosiddende danskere som hørende 

til det danske arbejdsmarked uagtet, at de bor på den svenske side af Øresund. 

 Den største hindring for at skabe et fælles integreret arbejdsmarked, mener Schmidt, er 

”de mange forskellige regler, som gør sig gældende – det er to systemer og det er stadigvæk 

undtagelsen, når du skal bevæge dig på tværs. Altså jeg vil sige, der er tre vigtige barriere for 

at skabe ét arbejdsmarked: 1) regler for arbejdsmarkedsområdet, som stadigvæk fuldstændigt 

entydigt er bygget op om nationale systemer – der er ikke nogen, der tænker internationalt, 

når man laver systemerne. Så derfor, alt, hvad der skal laves på tværs, det bliver sådan nogle 

lappeløsninger, og overbygninger – det bliver det jo ikke mere enkelt af. Hvis man skal have et 

enkelt velfungerende arbejdsmarked, så skal man acceptere, at der er altså folk, som vælger 

at bo i et andet land, og de er lige så meget en del af arbejdsmarkedet. Og det skal begge 

lande acceptere – det kræver en helt anden politisk vilje, end det vi har set. Der er fine taler 

om, at nu skal vi udnytte mulighederne – ja ja, men har du designet dit system så det faktisk er 

muligt at udnytte? Nej, det gør vi jo ikke”108. Her black boxes de traditionelle nationale 

systemer som årsag til lappeløsninger for Øresundsregionen. Og en manglende politiske vilje 

som hindring for, at der tænkes internationale løsninger, der kan bane vejen for et 

sammenhængende integreret arbejdsmarked.  

 Schmidt fortsætter: ”Men så er der to helt fundamentale ting – det ene er sproget som er 

(måske mest i hovederne på folk) men det er en barriere og opfattes sådan. Der er en del 

svenskere, der mener, de kan lære at tale et acceptabelt dansk på tre måneder – der er 

omvendt ikke mange danskere, der mener, at de kan lære at tale et acceptabelt svensk på tre 

måneder. Det er et ensidigt jobmarked, og det handler også om den drivende faktor”109. Her 

black boxer Schmidt den drivende faktor hos svenskerne som større end hos danskerne, 

hvilket skaber et ensidigt jobmarked. 

 Schmidt fortsætter: ”Den tredje faktor er selvfølgelig bro-prisen. Hvis man ønskede et 

egentligt fælles arbejdsmarked, så skulle det jo være gratis – så skal der jo ikke være 

                                                
107 Interview med Ole Schmidt, Dansk Erhverv. 
108 Ibid. 
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bompenge bare på den ene vej ind til København  - så skulle der være bompenge alle steder. 

Der er en oplagt diskriminering. Hvis man skal have et fuldstædig integreret arbejdsmarked, 

så skal den omkostning væk eller reduceres til et acceptabelt niveau”110. På denne måde black 

boxes prispolitikken for broen at være en hindring for skabelse af et fælles arbejdsmarked. 

 Jan Hendeliowitz mener, at ”vi nærmer os, og vi er på vej hen imod, men det er 

stadigvæk – nationalt – meget opdelt. Rammerne for det er tilrettelagt sådan, at man kan sige, 

at der er ét arbejdsmarked. Men hvis du ser på, hvordan det faktisk er, så kan man i dag ikke 

tale om ét arbejdsmarked, det synes jeg ikke, man kan”111. Her black boxes det faktiske 

arbejdsmarked som nationalt opdelt, selvom rammerne er tilrettelagt mod et fælles 

arbejdsmarked.  

 Af translationerne ovenfor fremgår det, at der er differentierede syn på, om man kan tale 

om et integreret arbejdsmarked og hvad dette indebærer. 

 

Delkonklusion 
 
 I analysen ovenfor, er aktørernes forventninger til hinanden og aktør-netværket i 

relation til de tre kardinalpunkter 1) arbejdskraftens frie bevægelighed, 2) EU-støttet regional 

udvikling og 3) flaskehalsproblemer, genstand for analyse. Gennem analysen kan det 

iagttages, hvordan aktørerne stiller forventninger til hinanden og til integrationsprocessen, 

hvilket kommer til udtryk i black boxes om bestemte sammenhænge. Men af analysen 

fremgår det også, at aktørerne har divergerende opfattelser i forhold til de enkelte 

sammenhænge, hvilket skaber spændinger i aktør-netværket. 

 I første del af analysen, som relaterer sig til arbejdskraftens frie bevægelighed, handler 

kommunikationen om de vilkår, som hindrer en fri bevægelighed – altså grænsehindringer. 

Her kan vi bl.a. iagttage en spænding i netværket, som handler om et modsætningsforhold 

mellem nationale interesser og øresundsregionale interesser. Men der er også en spænding, 

der ligger et niveau højere oppe, nemlig mellem det supra-nationale niveau og det 

transnationale niveau i spørgsmålet om på, hvilket niveau lovgivningsarbejdet bør ratificeres. 

Denne spænding hænger sammen med en anden spænding, der handler om, hvorvidt det skal 

være risikofyldt eller risikofrit for en minister, at lave lovforslag, der ikke er EU-kompatible. 

