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Inledning 

Det är närmast en självklarhet att vi idag kan flyga nästan vart vi vill, när vi vill. Det är också en 

självklarhet att flygandet ses som alltmer problematiskt utifrån miljösynpunkt. Samtidigt är mycket lite 

känt om hur miljöskyddets uppkomst påverkade den svenska flygindustrin. Det vi främst tänker på i 

nuläget är hanteringen av luftföroreningar och koldioxidutsläpp. I ett historiskt perspektiv var bullret 

från flygplanen ett av de första miljöproblemen som pekades ut, även om det i början snarare sågs som 

ett hälsoproblem. I 1956 års flygbullerutredning beskrevs flygbuller som ”allt icke önskat ljud”.1 Under 

denna tid var buller ett växande, modernt samhällsproblem som bland annat sågs som orsaken till 

psykologiska störningar.2  

Debatten om flygbullret som växte fram under efterkrigstiden hade stor inverkan på att Bromma 

flygplats idag är Arlandas lillasyskon. Debattens olika läger talade å ena sidan om tilltron till teknisk 

utveckling, näringslivet och närheten till Stockholm stadscentrum, å andra sidan om hälsoproblem som 

senare också blev till miljöproblem. Debatten präglades dessutom av en obestämdhet över vem som 

hade ansvar, mandat och sakkunskap att uttala sig om flygbullret. Staten, lokalpolitiken, myndigheter, 

flygindustrin och allmänheten var några av de intressenter som engagerade sig i en debatt som pågår 

än.3 Hur dessa intressen uppkom och engagerade sig i flygbullerdebatten är det som står i centrum för 

föreliggande studie. 

Denna studie bidrar till den ekonomisk-historiska forskningstraditionen att studera uppkomsten 

av och interaktion mellan olika intressen inom en institutionell ram under förändring. I en svensk kontext 

förhåller sig detta till det som institutionaliserats som den ”svenska modellen”, som främst var aktuell 

fram till och med omregleringarnas 1980-tal.4 Den svenska modellens funktion har ansetts avgörande 

för kommunikationssektorns framväxt, vilket inte minst speglades av ett statligt och privat samägande 

av flygföretag.5 Studien tar teoretiskt avstamp i studiens samtida syn på att ekonomiska och politiska 

intressen är sammanlänkande, men ämnar visa på att bilden är mer komplex än så. Mer specifikt studeras 

hur olika intressenter hanterade institutionell förändring i och med det ökade miljöskyddet som växte 

fram under 1960-talet. Hur bildades nya intressen och hur hördes de i flygbullerdebatten?  

 

 

 
1 1956 års flygbullerutredning (1961): Flygbuller som samhällsproblem, 51. 
2 ”50.000 svenskar öronskadade Eget skydd krävs mot buller”. 
3 Arbman, ”Trafikbuller orsakar för tidigt död - trots det tillåts högre ljudnivåer”. 
4 Den svenska modellen har beskrivits som ”medelvägen” mellan kommunism och kapitalism, präglad av ett 
stort förtroende för staten och samarbete mellan denna och intressegrupper under främst första halvan av 
1900-talet. Se exempelvis Olson, How bright are the northern lights?, 1. 
5 Ottosson, Svensk luftfart 1900-1951: civilflyget, privata aktörer och offentliga intressen, 19–20. Dagens 
”transportsektor” benämndes då ”kommunikationssektor”. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka uppkomsten av och interaktionen mellan olika intressen i 

flygbullerdebatten kopplad till Bromma flygplats,6 för att på så sätt problematisera bilden att 

ekonomiska intressen har ett dominerande inflytande över reglering, samt bidra till förståelsen av hur 

miljöskyddets införande påverkade flygets utveckling i Sverige. Frågeställningarna för att besvara syftet 

är:  

- Kring vilka argument formades bullerdebattens intressen? 

- Vilka intressen var mest drivande inom bullerdebatten? 

- Vilken inverkan hade införandet av miljöskyddslagstiftningen på bullerdebatten? 

Den tidsperiod som huvudsakligen studeras är avgränsad till åren 1946–1979, med fokus på 1950- 

till 1970-talet. Tidsperioden ligger mellan flygbullerdebattens uppkomst och beslutet om inrikesflygets 

flytt till Arlanda 1980.7 Flygbullerdebatten kopplad till Bromma flygplats är sammanlänkad med frågan 

om Stockholms flygplatslokalisering, men studien gör inga anspråk på att undersöka detta på ett 

uttömmande sätt.       

 

Tidigare forskning 

Denna studie ämnar undersöka hur intressen formerats i en löpande beslutsprocess med koppling till 

debatten om flygbuller. Intressenter med intressen är ett centralt koncept, liksom varianter av 

intressegrupp och -organisation. De två senare indikerar intressenter som inte tillhörde politiska 

instanser. Företrädesvis används ”intressegrupp”.  Tidigare forskning för att placera studien i en 

ekonomisk-historisk forskningstradition berör främst olika formering runt intressen, relationen mellan 

reglerande och reglerad aktör, samt forskning om kommunikations- och flyghistoria i svensk kontext. 

För att än mer tydliggöra intressegruppers uppkomst och handlande, hämtar studien också inspiration 

från det statsvetenskapliga fältet gällande organiserade intressens tillträde till beslutsprocesser. Där det 

varit applicerbart visar jag på tidigare studier som kan kopplas till ekonomisk-historisk forskning 

kopplad till miljö, eftersom studien hämtar relevans från denna forskningstradition. 

 

Relationen mellan reglerande och reglerade aktörer    

Samspelet mellan reglerande och reglerade aktörer är ett återkommande tema inom ekonomisk historia. 

Av klassiska arbeten om politisk kontroll av ekonomiska intressen kan Anne O. Kruegers studie av 

sockerindustrins utveckling i USA mellan 1934–1987 nämnas. Krueger visar bland annat att 

policypåverkan ofta lever ett eget liv när den implementerats. Därför är svårt att på förhand veta vilket 

 
6 Av skrivtekniska skäl benämns ibland Bromma flygplats ”Bromma” och flygbullerdebatten ”bullerdebatten”. 
7 Sanz, Bromma flygplats, 201. 
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utfall reglering kommer att ha. En policy eller reglering kan utnyttjas av intressegrupper för att gagna 

sitt eget intresse. Detta kan skapa en fördelaktig sits för dem som kan anta en teknokratisk ansats, 

eftersom dessa intressegrupper kan utnyttja regleringen.8 Perspektivet på relationen mellan reglerande 

och reglerad aktör är återkommande även inom kommunikationssektorn, där Colleen Dunlavys studie 

om utvecklingen av det preussiska respektive amerikanska järnvägssystemet visar på komplexiteten av 

industriell förändring. Dunlavy lyfter också att institutionella, nationsspecifika ramar formade 

förfarandet, som både var politiskt och ekonomiskt styrt. Detta motiverar studier av olika intressenters 

agerande, inte minst på olika politiska nivåer. Dunlavy lyfter exempelvis aktivitet på både delstats- och 

federal nivå.9    

Ett exempel på tidigare forskning i svensk kontext som belyst hur reglering formats och förändrats 

över tid är Josefin Sabos avhandling om den svenska sprängmedelsindustrin mellan åren 1858–1950. 

Sabo ser tecken på att industrin påverkat reglering till sin fördel, men inte till den grad att det som kan 

ses som allmänhetens intresse skadats. Detta är en trend Sabo ser under senare tidsperioder inom 

miljöområdet.10  Det öppnas alltså upp för fler studier av reglering som potentiellt sett gynnar alla parter.   

 

Kommunikationssektorn, organiserade intressen och miljöfrågan 

Få sektorer är så beroende av politiska beslut som kommunikationssektorn. De första stora 

infrastrukturprojekten berörde järnväg, och studier av detta har visat på den täta relationen mellan stat 

och industri som låg till grund för att realisera dessa. En uttömmande redogörelse för hur SJ påverkades 

av järnvägspolitiken och rådande institutionella ramar efter 1920 görs i Lena Andersson-Skogs 

avhandling. Hon visar bland annat på hur transportefterfrågan och uppfattningen om samhällsansvar 

format SJ:s roll.11 Magnus Carlsson konstaterar utifrån studier av två järnvägsbyggen i Mälardalen att 

utfallet av regionala intressegruppers interaktion med staten var avhängigt att vara på rätt plats vid rätt 

tillfälle. Intressegrupperna lyckades uttrycka sina argument i termer av allmännytta, vilket gjorde 

projekten mer attraktiva för staten. Trots samarbete fanns en maktskillnad mellan stat och 

intressegrupperna; intressegruppernas aktivitet drev projekten, men det var statens val om gruppernas 

inflytande skulle få politiskt genomslag.12 Jan Ottosson har tillsammans med Lena Andersson-Skog 

analyserat hur spelregler för kommunikationssektorn utvecklats utifrån studier av bilismens och 

järnvägens utveckling som en del av den svenska modellen.13 De påpekar att framväxten av institutioner 

inom kommunikationssektorn endast kan förstås ur kontexten av den svenska modellen,14 det vill säga 

genom att ta hänsyn till samspelet mellan institutioner och intressenter. Den allmänna opinionens roll i 

 
8 Krueger, ”The political economy of controls: American Sugar”, kap. 8–9; Begreppet teknokrati lämnas ofta 
odefinierat. Enligt Svensk Ordbok: ”(samhällssystem med) dominerande politiskt inflytande av tekniker och 
ekonomer ibl. med åsidosättande av mänskliga värden som följd.” ”Svenska Akademiens ordböcker”. 
9 Dunlavy, Politics and industrialization, kap. 1 och 3. 
10 Sabo, Reglerad sprängkraft, 190. 
11 Andersson-Skog, Såsom allmänna inrättningar till gagnet, men affärsföretag till namnet, 9–10, 168 och 193. 
12 Carlsson, Det regionala särintresset och staten, 148. 
13 Andersson-Skog och Ottosson, ”Institutionell teori och den svenska kommunikationspolitikens utformning - 
Betydelsen av att historiskt perspektiv”, kap. 1. 
14 Ibid., 20. 
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uppbyggandet av infrastruktur belyses vidare i Rikard Skårfors’ avhandling om planerings-, besluts- och 

genomförandeprocesser för motorhuvudleder i Stockholmsområden 1960 – 1975. Skårfors visar att 

beslutsprocessen omvandlades runt år 1970 till att bli mer komplex, på så sätt att fler intressen skulle 

tillvaratas. Detta var delvis till följd av att den allmänna opinionen var negativ till anläggandet av 

motorleder nära bebyggelse.15 

Flygindustrins uppkomst och utveckling har i svensk kontext dokumenterats av Jan Ottosson, 

med delfokus att studera relationen mellan privata aktörer, intressegrupper och stat i relation till ny 

reglering.16 Ottossons studie visar, på liknande sätt som Andersson-Skog, att samspelet mellan stat och 

privat sektor har varit avgörande för uppbyggandet av infrastruktursektorn. En modell av staten som 

både ägare och reglerare har setts som naturlig för att upprätthålla allmänintresse och 

samhällsekonomisk effektivitet. Enligt den svenska modellen hade staten och privata aktörer olika 

uppgifter, men existerade under lång tid parallellt inom många sektorer.17 Under efterkrigstiden var det 

statliga engagemanget inom infrastruktursektor stort och sågs som en del i att trygga tillväxt och 

allmännytta. Statens roll vid regleringar har dock kompletterats av intressegrupper, för att sedan 1980-

talet omdefinieras till följd av omreglering och privatiseringar.18 Flera studier som redovisats hittills 

visar på historisk förändring av institutioner; lagar, regler och policyer. Det antyds också att 

efterkrigstiden fram till 1980-talet präglades av den svenska modellen, vilket jag vill ta fasta på i min 

undersökning. 

Buller var ett av de ursprungliga fenomenen som ledde fram till att lagstiftning på miljöområdet 

tillkom. I Sverige sammanföll flygets expansion i hög grad med införandet av ökat miljöskydd på 1960-

talet, vilket naturligt ledde till att frågan om flygbuller var en av de tidigaste miljöfrågorna. I svensk 

kontext har buller exempelvis diskuterats utifrån ett kostnadsperspektiv och ett medicinskt perspektiv,19 

men inte utifrån dess eventuella påverkan på institutionell förändring. Från det större perspektivet om 

miljölagstiftningens påverkan på interaktionen mellan reglerande och reglerad aktör finns Ann-Kristin 

Bergquist avhandling som exempel. Avhandlingen undersöker industrin Rönnskärsverkets 

miljöanpassning mellan åren 1960–2000, för att belysa hur miljöskyddslagstiftning påverkat industrin 

ur företagssynpunkt. Studien visar tydligt att lagstiftningen ämnat hitta en balans mellan ekonomiska 

och miljömässiga värden. Dessutom belyses en tydlig allmän opinion för miljöförbättring under 1970-

talet.20 Ann-Kristin Bergquist har också tillsammans med Kristina Söderholm undersökt hur den svenska 

massaindustrin ändrade strategi gällande energiförsörjning efter oljekrisen, samt hur detta bidrog till att 

reducera utsläpp. Studien visar också på att lagstiftande organ påverkat industrins teknikutveckling,21 

 
15 Skårfors, Stockholms trafikledsutbyggnad, 250–56. 
16 Ottosson, Svensk luftfart 1900-1951: civilflyget, privata aktörer och offentliga intressen. 
17 Den svenska välfärdsmodellen har beskrivits som ”medelvägen” mellan kommunism och kapitalism, som 
samtidigt genererat ett bättre ekonomiskt utfall givet dessa förutsättningar, se Olson, How bright are the 
northern lights?, kap. 1. 
18 Ottosson, Svensk luftfart 1900-1951: civilflyget, privata aktörer och offentliga intressen, kap. 1. 
19 Se exempelvis Kopsch, ”The Cost of Aircraft Noise – Does It Differ from Road Noise?”; Pyko m.fl., 
”Transportation Noise and Incidence of Hypertension”. 
20 Bergquist, Guld och Gröna Skogar? Miljöanpassningen av Rönnskärsverken 1960-2000, 248–51 och 253. 
21 Bergquist och Söderholm, ”Industry Strategies for Energy Transition in the Wake of the Oil Crisis”, 15–18. 
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vilket kan ge en indikation om ett teknokratiskt synsätt på lösningen av miljöproblem. Dessa studier 

antog ett företagsperspektiv, vilket inte denna studie ämnar göra. Istället vill jag ta fasta på de olika 

parternas åsikter och agerande för att bredda förståelsen av miljölagstiftningens påverkan.    

Miljöfrågan har också varit närvarande i kommunikationspolitiska beslutsprocesser. Fredrik 

Anderssons avhandling om järnvägsutbyggnaden i Norrland visar att järnvägen kunde representera en 

regional- real- och miljöpolitisk åtgärd samtidigt, vilket var attraktivt för regeringen. Som 

problemlösning blev järnvägen intressantare ju fler problem den kunde lösa, men också mer 

symbolladdad. Därför behandlades frågan olika beroende på om den sågs som regionalpolitik eller 

nationell infrastrukturpolitik. Andersson noterar också att beräkningen av samhällsnytta påverkade 

beslutsfattare. Vem som stod för bedömningen och beräkningen av samhällsnyttan är därför intressant 

att beakta,22 eftersom detta blev ett instrument för att främja särintressen.  