 Desuden viser analysen, at der er en del spændinger mellem 

ministerierne/embedsværket og græsrodsniveauet (jf. figur 3). Disse spændinger kommer til 

                                                
110 Interview med Ole Schmidt, Dansk Erhverv. 
111 Interview med Jan Hendeliowitz, Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 
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udtryk på forskellig vis, bl.a. ved en bedømmelse af Beskæftigelsesministeriets rapport om 

grænsehindringer som ”et spil for galleriet”, mens embedsværket selv bedømmer det som et 

fremtidssikret værktøj, altså en slags styringsteknologi. Der træder således en spænding 

mellem dem og os frem, der kommer til udtryk i skepsis og mistillid til det ministerielle 

embedsværk, der beskyldes for konservatisme. Aktørerne har en opfattelse af, at systemerne 

ikke evner at samarbejde og tænke i innovative løsningsmodeller. De mener, at udfordringen 

bliver at få sektorerne til at bidrage i samme retning med en fælles målsætning, hvis regionen 

skal udvikles. I denne del af analysen spores altså en form for gruppering, hvor det kan 

spores, at den ene gruppe iagttager sig selv som anderledes end den anden. 

 Den midterste del af analysen, som relaterer sig til EU-støttet regional udvikling, 

handler bl.a. om, hvordan denne støtte, som aktør i netværket, får andre til at handle på en 

bestemt måde. Det er aktørernes opfattelse, at Interreg.-finansieringen får andre aktører til at 

være lidt for kreative i forhold til at tage initiativ til ikke-bære-dygtige projekter. Mens andre 

aktører mener, Interreg.-finansiering er et nødvendigt instrument for integrationsprocessen for 

at få alle aktører helt ned til kommunalt niveau til at handle i integrationens navn. 

Instrumentet er således et middel til at indrullere andre aktører i Regionalfondens aktør-

netværk. 

 Den tredje del af analysen, som er relateret til flaskehalsproblemet, handler om, hvordan 

aktørerne opfatter et integreret arbejdsmarked på tværs af Øresund. I denne del af analysen 

kan vi iagttage forskellige opfattelser af, hvad et fælles arbejdsmarked er. Fx kan man se, at 

der er forskel på den måde arbejdsgiverorganisationer betragter spørgsmålet i forhold til, 

hvordan fagforeninger betragter det. Arbejdsgiverne ser det som et spørgsmål om, hvor 

naturligt arbejdsgiverne rekrutterer arbejdskraft fra Sverige. Hvorimod fagforeningerne 

mener, at danskere bosiddende i Sverige stadig hører til på det danske arbejdsmarked, fordi de 

ikke søger arbejde i Sverige, men fortsat ønsker ansættelse i Danmark. Nogle aktører mener 

desuden, at der er en markant forskel i den drivkraft for integration, der kommer til udtryk 

blandt svenskerne i forhold til en mere passiv holdning hos danskerne, hvilket skaber et 

ensidigt jobmarked. 

 De fleste aktører er dog enige om, at man i dag ikke kan tale om et integreret 

arbejdsmarked, men at det faktiske arbejdsmarked stadig er nationalt opdelt. Til gengæld 

varierer forklaringerne på dette. Fx mener nogle aktører, at arbejdsmarkedets 

integrationsniveauet varierer i forhold til forskellige brancher, og de enkelte branchers 

rekrutteringsbehov. Andre mener, at en manglende politisk vilje til at tænke i internationale 

løsninger hindrer muligheden for at skabe et sammenhængende arbejdsmarkedet. Endnu 
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andre finder, at prispolitikken for broen lægger hindringer i vejen for, at man kan tale om et 

integreret arbejdsmarkedet, idet der ikke er andre indfaldsveje til København, hvor der 

opkræves bompenge.  

 Diagrammet nedenfor skal læses på den måde, at hver af boksene i venstre side 

repræsenterer en black box indeholdende en aktørs forventning til aktør-netværket relateret til 

et af de tre punkter nævnt ovenfor. I diagrammet kan vi iagttage, at der er forskydninger i 

betydningen fra black box til black box, men hver gruppe black boxes repræsenterer en 

spænding, hvilken ses i boksen til højre. De mest interessante spændinger er spændingen 

mellem de forskellige ratificeringsniveauer i forhold til det nationale, det translationale 

(DK/SE eller samlet nordisk) og til EU. Derudover er det de spændinger, der træder frem i 

kommunikationen om ministerier/embedsværkets udfyldelse af deres rolle, hvor der spores et 

mønster af mistillid og skepsis samt en opfattelse af, at sektorerne mangler fælles retning og 

målsætning.  
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Tabel 3: Diagram over forskydninger, der skaber spændinger i aktør-netværket. (Kilde: Egen tilvirkning). 
 

 I næste kapitel vil jeg fremhæve udvalgte iagttagelser fra mine analyser og gøre dem til 

genstand for en diskussion. 
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Del IV 
 

Diskussion 
 
 Nedenfor gøres udvalgte iagttagelser fra min analyse til genstand for en diskussion. 

Diskussionen skal lede frem til en forståelse af det verdensbillede aktørerne søger at 

indrullere hinanden i, samt gøre mig i stand til at besvare problemformuleringen om, det giver 

mening at tale om forventningsregimer i kommunikationen om et integreret arbejdsmarked i 

Øresundsregionen. 