Thomas Pettersson har undersökt samhällsnytta i anknytning till anläggningen av Arvidsjaurs 

flygplats. Ett anmärkningsvärt resultat är att planeringsprocessen i stora drag vilade på underlag som 

tagits fram av de aktörer som var positiva till en flygplats. I avsaknad av en formell samhällsekonomisk 

kalkyl hamnade förväntningarna på flygplatsen i diskrepans med utfallet, vilket enligt studien inte är ett 

ovanligt förfarande utan kan visa på de problem som kan uppstå när föråldrade institutionella ramar 

tillämpas.23 Av andra studier som undersökt argumentationen om flygplatslokalisering kan Lars Fältings 

undersökning av den politiska debatten runt förläggandet av Arlanda,24 samt Börje Johansson och Johan 

Klaessons studie om Jönköpings regionala flygplats betydelse för näringslivet25 nämnas. Den 

förstnämnda studien studerar riksdagsdebatten, vilket även jag ämnar göra. Den senare undersöker hur 

uppfattningen att transportinvesteringar är viktiga för att främja ekonomisk tillväxt drev etableringen av 

regionala flygplatser. Denna uppfattning blev mer central under 1970-talet i och med ett alltmer 

informations- och tjänstebaserat samhälle. Transportsystemets möjliggörande effekt blev då allt 

viktigare för företag som ville minska sina geografiska transaktionskostnader.26 Återigen nämns alltså 

1970-talet som en intressant tidsperiod. 

 

Intressegruppers tillträde till beslutsprocesser 

Marie Uhrwing har i sin avhandling genom fallstudier undersökt hur intressegrupper får tillgång till 

beslutsfattande processer.27 Uhrwing konstaterar att begreppen sakkunnighet och expert ofta används 

för att beskriva de företrädare från intressegrupper som får sitta med i exempelvis kommittéer för statliga 

 
22 Andersson, Mot framtiden på gamla spår?, 5 och 223–25. 
23 Pettersson, ”Regionalpolitik och regional utveckling”, 28–29. 
24 Fälting, ”Högtflygande planer i debatten om Arlanda 1946”. 
25 Johansson och Klaesson, ”Flygplatsens betydelse för Jönköpingregionen”. 
26 Ibid., kap. 3–4. 
27 Uhrwing, Tillträde till maktens rum, kap. 1. 
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utredningar. Hon konstaterar också att under ett remissförfarande är ingen utestängd, men alla är inte 

inbjudna.28 

Intressegrupper kan uppvakta utredningar, stadsråd och politiker för att få sin röst hörd. För att 

genomföra uppvaktningen eller någon annan typ av engagemang krävs resurser, vilket små och 

oorganiserade intressegrupper ofta saknar. Det är vidare intressant att när intressegrupper tar kontakt 

med staten beskrivs detta som kostnadsfria kontakter för staten.29 Att lyssna och ta in åsikter är med 

andra ord ett enkelt sätt för staten att ta in opinion utan att själv bli intressent. Uhrwings studie visar att 

intressegrupper som inte hade möjlighet att ta fram underlag för att driva en tydlig sakfråga blev 

missgynnade, eftersom en teknokratisk norm rådde bland politiker och tjänstemän i de fall som 

studerades.30 Vid undersökning av en bullerdebatt är detta särskilt intressant att studera; det finns fog att 

tro att debatten hade tekniska inslag och argument och att detta färgade politikernas inställning. De som 

kunde utnyttja en sådan argumentation bör därför ha lyckats bättre.  

 

Teori 

I denna del går jag igenom studiens teoretiska ramverk, som i stort delas med mycket av den nämnda 

tidigare forskningen. Syftet med avsnittet är därför att ytterligare belysa teoretiska begrepp som är 

centrala för studien. Avsnittet avslutas med en operationalisering där teorins koppling till studien 

tydliggörs.     

 

Regulatory capture 

Regulatory capture (hädanefter “capture”) är en term för att beskriva när ett visst intresse blivit ”fångat”. 

Carpenter & Moss definierar konceptet som processen när reglering konsekvent används eller formas 

av den reglerade aktören på så sätt att den får fördelar på allmänhetens bekostnad. Capture-teorin 

uppkom formellt på 1970-talet, för att dra uppmärksamhet till hur ekonomiska intressen formar 

reglering. George Stigler, som först använde termen, ville uppmärksamma och ifrågasätta den 

idealiserade uppfattningen om att reglering endast uppkom för att främja allmänintresse och motverka 

marknadsmisslyckanden. Istället argumenterade han att reglerande aktörer, främst staten, kan påverkas 

att reglera till industriaktörers fördel. Teorin var inte ny, men Stiglers bidrag har ändå beskrivits som 

startskottet för det som sedan skulle bli ”the economic theory of regulation”,31 alltså den idag allmänt 

erkända idén att olika aktörer som framför sina intressen i någon fråga kan påverka regleringen av 

densamma.  

 
28 Ibid., 73–77. 
29 Ju lägre kostnad för interaktionen mellan intresseorganisation och staten, desto fler intresseorganisationer 
var involverade. Ibid., 134. 
30 Ibid., kap. 4. 
31 Carrigan och Coglianese, George J. Stigler, “The Theory of Economic Regulation”. 
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Teorin har dock inte varit utan kritik, främst på grund av Stiglers absoluta tes att ekonomiska 

intressen alltid fångar reglering. Komplexa samspel mellan teknik, ekonomi och politik, inte minst inom 

det på 1960- och 1970-talet framväxande miljöområdet, var inte så lätta att analysera efter Stiglers tes.32 

Därför kom teorin att utvecklas av flera, varav Carpenter & Moss tillhör några av de senare. De 

identifierar exempelvis att intressenter inte nödvändigtvis behöver vara industriaktörer, utan lika gärna 

kan vara fackliga organisationer eller dylikt.33   

 

En svensk kontext 

Den svenska modellen har beskrivits som ”medelvägen” mellan kommunism och kapitalism,34 präglad 

av ett stort förtroende för staten och inte minst byråkratsamhället under främst första halvan av 1900-

talet. Inte minst från amerikanskt håll har man haft delade åsikter om vad detta innebär; vissa anser att 

den svenska modellen är socialism och kväver politiskt intresse, andra att det är ett eftersträvansvärt 

idealsamhälle. Modellen är, utöver förtroende för staten, starkt associerad med frivilligt engagemang på 

individnivå, såsom facklig organisation. På så sätt har modellen ifrågasatt idén att en stark stat 

underminerar demokratisk frihet, vilket har gett upphov till att den beskrivits som demokratisk, eller 

skandinavisk, korporatism (som annars ofta förknippas med fascism) där staten utgör en arena för 

samarbetsstyre med kooperativa organisationer och fack. Detta har argumenterats vara en väl statisk 

bild.35 

Inom inte minst kommunikationspolitiken kunde direktiv med en mer marknadspolitisk inriktning 

skönjas i och med 1963 års trafikpolitiska betänkande. Detta avspeglade förändringen som skett under 

efterkrigstiden, från en främst positiv syn på statligt infrastrukturägande, till att öppna upp för 

näringslivets inblandning. Det tog ett tag för detta synsätt att slå rot, men under 1980-talet präglades 

diskussionen i hög grad av om- och avreglering. Retorik om ”järntrianglar” mellan politiker, tjänstemän 

och näringsliv fick fäste, inte minst genom capture-teorins popularitet, och vände sig därmed från den 

klassiska idén om den svenska modellen.36  

   

Institutionell förändring 

Det finns flera synsätt på korporativ demokrati i praktiken. Exempelvis föreslås att intressegrupper, tvärt 

om från klassisk capture-teori, kan användas av staten för att föra en viss politik. Ett annat förslag är att 

samspelet mellan stat och intressegrupper karaktäriseras av ett ömsesidigt beroende som åstadkoms 

genom att statsmakten skapar institutioner där intressen tvingas kompromissa. Ett sådant styrsätt skapar 

 
32 Ibid. 
33 Carpenter och Moss, Preventing regulatory capture, 14. 
34 Till exempel av Mancur Olson, How bright are the northern lights?, 1. 
35 Trägårdh, State and civil society in Northern Europe, 1–8. 
36 Se resonemang i Ottosson, Svensk luftfart 1900-1951: civilflyget, privata aktörer och offentliga intressen, 14–
34; Uhrwing, Tillträde till maktens rum, kap. 1; Detta ligger också till grund för den institutionella förändring 
både Skårfors, Stockholms trafikledsutbyggnad; och Carlsson, Det regionala särintresset och staten ser hända 
under 1970-talet. 
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flexibilitet och effektivitet utan att äventyra parlamentarisk legitimitet.37 Institutioner styr på så sätt 

mänskligt handlande.38  

En institution är alltså en konstruktion för att strukturera ekonomisk och social interaktion. Några 

exempel på institutioner är traditioner, policyer, sanktioner och lagar. En institution förändras oftast 

inkrementellt och enligt vissa efter stigberoende. En återkommande tes är att institutioner såsom lagar 

och regler alltid är under förhandling mellan den som implementerar dem och de som ska efterleva 

desamma. På så sätt är formandet av institutioner alltid ett kompromissarbete över tid. Själva tidens 

inverkan kan också göra att en institution och därmed kompromissandet om densamma ses i ett annat 

ljus. I svensk kontext har Bo Rothstein talat om hur lager tillkommer till redan existerande institutioner 

och på så sätt förändrar dem. I formativa moment kan det som anses vara rationellt omförhandlas. 

Överlag finns förklaringsmodeller som föreslår att trenden är att institutioner som existerar i 

marknadsekonomier lättare går mot att liberaliseras än tvärtom.39               

       

Allmänhetens intresse 

Att identifiera allmänhetens intresse är en utmaning.40 Ett exempel är att som Magnus Carlsson definiera 

allmänintresset som intressen som rör den enskilda individen, inte företag.41 Det som kan konstateras är 

att särintressen representerade av intressegrupper anses inverka negativt på allmänhetens bästa. I svensk 

kontext anses föreningsfriheten väga upp för detta, då denna trots allt ger vem som helst möjlighet att 

uttrycka sin åsikt, i vart fall hypotetiskt. Detta gör interaktionen och tillvaratagandet av allmänhetens 

intresse praktiskt för politiker.42 Carpenter & Moss presenterar begreppet svag capture, vilket innebär 

att reglering inte nödvändigtvis motverkar allmänhetens intresse, trots en intressegrupps inflytande.43 

Josefin Sabo reflekterar över att i svensk kontext har svag capture förekommit inom miljöområdet. Hon 

lyfter frågan om capture i svensk kontext alltid innebär en process som gynnar samtliga parter, även 

allmänintresset.44  

Ett huvuddrag i den korporativa modellen är att politikens genomförande måste utövas av 

representanter för de grupper som är direkt påverkade av densamma. Att ge intressegrupper eller 

representanter för dessa inträde till den politiska arenan är därför ett sätt att uppnå acceptans och 

legitimitet för den förda politiken. Vilket inflytande denna part har i processen, om den ens får tillträde, 

 
37 Rothstein, Den korporativa staten. 
38 North, Institutions, institutional change, and economic performance refererad i; Skårfors, Stockholms 
trafikledsutbyggnad, 22. 
39 Streeck och Thelen, Beyond continuity, kap. 1; Rothstein, Den korporativa staten, 17. 
40 Detta har bland annat belysts av ekonom-historikern Benny Carlson i Carlson och Svenska 
arbetsgivareföreningen, Avreglering och privatisering i Västeuropa; Ottosson, Svensk luftfart 1900-1951: 
civilflyget, privata aktörer och offentliga intressen, 24. 
41 Carlsson, Det regionala särintresset och staten, 14. 
42 Marie Uhrwing diskuterar allmännytta mer i detalj utifrån olika demokratiideal i Uhrwing, Tillträde till 
maktens rum, 45. 
43 Carpenter och Moss, Preventing regulatory capture, 12. 
44 Sabo, Reglerad sprängkraft, 190. 
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beror på hur organiserad intressegruppen är. Exempelvis föreslås att de som är drabbade av 

miljöförstöring har svårare att organisera sig än de som orsakar densamma.45 

 

Intressegrupper 

Organiserade intressen har som främsta resurs att utnyttja beslutsfattares brist på sakkunskap, genom att 

framföra sin åsikt via uppvaktning på något sätt.46 I stort sett samtida med uppkomsten av capture-teori, 

är Mancur Olsons teoretisering om hur intressegrupper formeras, med tonvikt placerad på hur det 

kommer sig att enskilda individer engagerar sig i någon fråga. Istället för att anta att individer engagerar 

sig för ett gemensamt intresse, presenterade Olson en modell där konceptet free riding är centralt. 

Eftersom ny reglering eller policy påverkar alla intressenter i en viss fråga, oavsett vem eller vilka som 

varit inblandade i att forma densamma, kommer en stor del potentiella intressenter helt enkelt åka 

snålskjuts på engagemanget hos dem som väljer att engagera sig för förändring eftersom detta är mest 

rationellt för den enskilda individen. För att trots detta förklara formeringen av intressegrupper 

presenterade Olson tre funktioner för att hantera free riding-problematiken. Den första identifierar 

obligatoriskt medlemskap för att ta del av kollektiva fördelar som en lösning (exempelvis 

fackföreningar). Den andra funktionen belyser att små intressegrupper med få medlemmar som ämnar 

till att göra stor påverkan är den typen av grupp som mest troligt kommer organiseras, eftersom den 

enskilda vinningen är stor. Det följer att det omvända förhållandet också gäller. Den tredje funktionen 

pekar på att anledningen till att en individ engagerar sig i någon intressegrupp inte behöver vara en vilja 

att engagera sig för den kollektiva vinningen, utan för att det finns andra fördelar. Ett exempel är 

förmånliga rabatter för medlemmar.47     

Liksom Stigler har Olsons teori inte stått okritiserad, vilket föreslår en mjukare ansats till de tre 

funktionerna presenterade ovan. Ett återkommande argument är att det är en väl rigid ansats att anta att 

alla individer alltid agerar rationellt, samt att det finns för många varianter på hur free riding-problematik 

hanterats som faller utanför de presenterade funktionerna. Det finns exempelvis stöd att anta att om en 

intressegrupp formeras för att motverka ett kollektivt hot, så kan dessa grupper samla en stor massa som 

agerar enligt teorin om små grupper sökandes stor vinning. Applikation av Olsons teori på institutioner48 

föreslår dock att rationellt beteende är mer vanligt. Med andra ord ligger det vanligtvis en mer klinisk 

kostnadsanalys av att engagera sig i en fråga till grund för engagemanget. Större resurser bäddar för 

större engagemang. Olson hävdar vidare att det är ekonomiska intressen som främst påverkar reglering, 

något som ifrågasatts empiriskt och belyser konceptet intressegruppers komplexa och mångfacetterade 

struktur.49  

 
45 Rothstein, Den korporativa staten, 21. 
46 Ahlstrand och Studieförbundet Näringsliv och samhälle, Från särintresse till allmänintresse diskuterad i; 
Carlsson, Det regionala särintresset och staten, 17. 
47 Lowery, Mancur Olson, The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. 
48 Institutioner avses här vara icke-individer; exempelvis företag. 
49 Lowery, Mancur Olson, The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. 
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För intressegruppers tillträde till beslutsprocesser är enligt Marie Uhrwing en teknokratisk nyckel 

nödvändig. Resonemanget kring detta grundar sig i att det råder konsensus om hur man bäst löser 

samhällets problem, nämligen genom sakkunskap och detaljkännedom. Vilken sådan information som 

anses värdefull bestäms utifrån den teknokratiska norm som råder. Intressegrupper som lyckas leva upp 

till denna norm förfogar över en teknokratisk nyckel till beslutsprocesser, eftersom tekniska 

sakkunskaper är efterfrågade som beslutsunderlag av politiker och tjänstemän. Ju mer tekniskt en fråga 

behandlas, desto mer sannolikt är det att argument som förs fram på moraliska grunder kan avfärdas 

som åsikter snarare än bedömas vara användbar sakinformation. Den teknokratiska normen sätter med 

andra ord ramarna för diskussionen kring sakfrågorna, vilket gör att de som har resurser att sätta sig in 

i och bidra med sakinformation är de som blir bäst hörda.50    

          

Operationalisering 

Precis som i Skårfors’ avhandling ses aktörer som bärare av intressen även här.51 Då studien inte beaktar 

någon speciell intressents position, kommer ingen kausal kedja mellan uppsåt och handling kunna 

etableras, snarare kommer avsikt och tendens kunna uttydas. Detta får till följd att det mest rimliga är 

att söka tecken i empirin efter svag capture, eftersom det är rimligt att tro att vad som klassas som 

allmänhetens intresse beror på vem som uttrycker det. För att ändå göra någon slags tolkning möjlig, 

kommer flygföretagens intresse huvudsakligen ses som ett särintresse.   