Interessement 
 
 Analysen viser at eliminering af grænsehindringer og spørgsmålet om 

ratificeringsniveauer fylder i kommunikationen om arbejdsmarkedet i Øresund samtidig med, 

at der gives udtryk for, at der er skabt gode rammevilkår for et integreret arbejdsmarked. Dét, 

jeg ønsker at diskutere, er de midler, hvormed aktører rekrutterer andre aktører for at få dem 

til at indtage roller i netværket, som styrker og understøtter aktørens egen position. Af 

analysen kan det iagttages, at aktørernes opfattelse af sammenhænge divergerer. Den måde 

aktørerne søger at opnå tilslutning til sit perspektiv på eller de midler, hvormed de rekrutterer 

andre, kaldes i ANT, som nævnt tidligere, interessement. Neden for vil jeg diskutere, hvordan 

en del af de midler aktørerne benytter kan ses som styringsteknologier, der skal afstemme 

aktør-netværkets interesser og adfærd på en bestemt måde, og hvordan dette redskab på 

forskellig vis kan håndtere den påvirkning, der ustandselig kommer fra forhandlingen med 

andre aktører, som forsøger hhv. at påberåbe, udviske, distribuere og omfordele fokus for 

netværket. Ved at benytte en styringsteknologi søger aktøren at sikre at kommunikationen 

passerer gennem dennes domæne, hvilket vil betyde, at aktøren bliver funktionelt uundværlig 

for netværket. Det er disse tendenser, jeg tager op til diskussion. 

Finansiering som legitimerende og ansporende aktør 
 

 EU’s regionalfond, hvis formål er ”at mindske de udviklingsmæssige forskelle mellem 

EU's regioner og dermed styrke den økonomiske og sociale samhørighed i EU”112, tjener som 

økonomisk incitament og argument for, at medlemsstater kan supplere et nationalt 

engagement med bl.a. et transnationalt engagement. Som vi så, betragter fx  Erhvervs- og 
                                                
112 http://www.europa-kommissionen.dk/publikationer/danske/eu-
tilskud10/indhold/kap1/regionalfonden/?print=1. 
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Byggestyrelsen det som et middel til at takle de globale udfordringer og opnå øget vækst og 

beskæftigelse. EU’s regionale finansiering bliver en slags styringsteknologi, der leverer 

legitimitet til beslutningstagere om aktiviteter på tværs af landegrænser, og som dermed 

ansporer til øget delvis selvfinansieret grænseregionalt samarbejde. Man kan sige, at EU 

forvalter fremme af regional udvikling ved brug af finansiering som styringsteknologi. 

 Styringen handler om ved finansiering at legitimere og anspore initiativer på alle 

niveauer i en regional sammenhæng på en finansiel legitimerende og ansporende måde. 

Ulempen kan være ressourcespil, mangel på kontrol, administrativ byrde samt risiko for 

spekulation. Fordelene er til gengæld, at EU skaber relationer til medlemsstaterne ikke blot på 

nationalt niveau men også på regionalt niveau. Ved at medfinansiere regionale initiativer, som 

måske ellers ikke ville blive prioriteret på nationalt plan, men som derved faktisk realiseres, 

skabes en slags regionaløkonomisk afhængighed. Man kan sige, at EU effektuerer 

nærhedsprincippet og skaber relationer tættere på den enkelte EU-borger. 

 EU indrullerer således finansiering, der er en stærk allieret og et godt incitament. For på 

den måde dannes der basis for at overbevise, modargumentere og skabe autoritet i den 

arbejdsmarkeds- og regionalpolitiske debat, således at kritikeres argumentation kompliceres, 

fordi man kan henvise til EU som en nødvendighed for regionernes vækst, og kalde det en 

realitet. Finansieringen bliver således et middel til at rekruttere andre aktører i 

Regionalfondens netværk ud fra EUs verdensbillede, og således skabe sig en central position i 

netværket. 

 

Dokumentation som juridisk og legitimerende aktør 
 
 Beskæftigelsesministeriets rapport, hvor grænsehindringer af jurister er kategoriseret i 

et kasse-system, tjener som dokumentation for, hvad der er reelle og ikke-reelle 

grænsehindringer113. Kategorierne er ment til at skulle bruges af informationsinstitutioner som 

fx Øresunddirekt, når de informerer borgerne. Rapporten er m.a.o. en slags styringsteknologi, 

der dokumenter fakta om en bestemt sammenhæng over for andre aktører. Styringen handler 

om at dokumentere problemer og løsninger, men også at finde løsninger, der på 

dokumenterende vis kan løse dokumenterede problemer. Værktøjet har indlysende fordele i 

forhold til styringens legitimitet, fordi det kan argumenteres, at beslutninger er taget på 

                                                
113 Interview med Ville Budtz, Beskæftigelsesministeriet. 
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baggrund af fakta. Beskæftigelsesministeriet indrullere således juridisk dokumentation, som 

en stærk allieret og et pålideligt udgangspunkt for at skabe autoritet, modargumentere og 

overbevise i den arbejdsmarkeds- og regionalpolitiske debat, fordi man kan henvise til 

fastsatte kategorier, og kalde dem kendsgerninger. De ”juridiske” fakta er immune over for 

kritik, fordi indholdet på sin vis er ukritisabelt, netop fordi det fremstår som juridiske fakta.  

 En sådan styringsteknologi har desuden andre fordele. Fx klæder den 

ministeren/regeringen på i forhold til offentligheden, fordi dokumentation er en troværdig 

aktør i bl.a. mediernes netværk. Dette kan være en fordel, hvis medierne graver prekære 

enkeltsager frem om borgere, der er kommet i klemme mellem de to nationale systemer, som 

forvaltningen ønsker at begrave hurtigst muligt. Dokumentationen kan således ved sin 

juridiske autoritet besværliggøre kritik. En anden fordel kan være i forhold til oppositionens 

kritik af, at ministeren har ført passiv politik i forhold til grænsehindringer. Her kan 

Beskæftigelsesministeriet med rapporten dokumentere, at de har taget konkrete skridt. 