En intressegrupp definieras såsom i Uhrwings avhandling: en grupp människor med en fast 

sammanhållning som utifrån sina gemensamma attityder och/eller intressen ställer krav på andra 

människor och institutioner i samhället.52 I debatten kommer även andra intressenter synas, i form av 

enskilda aktörer och politiska instanser. Förutom att identifiera vilka intressenter som engagerade sig i 

debatten och deras avsikter, kan jag också se tecken på det som pekas ut som problematiskt i capture- 

och intressegruppsteorierna, nämligen gruppering kring miljöfrågor. På så sätt bidrar uppsatsen 

förhoppningsvis till studier av intresseorganisering runt miljöfrågor. Ur en mer klassisk tolkning av 

teorierna kommer studien även bidra till förståelsen för hur ett särintresse hanterar engagemanget från 

konfliktintressen.   

Att studera 1950- till 1970-talet låter studien ta sikte på den förändring den svenska modellen 

genomgick under tidsperioden. Beroende på vilka interaktioner som avslöjas i materialet, kommer jag 

alltså kunna se tecken på relationen mellan olika intressenter såsom stat, lokalpolitiska instanser och 

intressegrupper, samt det eventuella skiftet mot ett större hänsynstagande till näringslivets intressen. 

Övergripande ger undersökningen ett bidrag till förståelsen av hur nya institutioner påverkade debatten, 

företrädesvis ökat miljöskydd. På så sätt ges ett bidrag till studier av institutionell förändring.  

 
50 Resonemanget om teknokratisk nyckel är hämtad från Uhrwings teoretiserande del i Uhrwing, Tillträde till 
maktens rum, 259–61. 
51 Skårfors, Stockholms trafikledsutbyggnad, 16. 
52 Uhrwing, Tillträde till maktens rum, 9. 
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Slutligen är den teknokratiska normen och nyckeln intressanta att studera. Jag ser specifikt 

intresse i den roll dessa spelade då intressegrupper försökte utnyttja politikers ovisshet. Som tidigare 

nämnt finns det stor anledning att tro att tekniska argument förekom i bullerdebatten.  

 

Genomförande 

En debatt innehåller ofta många deltagare och åsikter, vilket gör ett stort material och ett öppet sinne 

nödvändigt. För att visa hur jag tagit mig an studien presenteras här studiens material och metod, liksom 

kritik mot desamma. 

 

Material och källkritik 

Tillvägagångssättet för att svara på forskningsfrågorna är en analys av historiska dokument i form av 

tidningsartiklar, riksdagstryck och statliga utredningar. Förutom detta används sekundärkällor för att ge 

ytterligare kontext i form av främst enstaka faktauppgifter. Studieobjektet är en debatt där det följer att 

parter uttrycker sig tendentiöst utifrån sin egen agenda och övertygelse. En övergripande källkritik är 

därför kopplad till insikten att troligtvis ingen offentligt uttrycker sig negativt på egen bekostnad.  

Tidningsartiklarna som använts i studien är hämtade ur Kungliga bibliotekets databas över 

svenska dagstidningar. De sökord som använts är ”Bromma flygplats” och ”buller”. Orelaterade uttryck 

såsom ”huller om buller” och ”buller och bång” har sorterats bort i ett initialt skede. Överlag resulterade 

detta i att 188 artiklar använts som ursprungligt underlag till studien. Materialets omfång skiljer sig åt 

beroende på årtionde, vilket ger en fingervisning om hur omdebatterad bullerdebatten var. Mest material 

finns från 1970-talet. Under tidens gång dyker även ett fåtal artiklar från andra städer än Stockholm upp. 

Jag har inte avgränsat mig från dessa, utan ser det som en indikation på att frågan blev intressant ur ett 

riksintresse.  

I den första genomgången övervägdes flera typer av artiklar, såsom ledarkolumner, insändare, 

debattartiklar och ”vanliga” informerande artiklar. Detta gjorde det tydligt att tidningarna kunde tolkas 

både som informationskanaler för händelser, samt aktörer med åsikter och tendens. Jag har valt att 

använda båda synsätten för att visa på den potentiellt opinionsbildande funktionen tidningarna hade.53 

Av platsbrist har redovisningen av tidningarnas åsikt på 1970-talet nedprioriterats. Eftersom studien 

ämnar undersöka formade intressen har vissa röster som inte tydligt kunnat länkas till något sådant 

sållats bort. Exempelvis har jag valt att inte ta hänsyn till insändare från allmänheten. Vissa artiklar 

rapporterar också om samma företeelse på liknande sätt, varpå dessa sållats bort. Efter sållning återstod 

137 artiklar. Ett ytterligare forskningstekniskt val är att uttalanden från en person i chefsposition tolkats 

 
53 Inspirationen till att undersöka massmediers roll är hämtad från reflektioner i flertalet studier; Fälting, 
”Högtflygande planer i debatten om Arlanda 1946”, 34–35; Uhrwing, Tillträde till maktens rum, 14 och 128–29; 
Carlsson, Det regionala särintresset och staten, 26. 
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som organisationens röst. I övrigt har jag så långt det gått ämnat återge materialet utan bias, genom att 

efter bästa förmåga återge olika aktörers tyckande och handlande, ibland med regelrätta citat. Trots detta 

kommer jag inte ifrån att tidningsartiklarna är sekundärkällor och därmed färgade av åsikterna hos både 

de olika tidningarna, liksom den enskilda skribenten. Exempelvis innebär detta att flygföretagens åsikter 

aldrig är tagna från primärkällor. Tidningarna hade också uttalad politisk tillhörighet, något jag inte valt 

att ta ställning till då bullerdebatten visade sig överskrida politiska läger. En sådan undersökning skulle 

säkert vara intressant, men ryms inte här.   

Det riksdagstryck som används är protokoll från riksdagen, motioner, utskottsbetänkanden och 

propositioner. Sökorden redovisade ovan har även här använts för att söka material ur Riksdagens 

databas. Anledningen att använda riksdagsprotokoll är att utreda vilka argument, intressen och 

intressenter som diskuterades på riksdagsnivå. Att detta sker innebär inte nödvändigtvis en direkt 

påverkan på politikernas handlande eller åsikt, men det är rimligt att anta att sannolikheten för det ökar. 

På så sätt kan slutsatser dras om vilka intressen och argument som potentiellt kunde påverka politikernas 

handlingar. På liknande sätt visar motioner på uppsåt att väcka politiskt intresse i någon fråga. 

Motionerna, utskottsbetänkandena och propositionerna som nämns i denna studie används främst i 

anslutning till riksdagsdebatten och har funktionen att klargöra ståndpunkter. I något fall har jag använt 

faktaunderlag som presenterats i en motion. I mångt och mycket var det de riksdagsledamöter som 

motionerade som också deltog i riksdagsdebatterna och trafikutskottet. Statliga dokument kan anses ha 

hög trovärdighet.54 Riksdagsprotokollen är offentliga, statliga dokument som återger vad 

riksdagsledamöterna sagt. Motionerna uttrycker åsikten av dem som undertecknat dem. Propositionerna 

är på liknande sätt författade för att utgöra underlag för lagstiftning, vilket gör det rimligt att anta att 

informationen är rätt och granskad. Utskottsbetänkanden kan visa på hur en sakfråga diskuterats och 

avslöjar också vilka åsiktsskillnader som finns. Så långt det varit möjligt, har politikers namn åtföljts av 

partitillhörighet i texten.        

De statliga utredningar (SOU) som används visar på statligt intresse i någon fråga. De är alltså 

inte nödvändigtvis ett uttryck för statens intresse, utan snarare att något föranlett staten att tillsätta en 

utredning. Att utreda flygbuller visar alltså på att frågan ansågs tillräckligt intressant och viktig att 

utreda. På så sätt kan SOU:er ses som statligt sanktionerad kunskapsproduktion som debatten måste 

förhålla sig till. Det är främst denna funktion SOU:er har i föreliggande studie.55 Tendensen som finns i 

en utrednings betänkande kommer sig dels av vilken fråga utredningen fått i uppdrag att utreda, dels 

vilka som gör utredningen. En fråga ställs ofta utefter vilket svar man vill ha. De som får svara på frågan 

kan därför väljas utefter sannolikheten att svaret blir tillfredsställande.  

Hur källmaterialet tolkas av mig som forskare är beroende på hur och vad jag läser in som 

observatör och även påverkat av att jag på förhand inte känner till hela det historiska förloppet, något 

 
54 Denscombe, Forskningshandboken, 320. 
47 Några för studien samtida utredningar är bland annat 1956 års flygbullerutredning, Utredningen för 
lokalisering av flygverksamheten i Stockholm (ULF), Brommautredningen (BRU), Stockholms 
allmänflygutredning (SAU) och Trafikbullerutredningen (TBU). 
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som inte kommer uppfyllas varken under eller efter processens lopp. Detta utmanar min objektivitet som 

forskare.56 Det viktiga är att behålla ett ”öppet sinne”57 i min tolkning av materialet. 

 

Metod och metodkritik 

Föreliggande studies metod bär likhet med de metoder som exempelvis använts i de ekonomisk-

historiska avhandlingarna av Skårfors och Carlsson,58 vars syfte varit att undersöka beslutsprocesser. 

Det är med andra ord dessa verks likhet med föreliggande studie som motiverat att inspireras av dem i 

min metod. Skårfors använder sig av kvalitativ komparativ innehållsanalys, vilket jag tar inspiration 

från på så sätt att min analys sker i det mellanrum som uppstår mellan uttryckt ståndpunkt och utfall 

som kan tolkas och utläsas ur det empiriska materialet. Forskningsprocessen är därmed präglad av 

kontinuerlig analys av materialet, som i sin tur styr själva processens förlopp.59 I praktiken innebär det 

att det teoretiska ramverket färdigställts efter materialet. 

Metoden baseras alltså på grundad teori,60 vilket ämnar till att söka teoretisk bekräftelse i ett stort 

empiriskt material. Metoden kan beskrivas som abduktiv, på så sätt att forskningsprocessen ständigt 

itererat mellan processens olika delar såsom materialinsamling och skrivande. Exempelvis har 

forskningsfrågorna omformulerats allt eftersom materialet processats. Mina teoretiska utgångspunkter 

har inte fått styra genomgången av det empiriska materialet, utan kommit in senare i 

forskningsprocessen med hjälp av operationaliseringen.     

Som nämnt har arbetsprocessen varit iterativ, men bestått av följande delar: 

• Materialet gås igenom en första gång och en sammanställning skrivs. Fokus ligger på att 

utröna vem eller vilka som argumenterat för någon fråga, på vilket sätt den eller de gjort 

detta och hur mycket den eller de verkar engagera sig i debatten. 

• Operationaliseringen ansätts och sållar ut material för vidare analys. Här sker den första 

metaanalysen, som i studien görs parallellt med framläggningen av empirin. Läsaren får 

alltså inblick i vilket material som bedömts som intressant.   

• För varje årtionde görs en sammanfattning, där jag använder operationaliseringens termer 

för att brygga empiri och teori.  

• I en slutgiltig sammanfattande diskussion kopplar jag an till studiens forskningsfält genom 

att överbrygga studiens teoretiska slutsatser och tidigare forskning.   

För att förstärka de slutsatser som kan dras av studien, skulle empiriska studier av liknande 

händelser kunnat användas. Exempelvis skulle bullerdebatten vid andra flygplatser kunnat undersökas, 

vilket också var min ursprungliga ambition. Som tidigare nämnt har forskningsfrågorna ändrats längs 

 
56 Denscombe, Forskningshandboken, 414. 
57 Ibid., 415. 
58 Skårfors, Stockholms trafikledsutbyggnad; Carlsson, Det regionala särintresset och staten. 
59 Denscombe, Forskningshandboken, 346, 406. 
60 Inspirerad av tolkningen av grundad teori i Jensen och Sandström, Fallstudier, kap. 2. 
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forskningsprocessens gång. När undersökningen av Bromma bullerdebatt visade sig utgöra ett så 

extensivt material valde jag då att rikta in hela studien på denna debatt. Att undersöka ett specifikt 

händelseförlopp motiveras vidare av Streeck och Thelens syn att just empiriska studier av institutionell 

förändring berikar förståelsen för konceptet.61       

Eftersom materialet är olika utförligt beroende på årtionde, ser dispositionen för de olika avsnitten 

olika ut. 1950- och 1960-talet har en liknande, främst tematisk disposition och fungerar i viss 

utsträckning som förgrund till 1970-talet. 1970-talet, där mest material och händelser finns, har mer av 

en kronologisk uppbyggnad eftersom tyngd lagts på att redovisa händelseförloppet.      

 

En kort historik om Bromma flygplats 

Exportrådets direktör, som även var riksdagsman, lade år 1918 fram den riksdagsmotion som på allvar 

skulle sätta igång diskussionen om svenskt civilflyg. Ett viktigt argument var att affärsmän verksamma 

i exportföretagen snabbt skulle kunna ta sig till kontinenten i affärernas intresse.62 1932 gav Riksdagen 

i uppdrag åt staden att iordningställa flygfältet och Stockholms stadsfullmäktige gav grönt ljus till 

planerna den 30 juni 1933. Finansieringen av projektet delades upp på både staden och staten, då 

anläggandet av en flygplats i Stockholm ansågs ligga i bådas intresse. Bromma flygplats anlades inom 

stadsdelarna Riksby, Bällsta, Ulvsunda industriområde och till viss del Mariehäll. Området för 

flygplatsen var vid anläggandet väl tilltaget för att möjliggöra framtida utbyggnation av flygplatsen. 

Start- och landningsbanor anlades i en sexkantig figur, så att start och landning skulle kunna ske i stort 

sett i vilken vindriktning som helst.63 Det svenska linjeflyget spåddes en ljus framtid, med hopp om 

teknikutveckling och trafiksäkerhet. Önskan var att flygtrafiken så snart som möjligt skulle bli 

självbärande utan subventioner, vilka varit i funktion i flera europeiska stater sedan tidigt i flygets 

historia.64 Först då ansågs den kunna slå igenom som kommunikationsmedel.65   

I en tid av kommunikationspolitik präglad av ett stort statligt ansvar tillsattes utredningen om 

svenskt flyg och dess framtida behov år 1943 och var färdig 1946. När propositionen antogs beslöts 

även att Bromma flygplats skulle övergå från Stockholms stads flyghamnsstyrelses regi till staten. 1945 

utreddes hur en förbättring och utbyggnad av Bromma skulle påverka bygget av en storflygplats och 

kom fram till att det inte var värt att lägga statliga pengar på projektet. De utbyggnadsplaner som fanns 

skulle inte räcka till för att klassa Bromma som storflygplats.66 Efter förhandlingar mellan staten och 

Stockholms stad slöts i december 1946 ett avtal om att nyttjanderätten för markområdet vid Bromma 

 
61 Streeck och Thelen, Beyond continuity, 2. 
62 Ottosson, Svensk luftfart 1900-1951: civilflyget, privata aktörer och offentliga intressen, 101. 
63 Stockholms stads flyghamnsstyrelse, Bromma flygplats, beskrivning av dess tillkomst och utbyggnad, 63–70. 
64 Se tabeller i Ottosson, Svensk luftfart 1900-1951: civilflyget, privata aktörer och offentliga intressen, 74-75. 
Staten, i form av luftfartsmyndigheter, blev även central i flygets fortsatta utveckling (s. 99). 
65 Stockholms stads flyghamnsstyrelse, Bromma flygplats, beskrivning av dess tillkomst och utbyggnad, 111. 
66 Fälting, ”Högtflygande planer i debatten om Arlanda 1946”, 1 och 16–17. 
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skulle överlåtas till staten samtidigt som nyttjanderätten for marken vid Ladugårdsgärde skulle övergå 

till Stockholms stad. Avtalet skulle gälla fram till 1997. 1957 klubbades förslaget att bygga ett nytt 

storflygfält vid Halmsjön för att sörja för den interkontinentala trafiken, detta kom att bli Arlanda. Bland 

remissvaren till utredningen syntes argument som fokuserade på teknik och ekonomi, men även 

nationalism. Också i den politiska debatten användes denna typ av argument, men mer för att betona hur 

viktigt det var att inte hamna på efterkälken i utvecklingen av flyget.67 

1950-talet har kallats Bromma flygplats ”guldålder”.68 1961 flyttades interkontinentaltrafiken 

från Bromma och 1963 flyttades samtliga internationella flygningar över till Arlanda. Under 1970-talet 

ökade inrikesflyget i och med det så kallade ”folkflyget”.69 Samtidigt ökade opinionen mot flygbullret 

så pass att riksdagen år 1980 röstade igenom att allt inrikesflyg skulle flyttas till Arlanda.70 Det är denna 

beskrivna tidsperiod jag nu ska undersöka.    

 

1950-talet 

Den tekniska utvecklingen som skedde inom civilflyget i efterdyningarna av andra världskriget ändrade 

förutsättningarna för hur Bromma flygplats stod sig som flygfält. Flygplanen hade blivit både tyngre 

och krävde mer teknisk utrustning vid flygplatsen.71 Under 1950-talet diskuterades därför frågan om hur 

man skulle hantera förhållandet mellan den redan etablerade flygplatsen Bromma och den nya 

flygplatsen vid Halmsjön (Arlanda). Frågan om Bromma bullerdebatt var därför i viss mån 

sammanflätad med frågan om dels hur många flygplatser som skulle finnas i Stockholmsregionen, dels 

var dessa skulle lokaliseras.  

 

Den första flygbullerutredningen 

Ingen etablerad lagstiftning existerade vid denna tid för att adressera buller,72 men bullret användes i 

hög grad för att argumentera för en flytt eller nedläggning av Bromma flygplats. Flygbullret omnämndes 

som ett delproblem av det buller som moderna storstäder i allt högre utsträckning tampades med i form 

av industri- och trafikbuller. Efter andra världskriget fanns exempelvis ett stort intresse för att bedriva 

flygmedicinsk forskning för att studera inverkan av köld, buller och vibrationer som uppstod för 

flygare73 och i främst USA bedrevs så kallad ”ljudforskning” för att utreda vilken påverkan bullret hade 

 
67 Ibid., 18 och 23. 
68 Sanz, Bromma flygplats, 157. 
69 En term som alltmer dyker upp för att beskriva resandet inrikesflyget ansågs kunna erbjuda gemene man. 
Ibid., 201–2. 
70 Ibid., 201. 
71 Fälting, ”Högtflygande planer i debatten om Arlanda 1946”, 13. 
72 Henriksson, ”Skärpt lagstiftning hjälper ej i Bromma”. 
73 ”Kungliga Majt:s proposition nr 273 år 1946”, 192–93. 
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på människan.74 Bullret från reaplan75 ansågs vara ”mindre obehagligt”, då planens motorer jämfört med 

propellerplanen inte behövde varmköras.76 Ändå fanns en stor oro för att reaplanen som skulle införas i 

civil flygtrafik skulle förvärra bullret ytterligare,77 vilket också var motiveringen för att tillsätta den 

statliga Flygbullerutredningen 1956 (FBU). Syftet med utredningen var att fastställa normer för 

flygbullret och undersöka flygbullret ur hälsovårdssynpunkt, för att på så sätt kunna vidta åtgärder runt 

redan etablerade och kommande flygplatser.78 

Utredningen kom inte fram till några normer eller lagförslag som ansågs kunna vara bindande. 

Istället föreslogs att flygbuller skulle hanteras som en del av immissionsproblematiken79 från industrier, 

exempelvis genom införande av koncessionsförfarande. Med bakgrund i amerikanska studier föreslogs 

införandet av en ”kritisk bullergräns”. Med bakgrund i tysk forskning hävdades att buller var något en 

individ aldrig egentligen vänjer sig vid, utan resignerar inför. Baserat på en intervjustudie pekades 

bullret ut som orsaken till sömnstörningar, svårigheter att föra samtal och en allmän störning i vardagen. 

Utifrån studien drogs slutsatsen att 20 procent av boende inom den kritiska bullergränsen kunde antas 

vara allvarligt störda av bullret. Därför rekommenderades kommunala myndigheter att begränsa 

bebyggelse i flygplatsers närområde och beakta omflyttning av speciellt bullerstörda 

lägenhetsinnehavare. Istället skulle främst industrier placeras runt flygplatser.80 

Utredningen visade också svårigheten i att som enskild bli ersatt för besvär till följd av 

flygplatsbuller, även om en person i teorin skulle kunna åberopa att bullret utgjorde en sanitär olägenhet. 

Det skulle gå långt innan en svensk domstol på dessa grunder ”förbjuder drivandet av något så 

allmännyttigt och nödvändigt som en flygplats”,81 menade man. Toleransen för trafikimmissioner 

ansågs nämligen kunna ligga högre än för andra typer immissioner. Det nämns att ”det blir i sista hand 

samhällets sak att avgöra hur långt det allmännas intresse får drivas emot den enskildes rätt till 

ostördhet”.82  

         

Allmän opinion 

Av dem som engagerade sig i bullerdebatten kring Bromma flygplats återfinns personer och 

organisationer på flera plan. Alla ifrån Brommabor till riksdagsledamöter diskuterar frågan. De boendes 

inflytande över debatten i form av en allmän opinion ligger i bakgrunden i de flesta artiklar som tar upp 

bullret runt Bromma flygplats. Generellt sett användes opinionen för att visa upp ett allmänt missnöje 

 
74 Sterner, ”Jaga buller...” 
75 Reaplan var en tidig benämning för jetflygplan. Fälting, ”Högtflygande planer i debatten om Arlanda 1946”, 5 
På 1950-talet användes främst propellerplan. 
76 ”Reaplan lindrar bullerplågan men Halmsjön enda botemedlet”. 
77 Sterner, ”Jaga buller...” 
78 1956 års flygbullerutredning (1961): Flygbuller som samhällsproblem, 14–15. 
79 Inverkan (rök, hetta, buller, skakningar, m.m.) från en fastighet på omgivande fastigheter. ”Immission”. 
80 1956 års flygbullerutredning (1961): Flygbuller som samhällsproblem, kap. 3 och 7. 
81 Ibid., 162. 
82 Ibid., 170. 
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och krav på myndigheter att göra något som svar på storstadens buller.83 De boende förekommer 

exempelvis som respondenter till opinionsundersökningar84 men ingen specifik organisering kan utläsas 

i materialet.   

 

Flygindustrin och dess reglerare 

Flygindustrin i Sverige är vid den här tiden en liten värld med statligt engagemang och ägande i 

flygföretagen.85 Det företag som främst omnämns i bullerdebatten på 1950-talet är SAS. I april 1957 

bildades Linjeflyg (LIN) med Sven Östling som högste chef,86 vilket senare skulle komma att bli det 

företag som främst figurerade i debatten. SAS omnämnande i debatten präglades i hög grad av det nya 

reaplanet Caravelle 195987 som enligt en Brommabo bullrade så att man kunde känna ”blodet stelna i 

ådrorna och huden knottra sig på armar och ben”.88 SAS verksamhet var vidare beroende av 

Luftfartsstyrelsens tillstånd, vilket kunde överklagas. 

1950 uttryckte Luftfartsstyrelsen oro för bullret vid Bromma flygplats och krävde att 

skärmbyggnader skulle byggas. Frågan aktualiserades på grund av Hälsovårdsnämnden i Stockholms 

beslut att förbjuda motorkörning nattetid på Bromma. Det främsta argumentet för detta angavs vara att 

skydda de närliggande boningshusen från bullret.89 Luftfartsstyrelsens agerande mot bullret 

representerades också i att 1956 ålägga SAS med krav på bullerdämpande åtgärder för de kommande 

reaplanen DC-8.90 I mitten av 1950-talet ansökte SAS om en provisorisk utbyggnad av Bromma för att 

hantera den förväntade ökningen av flygtrafiken på 1960-talet. Detta ogillades av både Luftfartsstyrelsen 

och FBU, som huvudsakligen grundade sin kritik på bullret som en ökad trafik på Bromma skulle 

medföra.91 SAS agerande visar ändå på optimism om fortsatt verksamhet på Bromma och en villighet 

att bemöta och i viss mån åtgärda flygbullret. SAS byggde exempelvis en jetmotorverkstad i Bromma 

för att betjäna både Bromma och Arlanda flygplatser.92 Bulleråtgärder i form av avskärmningar 

övervägdes men avslogs av SAS 1952. Istället flyttades varmkörningen, till de boendes glädje. Glädjen 

blev kortvarig, då SAS senare återgick till de ursprungliga varmkörningsplatserna med säkerhetsskäl 

som motivering.93 1959 byggdes det så kallade ”hyschhuset” för att dämpa Caravelleplanens motorer 

genom att kapsla in hela flygplanets bakparti vid markkörning. Kraven för husets bullerdämpning var 

hårt satta av Stockholms hälsovårdsnämnd, vilka SAS kontaktade i ett tidigt skede av byggandet.94 SAS 

 
83 ”Storstadsbullret bara ökar Antibulleråtgärderna dröjer”. 
84 ”Flygbuller stör halva Mariehäll”. 
85 Ett centralt tema i Ottosson, Svensk luftfart 1900-1951: civilflyget, privata aktörer och offentliga intressen. 
86 ”LIN-chefen siar om flygande bussar Kritisk jubilar”. 
87 1956 års flygbullerutredning (1961): Flygbuller som samhällsproblem, 106. 
88 Barbara, ”Alla störda av stadens larm Buller hela dan”. 
89 ”Skärmbyggnader av världsnymodell skall dämpa Brommas flygmotorbuller”. 
90 ”Beslut inom kort om storflygplats”. 
91 ”Flygbullerutredningen: Reajättarna för bullriga för Bromma”. 
92 ”Jetverkstad på Bromma för 45 milj”. 
93 1956 års flygbullerutredning (1961): Flygbuller som samhällsproblem, 106–7. 
94 ”’Hyschhus’ dämpar jetbuller på Bromma”. 
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agerande kan således tolkas som att flygbolaget var medvetet om de betänkligheter som fanns mot dess 

bullrande verksamhet, men inte drog sig för att tänka expansivt inför framtiden.  