Desuden kan de påstå, at det ikke er dem, der har fastsat kategorierne, men juraen. En anden 

fordel er, at forslag fra oppositionen hurtigt kan skydes ned med henvisning til, at forslaget 

ikke har med grænsehindringer at gøre, eller at det hører til en bestemt kategori, der ikke 

hører til Beskæftigelsesministeriets ansvarsområde. På den måde virker styringsteknologien 

samtidig som et middel til at deplacerere et problem. 

 Kategoriseringen af grænsehindringer er således et meget anvendeligt værktøj, der kan 

bruges i mange sammenhænge, og et middel som Beskæftigelsesministeriet benytter for at 

sikre, at kommunikationen passerer gennem dets domæne og på dets præmisser. 

 

Ansvarspådragelse som juridisk og moralsk aktør 
 
 NGF skal i en 3-årig periode arbejde for at fremme det nordiske potentiale ved at sætte 

ind de steder, hvor der er noget, der stiller sig hindrende i vejen for netop udnyttelse af et 

sådant potentiale114. NGF’s iagttagelse af en del af disse hindringer, er, at de udspringer af 

specifikke mangler ved nationalt lovarbejde, der svækker EU-kompatibiliteten. NGF ser det 

som sin rolle at ændre på dette. Midlet, hvormed NGF søger at rekruttere andre, er at stille 

krav om, at ministrer kan stilles til ansvar, hvis et lovforslag viser sig ikke at være 

gennemarbejdet i relation til EU og EF-domstolen. Det skal altså ikke være ”gratis” for 

                                                
114 Interview med Ole Stavad, NGF. 



På sporet af det grænseløse..  Side 85 
- om arbejdsmarkedets øresundsregionalisering 

ministrere af fejle i en lovgivningsmæssig sammenhæng. På denne måde indrullere NGF 

ansvarspådragelse, som juridisk og moralsk aktør.  

 Denne aktør kan vise sig at blive en stærk allieret, som danner grundlag for at 

argumentere, overbevise og skabe autoritet af flere årsager. For det første kan man, hvis ikke 

det lykkes at få kravet om ansvarspådragelse indført, henvise til, at dette er årsagen til, at 

NGF ikke har kunnet opnå tilfredsstillende resultater, og på den måde gøre sig immun over 

for kritik. For det andet kan man, hvis kravet gennemføres, henvise til ansvarspådragelse, når 

man skal have de enkelte ministeriers embedsværk ”i tale” og derved opnå højere prioritet i 

embedsværkets arbejde. For det tredje kan man henvise til ansvarspådragelse, og kalde 

”lovsjusk” – altså lovgivning, der ikke lever op til EU-lov – for juridisk og moralsk 

uansvarlighed. Herved opnås en form for pressionsmiddel, da det fx kan bruges som et middel 

til at hænge ministrer ud i medierne. Denne styringsteknologi har således klare fordele i 

forhold til offentligheden, fordi ministres juridiske og moralske uansvarlighed altid sælger i 

mediernes og oppositionens netværk. Derudover er ansvarspådragelse en troværdig aktør, 

fordi man kan henvise til den som juridisk argument. 

 På denne måde bliver ansvarspådragelse en slags styringsteknologi, hvor styringen 

handler om at ansvarspådrage ministrer på en ansvarspådragende måde. Eller man kan sige, at 

det drejer sig om et juridisk og moralsk krav om juridiske og moralske løsninger på juridiske 

og moralske problemer. Ulempen kan være, at det er svært og ressourcekrævende at 

kontrollere.  

 

Jobmatchning som ansporende aktør 
 
 Andre aktører søger ligeledes at sikre, at kommunikationen passerer gennem eget 

domæne og på sine egne præmisser. Midlerne hertil er knap så entydige som dem ovenfor. 

Arbejdsmarkedets parter tager forskellige midler i brug som fx fusionering af 

arbejdsformidlingerne på begge sider af sundet til AF-Øresund, diverse jobportaler, 

rekrutteringsmesser osv., som vi så i analyse 1. Disse midler benyttes til fx at indrullere 

arbejdsgivere, så de kan rekruttere svenske arbejdstagere, for at virksomhederne kan 

opretholde/øge markedsandele. På den måde skaber midlerne en kæde af 

indrulleringspotentialer. Midlerne er således en form for styringsteknologier, som 

arbejdsmarkedets parter tager i brug for at styrke sit netværk omkring løsningen af 

flaskehalsproblemet i forsøg på at opretholde eller øge vækst. Styringen er som sagt mere 
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tvetydig i karakter, men handler bl.a. om at skabe rum for nemt og smidigt at matche job og 

jobtager, men det handler også om at få begge parter til at overskride grænsen. Arbejdsgiver 

skal turde tage en svensker til jobbet, og svenskeren skal turde tage job i Danmark. Derfor er 

det en fordel med fx rekrutteringsmesser, fordi ingen af parterne er alene i situationen, der er 

andre arbejdsgivere og arbejdstagere samlet, som kan udveksle erfaringer eller tanker, og 

dermed opnås en mere tryg situation for alle. Desuden er det uforpligtende og til dels 

anonymt. Ulempen kan være, at det kun er aktører, som allerede har fokus på ”den anden side 

af sundet”, der kommer til messerne. AF-Øresund derimod henvender sig måske mere bredt 

til skånske ledige. Summerende kan man sige, at arbejdsmarkedets parter benytter synlighed, 

information og forskellige rum for job-matchning som deres allierede for at danne grundlag 

for at kunne argumentere, overbevise og skabe autoritet i den arbejdsmarkeds- og 

regionalpolitiske debat, for på den måde at positionere sig i netværket. 