En av de första och mest återkommande motståndarna till Brommabullret var alltså Stockholms 

stads hälsovårdsnämnd och -förvaltning, det vill säga läkare. De hade möjlighet att bedöma att buller 

utgjorde en sanitär olägenhet enligt hälsovårdsstadgan och kunde använda detta för att överklaga beslut 

av Luftfartsstyrelsen. Redan 1949 resulterade klagomål från boende runt flygplatsen i att 

Hälsovårdsnämnden förbjöd SAS att varmköra propellerplan mellan kl. 22-05. Flygbolaget överklagade 

och 1950 upphävdes beslutet av Överståthållarämbetet (ÖÄ) med motiveringen att det skulle få för 

allvarliga konsekvenser för svensk luftfart.95 Reaplanens befarade intåg under 1960-talet fick förste 

stadsläkare Elis Bjurström att 1957 uppmuntra Stockholms stad att kontakta kommunikationsministern 

för att motverka ett ”åsidosättande av hundratusentals invånares berättigade krav på människovärdiga 

bostäder”, i form av Bromma flygplats utbyggnad.96  

Nämndens bullerexpert var överingenjör Einar Lindström. I Aftonbladet konstaterade han i en 

intervju att bullret från nattvarmkörning är det mest störande bullret. Av denna anledning hade nämnden 

satt stor press på SAS att uppfylla bullerkrav.97 När SAS satte jetplanet Caravelle i trafik under slutet av 

1950-talet, bevakade nämnden flygplatsen för bulleröverträdelser genom konstant bullermätning.98 Man 

kom fram till att bullret från nattstartande Caravelleplan var hälsovådligt och kunde orsaka ”allvarliga 

störningar i den mänskliga organismen”.99 Därför krävde nämnden att starter mellan kl. 21:30 – 06:00 

förbjöds.100   

Stockholms regionplanekontor var en annan kommunal instans som syntes i anknytning till 

bullerdebatten. 1954 var man bekymrad över det buller som kunde genereras runt militärflygplatser och 

ville begränsa bebyggelsen runt dessa. Regionplanekontoret uttryckte dock en ljusare förhoppning om 

både Bromma och det nya storflygfältet Halmsjön. I Brommas fall såg man med tillförsikt till kommande 

ljuddämpning av flygplanens markkörning.101 Stockholms stadsbyggnadskontor och Statistiska kontor 

var andra kommunala instanser som förekom i debatten. 1955 gav stadsbyggnadskontoret statistiska 

kontoret i uppgift att göra en opinionsundersökning om flygbullret. Av denna framkom att varannan 

boende i det flygplatsnära området Mariehäll ansåg sig störd av flygbullret, huvudsakligen det buller 

som genererades av varmkörningen.102     

 

 
95 1956 års flygbullerutredning (1961): Flygbuller som samhällsproblem, 106. 
96 Wilhelmsson, ”Hälsoprotester mot utbyggt Bromma”. 
97 Henriksson, ”Skärpt lagstiftning hjälper ej i Bromma”. 
98 ”Brommas jetplan till Arlanda i december”. 
99 ”Hälsovårdsnämnden vill ha bort jetbullret”. 
100 ”Bullret”. 
101 ”Bullervarning nya jaktplan fyrfalt värre”. 
102 ”Flygbuller stör halva Mariehäll”. 
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Tidningarna och experterna 

I tidningarna diskuterades bullret huvudsakligen utifrån frågan om det kan vara hälsovådligt, med 

referenser främst till amerikanska studier.103 Exempelvis nämnde Aftonbladet att folkopinionen fått 

amerikanska flygplatsorganisationer att befara att de inte skulle kunna ta reaplan i drift.104 SvD uttalade 

på samma linje åsikten att det enda botemedlet mot ”bullerplågan” var att flytta reaplanstrafiken till 

Halmsjön.105   

Skribenten Bengt Grafström skulle komma att återkommande uttrycka sin åsikt om flygets 

utveckling och dyker första gången upp i Expressen 1957, där han beklagar sig över hanteringen av 

flygplatsfrågan.106 Som återkommande skribent kan Grafström ses som en person med ambition att 

påverka debatten. Av andra personer som utnyttjade tidningssidorna för detta ändamål fanns Bo 

Lundberg. Som överdirektör för Flygtekniska försvarsanstalten (FFA)107 hade Lundberg en åsikt som 

togs på allvar, även i riksdagsdebatten. FFA låg inte under kommunikationsdepartementet som hade 

hand om kommunikationspolitiska ärenden, utan handelsdepartementet. Om Lundberg utnyttjade sin 

position som överdirektör för FFA är inte uttryckt explicit, men kommunikationsminister Skoglund 

finner det ändå nödvändigt att under en riksdagsdebatt 1957 påpeka att Lundberg argumenterade som 

privatperson i frågan. FFA hade inte teknisk expertis eller erfarenhet att bedöma buller, menade 

ministern.108 

Lundberg engagerade sig trots detta i hög grad i bullerdebatten. Efter studier i USA 1956 kom 

han fram till att reaplanen inte skulle orsaka något markbuller, samt att ljuddämpande åtgärder kunde 

reducera övrigt flygbuller till propellerflygplansnivån. Utredningen Lundberg gjorde överlämnades till 

kommunikationsministern med budskapet att bullerfrågan i stort sett var löst. Det var detta som 

influerade Luftfartsstyrelsen att ålägga SAS med krav på bullerdämpande åtgärder. Ett annat viktigt 

argument Lundberg lyfte var att ”inte en tanke på att anlägga nya civila flygplatser på längre avstånd 

från städerna på grund av bullerskäl” fanns i USA. Dessutom tryckte Lundberg på att de allt snabbare 

flyghastigheterna satte krav på att flygplatser måste ligga nära stadscentrum för att bibehålla en 

tidseffektiv marktransport. Detta togs troligtvis inte i beaktande då Halmsjön klubbades igenom på 

1940-talet, resonerade Lundberg.109 Resonemanget om tidsvinst genom närhet till stadscentrum är ett 

argument som ska komma att bli återkommande hos de som förespråkade Bromma flygplats. Också 

argumentet om de allt snabbare och tystare flygplanens snabba utveckling var återkommande i debatten. 

Ett första frö till detta, förutom Lundberg åsikter, är SvD:s rapportering av amerikanska demonstrationer 

 
103 Sterner, ”Jaga buller...” 
104 ”Reajätte bullrar som 50 miljoner bilmotorer”. 
105 ”Reaplan lindrar bullerplågan men Halmsjön enda botemedlet”. 
106 Grafström, ”Planer klara för storflygplats vid Skå-Edeby för 200 milj. kronor”. 
107 FFA var lokaliserad i Ulvsunda industriområde, nära Bromma flygplats. Sanz, Bromma flygplats. 
108 ”Riksdagens protokoll första kammaren nr 30 år 1957”, 43. 
109 ”Beslut inom kort om storflygplats”. 
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av så kallade VTO-plan110 och koncept av överljudsplan. VTO var en flygplanstyp som krävde mycket 

kort start- och landningssträcka och därmed ansågs ha potential att bullra mindre.111     

Andra tidiga, men inte återkommande, personer med sakkunskap som uttalade sig i tidningarna 

var audiolog Lennart Holmgren och docent Hans Ronge. Holmgren uttalade sig 1954 i DN och nämnde 

då flygbullret på Bromma specifikt, men ”mera på det psykologiska planet”. Han uttryckte att 

Brommaboende generellt inte vet om de ska glädjas av ”det intressanta i flygtrafiken” eller störas av 

bullret.112 Hans Ronge genomförde bullermätningar för sin studie ”Samhällsbuller” som överlämnades 

till kommunikationsdepartementet i mars 1954. Efteråt riktade han kritik till hur exempelvis rullbanor 

för reaplan skedde utan att civila planerings- och hälsovårdsmyndigheter underrättades. Genom förslag 

till åtgärder för att ta itu med flygbullret har ”vetenskapen har gjort sitt”, menade han. Nu var det upp 

till myndigheterna att göra sitt.113 Holmgrens och Ronges poänger ger en smak av hur buller hanteras, 

eller inte hanteras, som vetenskapligt grundat. Detta kommer vara återkommande i debatten som grund 

för att ifrågasätta, men också stärka argumentet om bullrets inverkan på människor. Inte ens 

hälsovårdsnämnden drar saken så långt till att hävda att buller kan orsaka hörselskador, utan det rör sig 

om ”nervösa störningar” av psykisk karaktär.114     

 

Riksdagsdebatten 

Riksdagens debatt präglades i hög grad av vilken flygplatsstrategi som var lämplig att satsa på. 

Storflygplatsen vid Halmsjön blev redan från starten 1946 ett försenat projekt, vilket ledde till att 

förslaget om att bygga ut Bromma flygplats lyftes fram som provisorisk lösning. FBU avrådde från detta 

och fick medhåll från kommunikationsministern. Ministern och representanter för flygföretagen var 

överens om att en utbyggnad av Halmsjön var nödvändig för att introducera reaplan i den svenska 

flygtrafiken. Det var också en viktig åtgärd för att hålla trafikbullret på Bromma i schack.115 

SAS figurerade också i motargument hos exempelvis Sigfrid Löfgren (fp), som hävdade att 

utbyggnaden av Bromma skulle lösa både buller- och flygplatsproblem åtminstone fram till 1960, trots 

att många runt Bromma flygplats klagade på bullret. Med förlängda banor kunde man nämligen komma 

längre bort från bebyggelsen.116 Om man ville ha en centralt belägen flygplats möjliggjord av teknikens 

landvinningar, var man tvungen att räkna med en viss störning, var Löfgrens (fp) tes.117 Brommas 

 
110 VTO står för Vertical TakeOff. 
111 ”Tvåmotorigt, hjullöst reaplan startar och landar vertikalt”. 
112 ”50.000 svenskar öronskadade Eget skydd krävs mot buller”. 
113 ”Storstadsbullret bara ökar Antibulleråtgärderna dröjer”. 
114 Henriksson, ”Skärpt lagstiftning hjälper ej i Bromma”. 
115 ”Riksdagens protokoll första kammaren nr 30 år 1957”, 16–49; ”Kungliga Majt:s proposition nr 185 år 1957”, 
1. 
116 ”Riksdagens protokoll andra kammaren nr 25 år 1957”, 5–9. 
117 ”Motion 711 i anledning av Kungl. Majt:s proposition, nr 185, angående utbyggnad av en storflygplats”. 
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lokalisering nära stadscentrum talade därför för att satsa på flygplatsen. Darlin (h) tog detta resonemang 

vidare och pekade på Brommas viktiga roll för näringslivets behov av snabba förbindelser.118  

Flera folkpartister hänvisade till Bo Lundbergs uträkningar som övertygande för att Bromma 

borde byggas ut och försvarade dessutom Lundbergs expertis mot kritik från socialdemokraten 

Hesselbom, som menade att Lundberg förminskat bullrets inverkan i sina beräkningar. Tvisten 

härstammade från ett misstag FBU och Luftfartsstyrelsen anklagades för att ha gjort; vid beräkning av 

bullret hade man antagit en annan flygplansvikt än SAS tänkt använda, vilket gjorde att de resulterande 

beräkningarna kunde ifrågasättas. Dessutom hade man inte tagit hänsyn till framsteg som gjorts 

avseende bullerdämpning och krav ställda på flygbolagen att själva dämpa motorbullret. Denna kritik 

hade bland annat framförts av Bo Lundberg och användes som argument av Löfgren (fp). 1957 fick 

utbyggnaden av Halmsjön bifall i riksdagen, inte minst på grund av att Bromma snart skulle nå sin 

kapacitetsgräns. Flygplatsfrågan var dock långt ifrån löst och kommunikationsministern fastslog att det 

nog kommer behövas två flygplatser i regionen, men var dessa skulle lokaliseras var inte klart.119 På 

grund av den påpekade missen från Luftfartsstyrelsen och flygbullerutredningens sida gällande 

bulleruppskattningen runt Bromma, öppnades det upp för att reaplan under en övergångsperiod kunde 

få trafikera Bromma i början av 1960-talet.120   

 

Sammanfattning     

Den intressent som tydligast kan ses som aktiv i bullerdebatten på 1950-talet är stadens 

hälsomyndigheter. Dessa hade möjlighet att förklara bullret som sanitär olägenhet och på så sätt påverka 

Luftfartsstyrelsen och i längden flygbolagen. För att göra detta krävdes belägg i form av tekniska 

bullermätningar, samt att ärendet överlevde de överklagansinstanser som hanterade det. Den allmänna 

opinionen, i form av de boende, litade på att hälsomyndigheterna skulle protestera mot flygbullret. På 

så sätt kan hälsomyndigheternas agerande och tillgängliga medel ses som i linje med det allmännas 

intresse.  

En alternativ tolkning av allmänhetens intresse uppstår när riksdagsdebatten och experten Bo 

Lundbergs uttalanden tolkas. En bild av teknikoptimism och framtidstro på flygets utveckling och 

möjliggörande för näringslivet träder istället fram. Här kan allmänhetens intresse istället tolkas som vad 

som är bäst för majoriteten av landets invånare, inte bara Brommaborna. Som tidigare nämnt är det inte 

klart huruvida Lundbergs ställning utnyttjades av honom själv, men den kan sägas ha gett honom den 

trovärdighet som behövs för att omnämnas och användas av riksdagsledamöter och därmed tillträde till 

den bullerdebatt som fördes på högsta nivå. Lundbergs uppvaktande av kommunikationsministern visar 

också på en aktiv vilja att påverka debatten med främst tekniska argument. Tekniska argument låg också 

till grund för det ifrågasättande av bullerberäkningar som öppnade upp för reaplan på Bromma även 

 
118 ”Riksdagens protokoll andra kammaren nr 30 år 1957”, 86. 
119 ”Riksdagens protokoll första kammaren nr 30 år 1957”, 16–49. 
120 ”Statsutskottets utlåtande nr 183 i anledning av Kungl. Majt:s proposition angående utbyggnad av 
storflygplats jämte väckta motioner (1957)”. 
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under 1960-talet. Även om FBU tog fram riktlinjer för bullret, fanns det stora osäkerheter i underlaget 

som kunde ifrågasättas. Utan denna argumentation hade reaplanen med stor sannolikhet inte trafikerat 

Bromma över huvud taget, ett faktum som skulle få stor betydelse framgent.  

Slutligen kan det konstateras att den lilla gruppen flygföretag, representerat av SAS, som stod för 

flygbullret hade stor möjlighet att bevaka sina intressen, inte minst på grund av en allmän tilltro till 

flygets utvecklingspotential. Flygbolagen var sammanlänkade med Luftfartsstyrelsen och hade tillträde 

till förhandlingar med kommunikationsministern. En viss medgörlighet och vilja att avhjälpa bullret kan 

utläsas, inte minst i samarbetet mellan SAS och hälsomyndigheterna gällande hyschhuset. Det 

övergripande målet var dock expansion och införandet av nya reaplan; om trafiken skulle förekomma 

på Bromma eller vid Halmsjön verkar ha varit oviktigt för SAS.   

 

1960-talet 

1960-talet präglades av ett intensifierat samtal om miljö, representativt i den nya miljöskyddslagen 1969. 

Överlag började man prata om buller som ett miljöproblem, samtidigt som det fortsatt benämndes vara 

ett hälsoproblem. Med miljöskyddslagen kom också Koncessionsnämnden för prövning av miljöfarlig 

verksamhet.121 Bullret från reamotorerna kunde enligt vissa konstateras vara värre än de räknat med när 

teoretiska beräkningar kunde jämföras med trafiken som nu kommit igång på riktigt.122 Under 1960-

talet växte också inrikesflyget markant,123 vilket gjorde frågan än mer aktuell.  

Med beslutet att bygga ut flygfältet Halmsjön 1957 blev satsningen på Arlanda verklighet. Det 

bestämdes att SAS trafik skulle flyttas över till Arlanda successivt; efter 1963 var planen att endast SAS 

inrikes och internordiska trafik skulle finnas kvar på Bromma flygplats.124 På så sätt skulle Bromma 

fredas från den tunga trafiken med reaplan, eller den alltmer använda benämningen ”jetplan”. Trots 

flytten räknade kommunikationsministern med att Brommas trafikvolym skulle vara uppe i samma 

volym som Arlandas utrikestrafik 1970.125 Även om majoriteten av SAS trafik flyttade, var någon 

konsensus i bullerfrågan inte att räkna med. Bromma flygplats vara eller icke vara anklagades för att 

utnyttjas som valtaktik126 och frågan om en ny flygplats för inrikesflyg fortsatte debatteras.   

 

 
121 Michanek, Svensk miljörätt, 121–22. 
122 ”Riksdagens protokoll andra kammaren nr 30 år 1960”, 102–14. 
123 ”Stadsbyggnadskontoret: Brommas framtid mycket oviss om ej turer och buller minskar”; Dahl, ”Linjeflyg 
gav vinst på 2,6 milj kr”. 
124 ”Riksdagens protokoll andra kammaren nr 30 år 1960”, 102–14. 
125 ”Personalen avtackad på Bromma flygplats”. 
126 ”Flygexpert: Behåll Bromma!” 
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Nya bullermätningar 

Turerna kring hur bullret påverkade människor fortsatte att diskuteras och ifrågasättas, inte minst genom 

ett flertal tester, utredningar och undersökningar initierade av olika parter. Hälsovårdsnämndens krav på 

att jettrafik skulle förbjudas nattetid överklagades hos ÖÄ av SAS än en gång, med det slutgiltiga 

förbudet gällande mellan kl. 22:15 – 06:00. Hälsovårdsnämndens Einar Lindström var nöjd, men siktade 

mot att få all jettrafik till Arlanda.127  

Frågan om bullernormer återkom ständigt och frågan om flygbuller vävdes i mångt och mycket 

in i den större problematiken gällande trafikbuller. 1960 beställde kommunikationsdepartementet via 

folkhälsoinstitutet en undersökning som Tekniska högskolan utförde. Genom att testa 400 stockholmare 

hoppades man få fram trafikbullernormer.128 Trots att Caravelleplanen flyttat från Bromma, uppmättes 

likvärdigt buller från flygplatsen. 1961 överlämnades resultaten med slutsatsen att bullerfrågorna borde 

lösas på ett internationellt plan.129 Samtidigt fortsatte FBU:s slutsatser att kritiseras. Både Luftfartsverket 

och FFA tyckte att FBU:s metodik rörande kritisk bullergräns var för hård. Luftfartsstyrelsen och SAS 

ifrågasatte intervjuunderlaget och förslaget att underkasta flygplatser koncessionsförfarande. 

Bullerbestämmelser fick ”en avsevärd praktisk och ekonomisk betydelse” i form av normer och skulle 

därför baseras på bättre underlag, menade man. Budskapet var snarare att jettrafik borde kunna 

accepteras i liten omfattning för att sammanhålla all reguljär inrikestrafik på Bromma.130   

1966 aviserade SAS än en gång planer på jettrafik på Bromma flygplats, denna gång med planet  

DC-9. Om jettrafiken godtogs av stadens myndigheter väntades även LIN följa i SAS spår.131 Oron för 

jetbuller fick borgarrådet Erik Trädgårdh (h) att interpellera miljöborgarrådet Sven Johansson (h) i 

Stadshuset. Johansson försäkrade att Caravelleplanen var borta för gott och att SAS planer var 

”orealistiska”.132 För att bringa klarhet i hur jettrafiken skulle påverka staden fick Hälsovårdsnämnden, 

Luftfartsverket133 och Ingemarssons ingenjörsbyrå i Göteborg uppdraget att göra en bullerundersökning 

för hela Stor-Stockholm. I projektets första fas var också LIN och SAS involverade. Underlaget för den 

första undersökningen var uppgifter om flygplanen som lämnades av tillverkarna på heder och 

samvete,134 och den 5 oktober 1966 mättes också flygbullret empiriskt. Under testerna användes ett 

startförfarande som utformats internationellt för bullerkänsliga områden. Metoden gick ut på att dra ner 

motorvarvet en tid strax efter start, vilket resulterade i ett något lägre buller. Både Einar Lindströms och 

Luftfartsverkets representant Jan Wessels första kommentarer efter testerna var rätt negativa; alldeles 

för starkt buller verkar ha genererats av DC-9.135 Under våren 1968 ändrades tonen till att bli försiktigt 

optimistisk: både Luftfartsverkets generaldirektör Henrik Winberg och Sven Johansson (h) tolkade 

 
127 ”Nya regler för Caravelleplanens nattstarter”. 
128 ”400 Stockholmare bullertestas Försök få fram bullergräns”. 
129 Barbara, ”Alla störda av stadens larm Buller hela dan”. 
130 Säwe, ”Juridiskt mycket svårt få ersättning för flygbuller”; ”Luftfartsstyrelsen vill medge mera buller på 
flygplatser”. 
131 ”Slut med flygfriden”. 
132 ”Ingen risk för Bromma-caraveller Lugnande besked om jetflyghot”. 
133 Luftfartsstyrelsen bytte namn till Luftfartsverket 1966. LFV, ”Vår historia”. 
134 Grafström, ”Här gäller det jet-buller på Bromma”. 
135 Dahl, ”Stora jettjutet över Bromma 100 decibel i närheten av villor”. 



26 
 

undersökningsresultaten smått positivt.136 Svaret från Ingemarssons ingenjörsbyrå blev dråpligt; byrån 

ifrågasatte om ens det buller som fanns innan testerna skulle anses godtagbart. Dessutom ansågs FBU:s 

kritiska bullergräns för stelbent. I dess ställe föreslog man ett system med bullerzoner efter amerikansk 

förlaga.137  

FBU:s bedömningsmetod var också det som fick hälsovårdsnämnden att till slut avråda från 

jettrafik. Enligt FBU kunde 20 procent av boenden inom den kritiska bullerzonen antas störas av bullret, 

vilket inte nämnden ansåg sig kunna acceptera.138 Nämndens avrådan blev överkörd av Luftfartsverket, 

som meddelade tillstånd för jettrafik på Bromma flygplats fram till 1974. Restriktionerna om 

nattflygningar blev kvar och flygbolagen ålades att senast 1970 meddela vilken flygplanstyp man tänkt 

använda efter DC-9. Hälsovårdsnämnden överklagade verkets beslut139 och vädjade till det relativt nya 

Naturvårdsverket för stöttning. Överklagandet belyste hälsovårdsmyndigheternas svårigheter att med 

kraft angripa bullerproblemet.140 Också Socialstyrelsen sa nej till jet på Bromma flygplats och gav på så 

sätt draghjälp till nämnden.141 I september kom regeringens beslut; det blev nej till jettrafik på Bromma 

flygplats. Bullerfrågan samt en ovilja att premiera vissa grupper var enligt 

kommunikationsdepartementet de avgörande punkterna. Från SAS sida var man mycket besviken på att 

behöva fortsätta använda gamla plan, men Hälsovårdsnämnden var som väntat mycket nöjd.142    

Diskussionen som beskrivits ovan aktualiserar frågan om vad som egentligen utgör ett förbud och 

vad ett sådant förbud för med sig. Genomgående ifrågasattes normer för bullret och det tycks finnas en 

unik godtagbar lösning per instans. En intressant utstickare är Ingemarssons ingenjörsbyrå som helt 

ifrågasätter bullret på Bromma flygplats. Det verkar dock som att byråns uttalande glömdes bort rätt 

snart, eftersom frågan inte dök upp igen. SAS agerande kan vidare ses som fortsatt expansivt och 

företaget räknade med att Luftfartsverket skulle hålla det om ryggen. Detta syns inte minst i diskussionen 

om tider för nattstarter.      

 

Allmän opinion 

Den allmänna opinionen i form av lokalt organiserade möten ökade under 1960-talet. Flygbullerdebatten 

var fortsatt en del av en större diskussion om samhällsbuller. 1960 bildades exempelvis föreningen 

Bullerbekämpandet som var en liten sammanslutning av läkare, jurister, tekniker och ingenjörer som 

krävde teknisk och medicinsk utvärdering av alla bullertyper.143 Föreningen för omgivningshygien 

anordnade symposium 1965 och krävde bättre medvetenhet och internationell reglering av buller.144 Ett 

 
136 Berglind, ”Jet-start om ett år på Bromma? Bullerprotesterna var förgäves”. 
137 ”’Ompröva helt Brommaflyget’ Bra bullervärde för DC-9”. 
138 ”Hälsovårdsnämnden säger nej till jetplan på Bromma”. 
139 Dahl, ”Inrikesjet på Bromma trots hälsovårdsnej”. 
140 ”Borgarråd vill ha naturvårdsverkets stöd mot DC-9-trafiken på Bromma”. 
141 ”Socialstyret: Nej till jet på Bromma”. 
142 ”Jetnej i Bromma ’Bakslag för SAS’”. 
143 ”Läkare, jurister, tekniker bildade ’Bullerbekämpandet’”. 
144 ”Skärpt bullerlag krav på konferens”. 



27 
 

tredje exempel är Riksföreningen mot buller som dyker upp i tidningsklipp när den anordnade konferens 

1964.145 Även Brommabornas missnöje visas upp i flertalet tidningsklipp, men då med tydlig koppling 

till flygbullerdebatten. I SvD 1961 beklagar sig en Brommabo över att ha blivit lurad att bosätta sig i 

Bromma, när vallöften om nedläggning inte besannats.146 Ett motsatt exempel är när skribenten Bengt 

Grafström i Expressen konstaterade att inga klagomål från de boende inkom under bullertesterna av DC-

9.147 Grafström noterade att många Brommabor verkade leva i föreställningen att det nattliga förbudet 

mot Caravelleplanen som beslutades 1959 var ett totalförbud mot jettrafik, vilket inte var fallet.148 Det 

hela underblåser resonemanget att bullrets störande effekt var högst subjektiv och inkonsekvent.  

Flera av de möten som anordnades för allmänhetens engagemang är svårplacerade gällande om 

det rörde sig om allmän opinion eller om det fanns en politisk baktanke. Det som kan tyda på det senare 

är att organisatörerna också hade förtroendeuppdrag i politiska instanser, vissa i riksdagen. 

Riksdagsmannen Daniel Wiklund (fp) var aktiv inom Västerorts representantförening som 1961 krävde 

att jettrafik på Bromma skulle förbjudas.149 1968 ifrågasatte samma förening lämpligheteten i att 

förlägga en jettrafikerad flygplats mitt i ett växande bostadsområde.150 En annan riksdagsman som skulle 

komma att bli en återkommande debattör är socialdemokraten Oskar Lindkvist.  

När den sjunde socialdemokratiska partikretsen 1968 anordnade ett protestmöte mot ”den 

planerade ljudsmutsen runt Bromma” var Lindkvist en av talarna, i sällskap med bland andra Einar 

Lindström och Bo Lundberg, som för tillfället agerade som SAS-konsult. Mötet uppmärksammades i 

flera tidningar och tycks ha varit en utväxling av många olika åsikter. Einar Lindström lämnade frågan 

öppen om propellerplan eller jet är bäst, men konstaterade att den senare i varje fall inte genererar 

varmkörningsbuller. Bo Lundberg beklagade sig över att bostäder fått byggas så pass nära flygplatsens 

område. Med hjälp av en ny beräkningsmetod hade han kommit fram till att flygbullret faktiskt skulle 

komma att minska. Inom några år skulle dessutom tystare motorer finnas. Det senare fick Oskar 

Lindkvist att syrligt svara att om det tar så lång tid innan de nya planen kommer, så är ett övervägande 

av jettrafik på Bromma även det flera år för tidigt. Mötet fick en splittrad utkomst; vissa ville att 

flygfältet skulle byggas om till bostadsområde, vissa var istället oroade av att en sådan utveckling skulle 

medföra ett ökat trafikbuller i annan form än flygbuller. En resolution antogs slutligen om att kräva att 

jettrafiken hänvisades till Arlanda, samt att det befintliga Brommabullrets skadepåverkan skulle utredas. 

Det var också tal om att uppvakta politiker.151     

Mötet illustrerar på ett tydligt sätt den rådande polemiken och hur Brommabullret och flygplatsens 

varande splittrar opinionen. Bo Lundbergs inspel fortsätter i samma ton som på 1950-talet: nya, tystare, 

 
145 Barbara, ”Alla störda av stadens larm Buller hela dan”. 
146 ”Olidligt jetbuller vid Bromma”. 
147 Grafström, ”Bullertest i dag”. 
148 Grafström, ”Här gäller det jet-buller på Bromma”. 
149 Henriksson, ”Alla jetplan bort från Bromma Flyttning till Arlanda i april”. 
150 Berglind, ”Jet-start om ett år på Bromma? Bullerprotesterna var förgäves”. 
151 ”Bromma protesterar mot jetplanen Nya mätningar visar större buller”; ”Möte mot flygbuller”; Dahl, ”Jet-
debatt i Bromma: Ljudsmuts stör nattsömnen Äpplena får fotogensmak”; Sandberg, ”Flygbullret farligt Bygg 
bostäder istället på Bromma flygfält”. 
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flygplan är på väg. I detta fall har Lundberg också en tydligt uttalad roll som företrädare för SAS, vilket 

vinklar hans uttalande. Allt tydligare syns också diskussionen om vad som kan ersätta flygplatsen, inte 

bara på mötet utan också i tidigare uttalanden. Det självklara alternativet tycks vara bostäder och det 

trafikbuller det i sin tur skulle föra med sig, vilket inte gillades av alla.   

 

Stockholmspolitiken 

Brommabullret rörde upp många åsikter inom Stadshusets väggar, med en övervägande opinion mot 

jettrafiken. Ett redan nämnt exempel är Erik Trädgårdh (h), som tog upp frågan och uppmanade till ”en 

proteststorm”.152 Också sjukvårdsborgarrådet Folke Kyling uppmanade Hälsovårdsnämnden att uppta 

en ”propagandakampanj” mot trafikbuller.153 Vid ett meningsutbyte 1967, där Hälsovårdsnämndens 

Sven Johansson (h) försäkrade att Caravelleplanen inte skulle återkomma till Bromma, fick han medhåll 

från Centerledaren Paul Grabö. Grabö (c) uttryckte sin förhoppning att Johansson inte skulle falla för 

”flygets reklammän” som talade om jetplanen som viskande maskiner.154 Borgarrådet Nils Hallerby (fp) 

uttryckte sig inte explicit om bullret, utan framhöll att det i vart fall kommer behövas två flygplatser i 

regionen.155 Denna fråga fångades upp när Kommunförbundet för Stockholms stad och läns regionala 

frågor (KSL) inledde en utredning om lokaliseringen av Stor-Stockholms nya flygplats.156   

Frågan om bebyggelse kring flygplatsen var en av de mest aktuella lokalpolitiska frågorna. Som 

ovan nämnt var ett av de huvudsakliga budskapen från FBU att kommunala myndigheter bör se till att 

bebyggelse i närheten av en flygplats sker sparsamt.157 Runt Bromma hade istället mer bebyggelse 

tillkommit. I kombination med frågan om en eventuell ny flygplats ledde detta till att 

Stadsbyggnadskontoret 1961 uttryckte ovisshet om Brommas framtid, om inte bullerfrågan löstes. 