 

Forventningsregimer 
 
 Af analysen kan vi se, hvordan spændinger og positioneringer kommer til udtryk i de 

forskellige forventninger, der stilles til et integreret arbejdsmarked og dets aktører. Ovenfor 

har jeg desuden diskuteret, hvordan de midler, aktørerne tager i anvendelse for at indrullere 

andre aktører, i visse tilfælde, kan ses som styringsteknologier. Spørgsmålet er, om det giver 

mening at tale om forventningsregimer.  

 Det står klart, at der er forskellige forventninger til såvel principper, regler, normer samt 

til beslutningsprocedurer. Det kan iagttages på forskellig vis i alle tre analyser, hvor aktørerne 

italesætter forventninger, som fx beror på forskellige overbevisninger i forhold til 

kendsgerninger, som vi så i analyse 2 om videnskabens forventninger. Eller hæderlighed som 

vi så i analyse 3 i kommunikationen om ”syltekrukker” og ”spil for galleriet”. Eksempler på 

forventninger til handlekraft fx proaktiv versus reaktiv er også blandt iagttagelserne. 

Ligeledes er forventninger i relation til fx rettigheder og pligter italesat, fx når reglerne for 

pendlerne italesættes eller når ministrene skal være forpligtet til at lovgive iht. EU. Endelig 

italesættes forventninger i forhold til den praksis, der er i forbindelse med lovarbejdet fx i 

Folketinget.  

 Ud fra diskussionen oven for giver det desuden god mening at sige, at aktørerne tager 

midler i brug for at afstemme eller direkte regulere adfærd i forhold til egne præferencer. Eller 

sagt på en anden måde, der kan iagttages præference, som enten har en dæmpende eller 

begunstigende effekt på integrationen, og som ofte knytter sig til spørgsmål om, hvorvidt det 
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er rummet for national lovgivning med de love og regler, der gælder der, som er i fokus. Eller 

om det er de programmer og processer, der sigter mod at fremme et øresundsregionalt 

arbejdsmarked, der er i fokus. Udtrykt på ANT sprog, kan det konkluderes, at der er mange 

talsmænd for et stort netværk om et integreret arbejdsmarked, men også, at hver talsmand 

taler i sit helt eget sprog (Callon 1986a:26).  

 Set i dette lys, mener jeg, det er rimeligt at påstå, at analysen peger på tendenser til 

forventningsregimer i krydsfeltet mellem arbejdsmarkedspolitikken og 

øresundsregionaliseringen. 

 

Arbejdsmarkeds‐ og regionalstrategisk satsning 
 

 Fordringen for et stabilt netværk, hvor resultatet af forhandling er succesfuldt, er, som 

tidligere nævnt, et aktør-netværk karakteriseret ved afstemte interesser. Det er ikke entydigt 

det indtryk netværket her efterlader. Dette netværk karakteriseres derimod af ustabile 

strukturer, der skabes af en bestående dyst om central placering – om ikke mellem de enkelte 

aktører så mellem visse grupperinger i netværket. Som nævnt tidligere karakteriseres 

grupperinger ved, at de hele tiden skal indgås eller gendannes for at eksistere. Man kan sige, 

at magtbalancen i netværket ikke er afgjort, for magten fordrer evnen til at definere, skabe og 

stabilisere netværk af aktører, der er motiverede for at arbejde i fællesskab for at opnå et 

bestemt mål. I sidste ende står og falder resultatet af dysten altså på, hvem af aktørerne, der 

har succes med at overbevise, indrullere, mobilisere de øvrige aktører. 

 Man kan også sige, at jo mere forventningsregimer får lov at manifestere sig i ”hvert sit 

rum” i netværket jo større bliver risikoen for et fragmenteret netværk og dermed et svagt 

netværk. Jo sværere bliver det at finde en fælles vej frem mod et fælles mål for derved at opnå 

fælles resultater. Ønsker man et integreret arbejdsmarked i Øresundsregionen er det derfor 

vigtigt, at tendensen svækkes hurtigt og effektivt. Det er imidlertid ikke så enkelt, da 

kompleksiteten med de mange aktører, forskellige rationaler og ratificeringsniveauer skaber et 

diffust fokus i de strategiske regionaliseringsprocesser, som også Lyck har konkluderet (Lyck 

et al., 2000:11), hvilket gør styring vanskelig. Eller sagt anderledes, det er vanskeligt at vinde 

løbet, når der er forskellige meninger om, hvad ”stafetten” gælder, altså hvilken vej der skal 

løbes, hvem den skal gives videre til og, hvad prisen for at bære stafetten i mål er. 