Ovissheten ledde bland annat till att exploatering av bostadsområden inom den kritiska bullerzonen 

pausades.158 Bullerfrågan dök också upp i en mer långsiktig diskussion. När Regionplanekontoret 1966 

presenterade Stor-Stockholms stadsplan utpekades flygbullret från Bromma som ett problem som måste 

lösas.159 Trots detta röstades ett stadsplaneförslag igenom våren 1969, med innebörden att bygga 

bostadsområden i Brommas bullerzon. Hälsovårdsnämnden kritiserade förslaget då man ansåg att de 

boende skulle bli störda av bullret, varpå byggföretaget lovade undersöka om man genom byggtekniska 

lösningar skulle kunna åstadkomma bullerdämpning.160  

Trots att de synliga lokalpolitiska åsikterna i tidningarna uttryckte oro för bullret och att initiativ 

togs för att adressera bullret, fortsatte alltså utvecklingen mot ökad bebyggelse runt flygplatsen, driven 

 
152 Dahl, ”Jet-debatt i Bromma: Ljudsmuts stör nattsömnen Äpplena får fotogensmak”. 
153 ”Borgarråd vill ha gasdrivna bussar”. 
154 ”Ingen risk för Bromma-caraveller Lugnande besked om jetflyghot”. 
155 ”Bromma protesterar mot jetplanen Nya mätningar visar större buller”. 
156 ”Ska inrikesflyget få en ny flygplats - en timmes resa från Stockholm?” 
157 ”Hälsovårdsnämnden: Återhållsamhet nödvändig med bostäder vid flygplats”. 
158 ”Stadsbyggnadskontoret: Brommas framtid mycket oviss om ej turer och buller minskar”. 
159 Kubu, ”Motorvägar dominerer Stockholm år 2000”. 
160 ”Bullerplan för Minneberg trots protester”. 
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av stadens expansion. Detta användes som ett slagträ i debatten av bland annat Luftfartsverket för ett 

behållande av Bromma; trots bullret tvekade ju inte folk att bosätta sig nära flygplatsen. Hur illa kunde 

bullret då vara?161  

 

Flygindustrin och dess reglerare 

Luftfartsstyrelsens, senare Luftfartsverkets, roll och inställning har redan redogjorts för i ovan stycken. 

Som ansvarig för flygtrafiken hade verket möjlighet att påverka vilken trafik som skulle få förekomma 

på Bromma. Verkets agerande var dock inte konsekvent, vilket kan förklaras av att dess verksamhet i 

mångt och mycket gick ut på att vara den kompromissande parten.162 Man uttryckte oro för bullret, men 

tillät ändå jetflyg. Man var mån om att behålla Bromma flygplats, men verkets chef motionerade också 

i riksdagen om behovet av en ny lokalflygplatsutredning. Motivet var att flygbolagen uttryckt en önskan 

om att använda jetflygplan även på inrikeslinjerna.163 Verket hade därför en tendens att främja 

flygbolagens vilja mot exempelvis hälsovårdsnämndens avrådan, samt ifrågasätta bullrets inverkan på 

Brommaborna. Även i fallet Arlanda anklagade DN verket för att nonchalera bullersituationen och 

uppgörelsen med Märsta kommun gällande detta. DN hävdade istället att man, enligt verkets egen 

utsago, gått på en ”går-det-så-går-det-politik” och tagit hand om klagomål när de uppstått.164 En ganska 

hård kritik, med andra ord.             

Också SAS ståndpunkt har belysts i ovan stycken. Företaget höll fast vid intentionen att använda 

jetflyg på Bromma, men välkomnade och deltog också i bullermätningarna.165 Att flygplansflottan av 

driftekonomiska skäl behövde uppgraderas hävdades från flera håll. Propellerflygplanen började bli 

gamla och jetåldern behövde omfamnas. SAS röjde dock ett orosmoln ur vägen när företaget deklarerade 

att överljudsflygplan endast skulle komma att bli aktuellt på Arlanda.166 På det stora hela var, som redan 

konstaterats, Luftfartsverkets och SAS intressen likriktade med några få undantag. 1965 uppstod en tvist 

mellan SAS och Luftfartsverket gällande chartertrafiken, eftersom verket hade bestämt tillåta denna 

trafikera Bromma. Beslutet överklagades till regeringen av SAS, som såg den växande konkurrensen 

från charter mot reguljärtrafik som ett hot. Det kunde inte vara ekonomiskt försvarbart att utrusta 

Bromma flygplats med de anordningar som krävs för internationell trafik, menade SAS.167 Under 

bullerutredningen 1968 höjde charterbolagen återigen rösten för att få trafikera Bromma med jetflyg, 

eftersom det ett tag såg ut som att SAS skulle få tillstånd att göra detsamma. Företagen argumenterade 

då att det handlade om samhällsekonomisk rättvisa.168   

 
161 ”Luftfartsverket vidhåller: Släpp in jet på Bromma”. 
162 I och med att Luftfartsverket var (och är) ett affärsdrivande verk, fanns ett intresse att främja trafik på de 
flygplatser verket ansvarade för, samtidigt som verket också hade rollen som tillståndsgivande och 
inspekterande myndighet. ”Riksdagens protokoll första kammaren nr 38 år 1969”, 22–34. 
163 Berglind, ”Jet-start om ett år på Bromma? Bullerprotesterna var förgäves”. 
164 ”Bromma och bullret”. 
165 ”Riksdagens protokoll andra kammaren nr 31 år 1968”, 6–7; ”Jetflyg på Bromma? Bullerproven avgör”. 
166 ”Friställda flygfält”; Lugårdh, ”Får månniskan tåla allt - även flygbuller?” 
167 ”SAS överklagar om utrikescharter från Brommatrafik”. 
168 ”Transair vill ha jet-tillstånd”. 
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Med SAS minskade närvaro på Bromma flygplats fick det nya flygföretaget LIN större betydelse 

under 1960-talet. 1961 uttryckte LIN-chefen Sven Östling att jettrafik på Bromma låg mycket långt fram 

i tiden.169 1964 hade Östling utvecklat resonemanget och talade om ”flygbussar” som kunde starta och 

landa från centralt belägna flygplatser ”mitt i byn”. Han kritiserade ”den tekniska eftersläpningen” på 

flygplatserna och såg med framtidstro mot 1970- och 1980-talets ”viskande” flygplan.170 När SAS i 

slutet av årtiondet ville använda jet på Bromma, antogs det att LIN skulle följa i samma spår.171 LIN:s 

nya chef Arne Wickberg uttryckte sig, trots regeringens nej till jet 1969, hoppfullt om framtidens tystare 

flygplan på Bromma.172 Tillverkarna visste att bullerkraven i Sverige var hårda, menade han. LIN hade 

en god ekonomisk utveckling under 1960-talet och införde mängdrabatter för ofta resande representanter 

för företag och förvaltningar. Företaget engagerade sig också i flygplatsfrågan på så sätt att man 1969 

bjöd in till konferens för bland andra landets olika flygkommittéer, Luftfartsverket, militära myndigheter 

och SAS.173 Genom årtiondet kan man alltså se en gradvis ökning av medvetenhet och engagemang för 

främst flygplatsfrågan och en hoppfull, teknikoptimistisk framtidstro. LIN hade möjlighet och resurser 

att samla många och relevanta instanser och på så sätt högst troligt goda förutsättningar att få sin röst 

hörd. Det tilltagande inrikesresandet kopplades av många ihop med ett ”direktörsflyg”174 som gynnade 

ett fåtal, inte minst på grund av LIN:s satsning på dessa resenärer.      

 

Tidningarna 

I Aftonbladet kan en kritisk ton gentemot bestämmande organ utläsas. 1961 beklagade man sig över att 

hela Bromma är ”felbyggt” och inkompatibelt med flygtrafikens ökning. Trots nattförbudet mot 

Caravelletrafik skulle ju flygtrafiken komma att fortgå.175 När DC-9 bullertestades 1968 menade 

Aftonbladet att jet på Bromma var en god investering i den ”totala trafikmiljön”. Jet var dessutom inte 

det mest störande; det var istället privatflyget som de boende klagade mest på, menade man. Att kalla 

jetflyg för ”direktörsflyg” ansågs också orättvist.176 Denna retorik var istället en skickligt orkestrerad 

påtryckning från välsituerade villaägarföreningar som nu ”får sin miljö hotad”. Buller, till skillnad från 

exempelvis industriavfall, genererade inga miljöstörningar, menade man.177 En som gick till motattack 

i samma tidning var Oskar Lindkvist (s), som motsatte sig retoriken om överklass-villaägare.178 På detta 

svarade Aftonbladet att en flytt av Brommatrafiken endast var att lämpa över bullerproblemen på en 

 
169 Henriksson, ”Alla jetplan bort från Bromma Flyttning till Arlanda i april”. 
170 ”LIN-chefen siar om flygande bussar Kritisk jubilar”. 
171 ”Friställda flygfält”. 
172 ”Mindre flygplan större koptrar i inrikesflyget”. 
173 de Jounge, ”’Folkflyg’ till Gotland”. 
174 ”Säg ja till jet på Bromma”. 
175 Henriksson, ”Alla jetplan bort från Bromma Flyttning till Arlanda i april”. 
176 ”Säg ja till jet på Bromma”. 
177 Bäck, ”Jet-bullret hotar överklass-Sverige”. 
178 Lindkvist, ”Oskar Lindkvist: Inget jetflyg på Bromma”. 
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annan del av staden, också detta ett återkommande argument när flygplatsfrågan diskuterades. Den 

verkliga miljövården skulle istället vara att låta flygbolagen uppgradera sin flygplansflotta.179 

Expressen uttryckte sig huvudsakligen negativt till bullret och visade ett flertal gånger upp 

vardagen för bullerstörda Brommabor.180 Tidningen menade att regeringen agerade för långsamt; hade 

man bara byggt ut Arlanda lite snabbare och ordnat med marktransport dit, hade miljövården runt 

Bromma inte hamnat i kläm. Till syvende och sist blir det ett avgörande om flygföretagens krav på 

effektivitet eller tusentals stockholmares ”bullerplåga” väger tyngst, skrev tidningen.181 Som kontrast 

var skribenten Bengt Grafström återkommande positiv till jettrafiken. Bromma var den ”idealiskt 

belägna flygplatsen”, då marktransporten till Arlanda ”äter upp” tidsvinsterna man får med det snabba 

jettflyget, skrev han.182 Frågan om jetflyget på Bromma blev en uppiskad, politiserad valfråga och därför 

vågade regeringen inte fatta något annat beslut än att säga nej till jettrafiken. Det hela var enligt 

Grafström ett misstag, då en satsning på jet och i längden kortstartande flygplan skulle möjliggöra en 

satsning på folkflyget.183 Grafström citerade också den kommunikationstekniske experten Bo 

Björkmans slutsatser om framtidens flyg, som konstaterade att minst två flygplatser behövdes i 

Stockholm.184  

DN drev tesen om att flygfälten i Skå-Edeby eller Tullinge var goda kandidater för ett nytt flygfält 

i Stockholm.185 Tullinge hade sedan innan obebyggda bullerzoner och låg på bra avstånd till city, 

menade man186 och tog stöd i att Regionplanekontoret verkade luta åt samma håll. I samma veva 

kritiserade tidningen Luftfartsverkets agerande medan Hälsovårdsnämnden lovordades.187 SvD pekade 

också på att hälsovårdsnämndens roll skulle komma att bli allt mer viktig för att adressera samhällets 

bullerfrågor.188  

 

Riksdagsdebatten 

Som nämnt var debatten om flygbullret en del av den allmänna bullerdiskussionen, vilken alltmer 

aktualiserades när inrikesflygets framtid diskuterades mot slutet av årtiondet. Inte minst frågan om var 

flygplatserna skulle ligga gjorde Brommabullret högaktuellt, eftersom bullerfrågan användes som ett 

argument mot flygplatsen. Lokaliseringsfrågan förde också med sig att Brommabullret färgades av 

regionala intressen, eftersom inrikesflyget var en riksfråga. Det hela komplicerades av att det 

konstaterades att flygbuller skulle hanteras internationellt.189       

 
179 Bäck, ”Karl-Gunnar Bäck: Är det miljövård?” 
180 Öhlander, ”Skrikande, skrämda barn Trasiga nerver, sömnlöshet”. 
181 ”Jet på Bromma?” 
182 Grafström, ”Här gäller det jet-buller på Bromma”. 
183 Grafström, ”Expressens flygmedarbetare ger sin syn på fallet Bromma: Jet blev som pest”. 
184 Grafström, ”Stor-Stockholm behöver många nya flygplatser”. 
185 ”Friställda flygfält”. 
186 ”Tullinge efter Bromma”. 
187 ”Bromma och bullret”. 
188 Crim, ”Kontrollerna ökas Nytt avlusningshus Glasvägg värmekrux”. 
189 ”Riksdagens protokoll första kammaren nr 28 år 1969”, 119–50, se specifikt 124. 
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Framväxten av naturvården gjorde att samhällsbullret allt oftare omnämndes i termer av 

miljöproblem. 1960 ifrågasatte Nelander (fp) varför Sverige, till skillnad från många andra länder, inte 

hade fastställda bullernormer. Som svar hänvisade kommunikationsminister Skoglund till FBU.190 

Strandberg (h) interpellerade 1967 på liknande sätt om jettrafik kommer tillåtas på Bromma och 

hänvisade till att det fanns norrländska intressen för detta. Kommunikationsminister Lundkvist svarade 

då att det berodde på bullermätningarnas utfall. En allmän bullerutredning diskuterades 1968, där 

representanter för center-, folkpartiet och socialdemokraterna var överens i sakfrågan att bullernormer 

behövdes tas fram, helst av Naturvårdsverket. Ett problem Norrby (fp) pekade ut var att 

koncessionsförfarandet vid tiden inte omfattade rörliga immissioner, såsom flygplan.191 Wiklund (fp), 

som figurerat i den lokala debatten, engagerade sig också i frågan. Han argumenterade att teknisk 

utveckling inte får ske på bekostnad av människors hälsa, vilket han fick medhåll för från 

jordbruksminister Holmqvist. Ministern påpekade också att miljövården måste ske på både statligt och 

kommunalt håll, inte minst i och med att kommunerna bestämmer över bebyggelse. Ringaby (h) gick 

ännu längre och ansåg att bullret skulle bli en lokal landstingsfråga, eftersom hälsovårdsnämnderna hade 

så stor befogenhet i frågan.192  

Wikfors (fp) var också en av de som motionerade för en ny flygplats för att lösa Brommabullret.193 

I debatten om flygplatslokaliseringen lyftes argument om finansiering, samhällsekonomi, buller, 

marktransport, regionala intressen och näringslivet. Också frågan om det var staten, Luftfartsverket eller 

KSL som skulle utreda frågan var uppe för diskussion. En intressant aspekt ur bullerdebatten är Tistads 

(fp) refererande till Bo Lundbergs ”tillintetgörande” kritik mot hälsovårdsnämnden och Lundströms (fp) 

tillbakavisande av densamma. Detta är ett av många exempel på att bullerdebatten inte följde 

partitillhörighet. Inte heller tillvaratagandet av flygföretagens intressen följde en strikt 

partitillhörighet.194 Lindkvist (s)195 argumenterade för att SAS och LIN:s kommersiella intressen hade 

en förenklande inverkan på hur Brommas miljöproblematik skildrades, samt att ett starkt 

lekmannainflytande borde prägla frågan om kommande lokalflygplatsers lokalisering.196 Lindblad (fp) 

lyfte ett yttrande från den nystartade Allmänflygföreningen,197 som benämnde dem som tyckte att 

flygplanen bullrade ”bullersnobbar”.198  

 

 
190 ”Riksdagens protokoll andra kammaren nr 6  år 1960”, 28–33. 
191 ”Riksdagens protokoll andra kammaren nr 22 år 1968”, 65–71. 
192 ”Riksdagens protokoll andra kammaren nr 41 år 1968”, 36–45. 
193 ”Motion nr 59 om utredning angående lokalflygplats för Stockholm”. 
194 ”Riksdagens protokoll andra kammaren nr 43 år 1968”, 9–19; ”Riksdagens protokoll första kammaren nr 43 
år 1968”, 19–35. 
195 Samme Oskar Lindkvist (s) som synts i tidningarna. 
196 ”Riksdagens protokoll andra kammaren nr 38 år 1969”, 63–67. 
197 SAU definierade begreppet allmänflyg som ”en samlad benämning för bruksflyg (inkl. taxiflyg och linjetaxi), 
skolflyg i förvärvssyfte, luft- fartsverksamhet av särskild art, skolflyg utan förvärvssyfte och privatflyg.” 
Allmänflygplats Stockholm, 20. 
198 ”Riksdagens protokoll första kammaren nr 38 år 1969”, 32. 
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Sammanfattning 

Samtalet kring Brommabullret intensifierades gradvis under årtiondet. Hälsovårdsnämnden behöll 

rollen som kritiker och utövade också sitt mandat. Nämnden fick sällskap av flertalet intressenter från 

allmänheten som dök upp i tidningarna, men inte i riksdagsdebatten. Flera experter och tyckare syns till 

i debatten, men överlag rör det sig om ett uttalande här och där. Undantaget är Bo Lundberg, som fortsatt 

ser mot framtiden med teknikoptimism. Hans uttalanden och engagemang syns både i anslutning till 

flygindustrin, genom SAS, samt i riksdagsdebatten. Intressant är också att flera lokalpolitiker dyker upp 

på olika ställen, vilket visar på en tydlig vilja att påverka debatten. Inte minst det möte som genomförs 

på socialdemokratiskt initiativ visar på detta. 