 Styringen af den regionale arbejdsmarkedspolitik er undergået forandringer i 

forbindelse med strukturreformen 2007, hvor ØAR bl.a. blev nedlagt. Dette skaber nye 
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muligheder og nye udfordringer. Efter at have bevæget mig rundt i netværket er det mit 

indtryk, at der endnu ikke er skabt fuld empowerment i de nye institutioner for lokal og 

regional arbejdsmarkedspolitik, beskæftigelse og vækst. Det er derfor essentielt, at disse nye 

konstellationer får et markant overordnet ejerskab - ethvert projekt kræver en ejer og en 

projektleder for at komme i mål med projektet, det kan ikke overlades til tilfældigheder. Det 

er m.a.o. vigtigt, at der skabes ”et hoved på slangen” som kan styre retning og midler for en 

samlet arbejdsmarkeds- og regionalstrategisk satsning. Konkret rådgivning om en strategisk 

satsning kræver dybere indsigt i netværket. Dette vende jeg tilbage til i perspektiveringen, 

som følger efter konklusionen af specialet, som ses her nedenfor. 

 

Konklusion 
 
 Specialets formål var at skabe indsigt i det verdensbillede aktørerne søger at indrullere 

hinanden i for derved at sætte mig i stand til at vurdere, om det giver mening at tale om 

forventningsregimer i kommunikationen i krydsfeltet mellem arbejdsmarkedspolitikken og 

øresundsregionaliseringen. I analyserne har jeg vha. kommunikative spor udpeget de kræfter, 

der til stadighed arbejder på at binde de elementer sammen, som samlet danner netværket om 

et integreret arbejdsmarked på tværs af Øresund, idet et integreret arbejdsmarked kun er 

synligt, som social konstruktion, i kraft af de spor det efterlader. 

 I den første analyse fremanalyserede jeg et netværk med en lang række af aktører og 

mange black boxes. Analysen viste, at aktørerne overordnet set drives af effektive 

handlingsinstanser, hvilket gør de sidste til obligatoriske passagepunkter i netværket. De 

udvalgte handlingsinstanser var: EU’s regel om arbejdskraftens fri bevægelighed, 

Regionalfonden, flaskehalsproblemet samt grænsehindringer. Vi så, hvordan aktører 

italesætter de samme problemstillinger i forhold til disse handlingsinstanser dog ud fra 

forskellige perspektiver. Analysen viste også forskellige midler aktører tager i anvendelse for 

at rekruttere andre aktører i sit netværk, og derved indrullere dem i sit verdensbillede. Derved 

viste jeg, hvordan netværket formes af forskellige typer aktører med forskellige typer 

relationer. Analysen viste visse sammenfald i aktørernes iagttager fx af Interreg-midler som 

essentielle for integrationen, idet det bl.a. betragtes som et middel til at takle de  globale 

udfordringer og opnå øget vækst og beskæftigelse. Eller enigheden om, at 

flaskehalsproblemet har drevet integrationen frem, og at den svenske arbejdskraft har reddet 

dansk økonomi de seneste år. Dette får i øvrigt aktører til at nære bekymrede for, at 
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integrationen af arbejdsmarkedet sættes tilbage af den aktuelle recession. Endelig viste 

analysen, at modsat de andre handlingsinstanser, som fremmer integrationen af 

arbejdsmarkedet, har grænsehindringer en hæmmende effekt på udviklingen. For 

grænsehindringer, viste analysen desuden en noget større spredning i aktørernes forventninger 

til netop denne aktør samt løsning heraf. Her så vi desuden, at aktører kommunikerer 

forventninger til beslutningsprocedurer i forhold til såvel Folketing som EU. Opsummerende 

viste det fremanalyserede netværket sig at være mangfoldigt, tæt og flertydigt.  

 I den anden analyse viste jeg, at teorien om regionalisering og europæisk integration 

også er en aktør i det fremanalyserede netværk, og at videnskaben således er en del af det 

billede aktører søger at indrullere hinanden i. Dette blev fremanalyseret ved at sammenholde, 

hvordan teorien former generelle forventninger til integrationsprocessen og dens aktører med 

den måde aktører fra netværket kommunikerer forventninger med brug af teoriens begreber 

og principper, fx når de bedømmer andre aktørers rolle, fx om det politiske system agerer 

defensiv eller offensiv osv. Analysen viste, hvordan teorien stiller et sæt af forventninger til 

rådighed for forskellige strategiske scenarier fx i forhold til retning for den fremdrift af 

processen, aktører ønsker. Af eksemplerne i analysen fremgik det også, at aktørerne 

kommunikerer forventninger i forhold til principper om fx kendsgerninger, handlekraft og 

normer. 

 I den tredje analyse viste jeg, hvordan aktørerne stiller forventninger til hinanden og til 

integrationsprocessen. I nogle tilfælde konstruerer aktørerne sig selv på bekostning af andre 

fx når, der kommunikeres om grænsehindringer og lovgivningsarbejder, hvor der kunne 

spores en os/dem konstellation. Det har imidlertid ikke været muligt at iagttage 

kommunikation om grupperinger. Denne analyse viste stor spredning i aktørernes 

forventninger hinanden og til processen i relation til de tre kardinalpunkter 1) arbejdskraftens 

frie bevægelighed, 2) EU-støttet regional udvikling og 3) flaskehalsproblemer. Analysen viser 

således de spændinger, der er i netværket. Af analysen fremgår det, at der er en del 

spændinger omkring ratificeringsniveauer i forhold til det nationale, det transnationale og det 

supranationale niveau. Desuden viser analysen mistro og skepsis i forhold til det ministerielle 

embedsværk, som opfattes som modvilligt og for traditionelt tænkende. Vi så, at aktørerne 

kommunikerer forventninger i forhold til retskaffenhed og pligter. Det blev italesat, at 

udfordringen dels bliver, at få embedsværket til at prioritere regionaliseringen af 

arbejdsmarkedet højere og dels at få sektorerne til at trække på samme hammel med fælles 
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mål. Endelig så vi, hvordan aktørernes opfattelse af et integreret arbejdsmarked på tværs af 

Øresund divergerer. 

 Af analyserne kan det iagttages, at aktørerne benytter forskellige midler til at indrullere 

andre aktører i sit netværk. I diskussionen gør jeg disse midler til genstand for en diskussion 

om, hvordan nogle aktører benytter en form for styringsteknologi. På denne måde 

argumenterer jeg for, at jeg kan iagttage en tendens i den sociale konstruktion som aktørerne 

danner i netværket. Eksempler på dette er, at EU forvalter fremme af regional udvikling ved 

brug af finansiering som styringsteknologi. At Beskæftigelsesministeriet forvalter 

spørgsmålet om grænsehindringer ved at benytte dokumentation som styringsteknologi. At 

NGF ønsker at forvalte spørgsmålet om EU-kompatibel lovgivning ved at indføre 

ansvarspådragelse af ministrene som styringsteknologi. Mens arbejdsmarkedets parter tager 

synlighed, information og forskellige rum for job-matchning i brug som styringsredskaber. I 

diskussionen af disse midlers forskellige funktioner, træder aktørernes verdensbillede frem i 

form af deres manøvredygtighed. Her bekræftes det iøvrigt, at feltet er fyldt med objekter og 

objekt-orienterede mennesker, der mener, at objekter sætter en forskel. 

 Af analyserne fremgår det desuden, at aktørerne faktisk forholder sig til forventninger 

om såvel principper, regler, normer samt beslutningsprocedurer på forskellig vis. Derfor 

konkluderer jeg, at det i forhold til specialet forståelse af forventningsregimer giver mening at 

tale om tendenser til forventningsregimer i kommunikationen omkring 

øresundsregionaliseringen af arbejdsmarkedet. Denne tendens skaber risiko for et 

fragmenteret netværk og dermed et svagt netværk, og er med til at underbygge indtrykket af et 

netværk, der karakteriseres af ustabile strukturer. Det er ikke lykkes at definere, skabe og 

stabilisere netværk af aktører, der er motiverede for at arbejde i fællesskab for at opnå et 

bestemt mål. Hvis netværket skal opnå moment fordrer det en aktør, der evner at samle 

aktørerne om afstemte interesser og minimere tendensen til forventningsregimer. 

 Mit råd er derfor, at man i netværket etablerer et markant ejerskab i forhold til 

regionaliseringen af arbejdsmarkedet for derefter at lave en samlet arbejdsmarkeds- og 

regionalstrategisk satsning, for at dæmme op for udviklingen af forventningsregimer hurtigt 

og effektivt. Det er essentielt at samle netværket om projektet frem for at sprede det i 

fragmenter, der ikke har fælles målsætning og ikke har forventningsafstemt processen. Det er 

symptomatisk, at der fx ikke er en fælles definition af, hvad et integreret arbejdsmarked er, 

hvad det indebærer samt, hvordan man når dertil. 
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Perspektivering 
 
 For at kunne rådgive konkret om en arbejdsmarkeds- og regionalstrategisk satsning vil 

det kræve en større forståelse af de mekanismer, der er tilstede i og omkring de enkelte 

institutioner, der indgår i netværket om et integreret arbejdsmarked.  

 Det kunne fx være en analyse af de midler de enkelte aktører benytter til at indrullere 

andre aktører samt disses effekt. Dette kunne lede til en forståelse af hensigtsmæssig vs. 

uhensigtsmæssig adfærd i netværket i forhold til at samle aktører om en afstemt interesse. 

 Det kunne også være en analyse af konsekvenserne ved strukturreformen for krydsfeltet 

mellem arbejdsmarkedspolitikken og øresundsregionaliseringen. Dette med henblik på at 

opnå en forståelse for de nye strukturer, der er under etablering i netværket. En sådan 

undersøgelse kunne skaffe materiale til at vurdere, hvordan ejerskabet af projektet kan 

placeres blandt aktørerne således, der opnås momentum i netværket. Altså om, hvordan man 

bringer alle niveauer og interessenter sammen i en fælles forståelse om projektet i de nye 

strukturer efter reformen. 

 Desuden vil det være interessant at undersøge, hvordan aktør-netværket reagerer med en 

ny aktør i spil, nemlig finanskrisen, som potentielt truer med at sætte integrationen af 

arbejdsmarkedet i stå. Dette med henblik på at få en forståelse af, hvad denne aktør gør ved et 

i forvejen ustabilt netværk. En sådan forståelse kunne skabe grundlag for en vurdering af, 

hvor netværket skal styrkes i lavkonjunktur-tider, hvis det ikke skal gå til grunde. 

 Specialet skaber således basis for en række undersøgelser, der kan skaffe materiale til 

udarbejdelse af en arbejdsmarkeds- og regionalstrategisk satsning. 
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http://da.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_Capacity 
(02/02/09) 
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Bilag 

Liste over interviewede 
 
Ole Stavad (S): Dansk delegeret for Nordisk Grænsehindringsforum i regi af Nordisk Minister 
Råd 
(25.09.08) 
 
Ville Budtz: Juridisk rådgiver i Beskæftigelsesministeriet 
(01.10.08) 
 
Benny Damsgaard: Regionalforeningssekretær hos Dansk Industri 
(15.10.08) 
 
Peter Kay Mortensen (S): LO-formand og formand for det Regionale Beskæftigelsesråd for 
Hovedstaden og Sjælland, RBR  
(20.10.08) 
 
Torben Aaberg: Direktør i Øresundskomiteen indtil 31.12.08 
(12.12.08) 
 
Anette Vedel Carlsen: Senior Advisor i Øresundskomiteen  
(12.12.08) 
 
Jan Hendeliowitz: Regionsdirektør for Beskræftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 
(15.12.08) 
 
Ole Schmidt: Chefkonsulent hos Dansk Erhverv, tovholder på Øresunds Indekset 
(17.12.08) 
 
Ole Steen Olsen: Arbejdsmarkedschef hos Dansk Erhverv 
(17.12.08) 
 
Lars Viktor Whitt: Portalkoordinator hos Øresunddirekt 
(18.12.08) 
 
Rasmus Conradsen:  Chefkonsulent hos Akademikernes Centralorganisation 
(18.12.08) 
 
Lydoptagelse fra debatmøde i Foreningen Øresundsborger med politikerpanel (03.09.08) 
 
 
Ingen respons/eller afvist ved henvendelse: 
 
Jørgen Hoppe: Sektorformand HK/Handel i Storkøbenhavn 
Poul Erik Skov Christensen: Forbundsformand for 3F 
Jakob Brandt: Erhvervschef og leder for Københavns Kommunes Erhvervscenter 
Lene Espersen (K): Øresundsminister samt Erhvervs- og økonomiminister 
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Interview guide 
 
Denne interview guide er brugt som grundlag for alle interview med små variationer afhængig 

af aktør og interview-situation, og om Øresundsregionen er blevet bragt på banen fra starten 

eller ej. Hvert interview har en varighed af omkring en time. 

 

1) Hvad er institutionens/organisationens rolle? 

2) Findes der andre institutioner, der gør det samme eller overlapper? 

3) Hvad er institutionens eksistensberettigelse? 

4) Hvad kan true den? 

5) Hvad er din rolle i institutionen? 

6) Hvad er de store udfordringer for jer? 

7) Hvilke visioner har I for fx arbejdsmarkedet? 

8) Hvad er ifølge dig de væsentligste mål for arbejdsmarkedspolitikken lige nu? 

9) Hvad er de største forhindringer for at nå de mål? 

10) Hvem er medspiller? 

11) Hvem er modspiller? 

12) Kan man tale om eet arbejdsmarked i Øresundsregionen? 

13) Hvorfor/hvorfor ikke? 

14) Set med arbejdsmarkedsbriller, hvor godt synes du Øresundsregionen er integreret? 

15) Hvad er den største hindring for integrationen? 

16) Hvad har strukturreformen betydet for udviklingen i regionen? 

17) Hvor klar er ansvars- og opgavefordelingen mellem stat, region og kommune i det 

konkrete udviklingsarbejde efter din mening? 

18) Hvad mener du om beskæftigelsesministeriets rapport: ”To lande – ét 

arbejdsmarked?” 

19) Hvad er de 3 vigtigste ting, der er sket for Øresundsregionen de sidste 2 år? 
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Fakta om Øresundsregionen 
 
I alt bor der 9.000 danskere i Malmø og 20.000 i hele Sverige. Over 18.000 mennesker 
pendler hver dag over Øresundsbroen i bil eller tog. De 95 pct. af dem kører i retning af 
København. 
 
Øresundsregionen i tal 
 

• Øresundsregionen omfatter Skåne, Sjælland, Lolland-Falster, Møn og Bornholm.  
Et område på cirka 21 000 km² 

• 3,6 millioner indbyggere i regionen (2005) 
o Den danske side: 2 437 491 
o Den svenske side: 1 160 919 

• BRP 839 milliarder DKK – svarer til en fjerdedel af Sveriges og Danmarks samlede  
BNP og med en årlig vækst på 2,7% 

• Arbejdsstyrke på cirka 1,8 millioner 
• Mere end 170.000 virksomheder 

 
Uddannelse 
 

• 12 universiteter og højere læreanstalter 
• 150.000 studerende 
• 12.000 forskere 
• 6.500 ph.d.-studerende 
• 7 forskerparker med base i regionen 

 
Mobilitet 
 

• Ca. 70.000 mennesker passerer dagligt broen i tog eller bil. 
• Cirka 18.000 arbejdspendler dagligt over Øresundsbroen (2008) og mellem 1500 og  

2000 mellem Helsingborg og Helsingør. 
• I 2008 arbejdede 31.498 svensk-boende på et eller andet tidspunkt i Danmark. 
• I 2017 forventes 46.000 at pendle, mens der i 2025 menes at ville være 56.000. 
• I 2003 flyttede 1036 personer fra den svenske til den danske side af Øresundsregionen.  

Det er en stigning på 60 % i forhold til 1999, hvor kun 648 flyttede denne vej over 
sundet. 

• I 2006 flyttede 4.300 personer fra den danske til den svenske side af 
Øresundsregionen. 

• I 2007 rejste 25 millioner mennesker over Øresundsbroen i alt. 
 
 
 
 
 
 
Kilder: (8/1-2009) 
http://www.oresundregion.org/object.php?obj=33390029&SearchLogID=114363&pattern=flytte  
http://www.oresundsregionen.org/c7eooc/code/45 samt Nyt från Öresund 09-01-09.  
http://www.sygeplejersken.dk/sygeplejersken/default.asp?intArticleID=16726&menu=195009 
 
 