En annan grupp som tydligt uttalar sig i frågan om flygplatslokalisering är allmänflygets 

intressenter. Denna grupps intressen sammanföll i stort med flygföretagens intresse att ha Bromma 

flygplats kvar. Trots att flygföretagen inte uttalade sig defensivt om flygbullret såsom 

allmänflygföreningen, talar företagens handlingar för en liknande inställning. Företagen har också delvis 

samma intresse som Luftfartsverket, vilket pekar på verkets potentiellt problematiska ställning som 

statlig myndighet. I det avseendet kan det bli lockande att dra slutsatsen att intresset blivit fångat. Det 

hela beror dock på hur man ser på saken; som tidigare nämnts kan allmänhetens intresse bedömas ligga 

i att Bromma flygplats användes för att realisera inrikesflyget. Om allmänhetens intresse definieras som 

intressen som rör den enskilda personen, är denna gränsdragning svår att göra. Personer vars hemvist 

låg utanför Stockholm var ju inte personligen drabbade av bullret. För dem som bodde runt flygplatsen 

diskuterades flygplatsens alternativ allt mer utan att något självklart val föll ut. Bostadsbyggande, vilket 

vara det mest troliga alternativet, hade både förespråkare och motståndare.  

Slutligen kan det konstateras att miljöskyddslagens införande skapade en ny institution på ett 

tidigare oreglerat område.199 Detta hade effekten att buller alltmer kunde klassas och adresseras som ett 

miljöproblem. Administrationen runt miljövården var dock fortsatt oklar, vilket kan ses i diskussionen 

om vilka instanser som skulle ansvara för bullerproblematiken.  

 

1970-talet 

Det var under 1970-talet bullerdebatten kring Bromma blossade upp ordentligt och resulterade i att 

frågan diskuterades extensivt i riksdagen. Flygets relevans ökade inte minst till följd av utlokaliseringen 

av statlig verksamhet.200 Under den första halvan av årtiondet satt en socialdemokratisk 

kommunikationsminister, vars handlande följde den ovan redovisade socialdemokratiska, restriktiva 

inställningen mot Bromma flygplats. I mitten av årtiondet ändrades spelplanen i och med borgerlig 

valseger 1976, samt en ny kommunikationsminister som var mer positivt inställd till behållandet av 

Bromma flygplats. Detta fick inte till följd att flygbullret ignorerades i debatten, utan snarare att bullret 

 
199 ”Riksdagens protokoll andra kammaren nr 28 år 1969”, 71. 
200 ”Ny chef i LIN Jetplan ger vinst”. 
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blev en faktor som, med huvudsakligen teknikens hjälp, skulle gå att förhålla sig till. Parallellt med detta 

gick utbyggnaden av Stor-Stockholm vidare, med konsekvensen att stadsplaneringen kröp närmare 

Bromma. Som tidigare nämnt var detta ett återkommande slagträ bullerkritiker var tvungen att förhålla 

sig till.201 

Under årtiondet genomfördes huvudsakligen fyra statliga utredningar som berörde 

Brommafrågan; Trafikbullerutredningen (TBU), Utredningen för lokalisering av flygverksamheten i 

Stockholm (ULF), Stockholms allmänflygutredning (SAU) och Brommautredningen (BRU).202 De olika 

utredningarna hade olika mål och förutsättningar. TBU tillsattes 1969 men fick först 1970 

tilläggsdirektivet att också titta på flygbuller.203 När den socialdemokratiska regeringen tillsatte ULF 

och SAU, var direktivet att utgå ifrån att Bromma flygplats skulle läggas ner.204 BRU tillkom efter den 

borgerliga valsegern och skulle tvärt om utreda om och i så fall hur flygplatsen kunde behållas. De tvära 

kast som kan utläsas här ger en uppfattning om den underliggande debatten och de många intressen som 

engagerade sig.  

 

Linjeflyg får jettrafik på Bromma flygplats 

Flygföretagens vilja att uppgradera flygplansflottan blev alltmer tydlig under 1970-talet och i spetsen 

för denna gick LIN. Till slut lyckades man, genom en kompromiss, få till stånd trafik med nya 

jetflygplan på Bromma. 1971 höll företaget en informationsdag för kommunalmän och trafikplanerare, 

där det nya ”miljövänliga” jetplanet Fokker F-28 (hädanefter ”F-28”) presenterades.205 Detta flygplan 

utlovades vara mindre bullrigt än de propellerplan LIN fortfarande hade i drift och företaget hoppades 

kunna starta trafiken 1973. Vid mötet var också akademiker närvarande; Tidigare nämnda professor Bo 

Björkman hävdade att tio procent av en befolkning var notoriska kverulanter och att dessa inte skulle få 

förstöra för flygets utveckling. Han hänvisade då till dem som klagade på bullret.206 Som vanligt med 

jetflygplanen skulle även F-28 bullertestas. För ändamålet anlitade Luftfartsverket FFA, som 

konstaterade att F-28 bullrade ”sensationellt” lite.207 Landstingsrådet Allan Svededahl (s), var av en 

annan åsikt; han uppmanade alla som kände sig störda av bullret att stämma staten, som genom 

Luftfartsverket var ägare till Bromma flygplats.208  

Stockholms arbetarekommun drev under diskussionen om F-28 en hård linje att Bromma flygplats 

skulle läggas ned, oavsett hur tyst F-28 skulle visa sig vara. Oskar Lindkvist (s) menade att det senare 

 
201 ”Landstingsman (s): Stäm staten för buller vid Bromma flygplats”; Sandberg, ”För mycket buller! Minneberg 
får inga bostäder”; Östlund, ”Bromma: Bostadsbyggandet planerat men flyget kan bli streck i räkningen”. 
202 Flygbuller; Ds K 1974:1 Utredningen för lokalisering av flygverksamheten i Storstockholmsområdet; 
Allmänflygplats Stockholm; Inrikesflygplats - Stockholm betänkande (Brommautredningen). 
203 Tilläggsdirektivet drevs igenom delvis på initiativ från moderater. ”Riksdagens protokoll andra kammaren nr 
43 år 1970”, 21–22. 
204 ”Riksdagens protokoll nr 35 år 1973”, 194–97. 
205 Dahl, ”Vad ersätter Bromma?” 
206 Dahl, ”Linjeflygs nya jet-plan ger mindre bullermatta”; ”Det nya jetplanet på Bromma och bullret minskar”. 
207 Bergsten, ”Jetflyg på Bromma ger mindre buller”. 
208 ”Landstingsman (s): Stäm staten för buller vid Bromma flygplats”. 
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var ”en fråga för teknokrater”.209 För att engagera allmänheten och ”miljövänner” i frågan, delades 

flygblad ut. LIN kontrade kritiken med ett eget flygblad, där företaget dels framförde att Arlandas 

kapacitet var nådd, dels att LIN:s trafik endast utgjorde 20 procent av flygplatstrafiken. Man tryckte 

också på Brommas viktiga roll som en kommunikationspunkt för hela landet.210      

Hälsovårdsnämndens bullermätningar visade att F-28 var det minst bullriga planet hittills.211 Trots 

detta kom man fram till att planet bullrade mer än LIN utgivit,212 vilket fick nämnden att fortsatt avråda 

från jettrafik.213 Luftfartsverket var å sin sida välvilligt inställda till de nya planen och rustade upp 

Bromma flygplats inför en, enligt verket, ljus framtid, trots återkommande hot om nedläggning.214 

Utfallet blev till slut att LIN 1972 fick tillstånd att provflyga F-28 i 2,5 års tid, men inte utan lokalpolitisk 

strid. KSL:s ordförande Gunnar Hjerne (fp) uttryckte sig kritiskt till Brommas lokala motståndare i 

kommunstyrelsen.215 På andra sidan fanns Arbetarekommunen och Oskar Lindkvist (s) som uppvaktade 

statsministern. Ärendet tog sig alltså hela vägen upp till regeringen för avgörande.216 Det hela slutade 

dock i en kompromiss; LIN fick i och med regeringens beslut uppgradera sin flygplansflotta, samtidigt 

som Brommas nedläggning fick en konkret tidshorisont satt till 1978.217 Flygets miljöpåverkan gjorde 

att Bromma var olämpligt, hette det. I efterdyningarna av beslutet tillsattes dels den statliga utredningen 

ULF,218 dels en flygplatsutredning för att utreda hur bullret från Bromma flygplats kunde avhjälpas fram 

till nedläggningen.219 Den senare handlades av Luftfartsverket.  

Förfarande kring F-28:s intåg synliggör mönster som blev strukturer i Bromma bullerdebatt. I 

centrum står ovissheten om bullrets inverkan och i och med den, ifrågasättandet den medför. De olika 

bullermätningarna som gjordes är ett bevis för detta. I debatten syns utredningar, bullertester och 

ansträngningar från olika parter att engagera och övertyga allmänheten och politiker, vilket tyder på ett 

än större engagemang i frågan. Det går också att utläsa en hårdare kritik i form av krav på nedläggning, 

inte bara tystare flygplan, samt kritik mot inställningen att tekniska framsteg ska lösa bullerproblemen. 

Vad som orsakade kritiken är dock svårt att härleda.  

 

 
209 Bergsten, ”Jetflyg på Bromma ger mindre buller”. 
210 Dahl, ”Jetplan ’provbullrar’ för Linjeflygsansökan”. 
211 ”Brommas framtid avgörs - men inte utan strid”. 
212 ”Fokker på Bromma?” 
213 ”Bromma får jettrafik”. 
214 Dahl, ”Flygplatsens framtid är en politisk fråga”. 
215 ”Nej till Brommajet - men Hjerne tvekar”. 
216 ”Regeringen säger ja till jet på Bromma - trots att arbetarkommunen säger nej”. 
217 ”Vi vill ha Brommaflyget kvar!” 
218 Dahl, ”Vad ersätter Bromma?” 
219 Wallmark, ”Kommunal proteststorm: Centrum - småhusstad hotas av flygbuller”; ”Skå-Edeby lämpligare än 
Barkarby flygplats”. 
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Andra flygplatsalternativ 

Flera tunga namn, såsom IATA:s220 chef Knut Hammarskjöld, riksdagsmannen från Kalmar Bernt 

Nilsson (s) och KSL:s Gunnar Hjerne (fp) uttalade sig 1972 för Bromma flygplats bevarande. 

Hammarskjöld uttryckte framtidstro på kortstartande flygplan. Hjerne (fp), som lett KSL-utredningen, 

slog fast att Bromma var det enda vettiga alternativet kvar att överväga. Nilsson (s) framhöll att 

landsortsopinionen skulle bevaka sitt intresse att ha kvar Bromma.221 Luftfartsverkets utredning föreslog 

många olika alternativ såsom Skå-Ekerö och Tullinge, men ingen stockholmskommun visade intresse 

för att få värdskapet för flygtrafik.222 Den statliga utredningen ULF:s officiella linje var att 

rekommendera Tullinge, men internt i utredningskommittén fanns åsikten också att Bromma de facto 

var det bästa alternativet. SAS budskap i frågan var att Arlanda dög bäst.223  

Överlag fick ULF:s förslag kritik från flera håll. Både Oskar Lindkvist (s) och Stockholms 

handelskammare uttryckte sig negativt, om än med diametralt skilda åsikter.224 Tankar om en ny 

utredning kom på tal i kommunfullmäktige 1974 och blottlade hur Brommafrågan blivit en fråga mellan 

Stockholm och övriga riket, även bland Brommas främsta kritiker; endast socialdemokratiska ledamöter 

från Stockholm röstade emot en ny flygplatsutredning.225 Oron för en ny utredning gjorde att 

Luftfartsverket fick i uppdrag att snabbutreda hur snabbt LIN:s trafik kunde flyttas över till Arlanda.226 

Oron var i viss mån obefogad; 1975 avslogs tillsättandet av en ny utredning i riksdagen. Istället tillsattes 

SAU för att utreda Brommas ersättare.227 Brommas nedläggningsdatum flyttades dessutom fram till 

1977.228 Förfarandet visar på de statliga utredningarnas påverkan på debatten. Genom tillsättandet av 

SAU signalerades den politiska viljan att ta distans från Bromma flygplats. Utredningsförfarandet visar 

också återigen på Luftfartsverkets potentiella dubbelställning som utredningsinstans. Verkets slutsats 

blev slutligen att trafiken inte kunde flyttas så snart som 1977.229  

Det fanns också ”gräsrotsmedborgare” som engagerade sig för att flygplatsen skulle finnas kvar. 

När regeringens beslut att lägga ner Bromma aviserades 1972, hörde dessa av sig till 

kommunikationsminister Norling.230 Även villaägarnas roll belystes i debatten. 1976 fick en 

enkätundersökning gjord av Bromma kyrkas Villaägarförening stort genomslag, då den tolkades som 

ett stöd för flygplatsens fortsatta verksamhet.231 Alternativet till flygplatsen ansågs vara bebyggelse, 

 
220 IATA, International Air Transportation Association, är en internationell branschorganisation inom 
flygindustrin. 
221 Dahl och Kubu, ”Landsorten kräver att flyget ska vara kvar på Bromma”. 
222 Wallmark, ”Kommunal proteststorm: Centrum - småhusstad hotas av flygbuller”; ”Skå-Edeby lämpligare än 
Barkarby flygplats”; Rock, ”Bengt Norling: Protektionism präglar internationella flyget”. 
223 Wallmark, ”SAS emot Tullingeflyget ’Det räcker med Arlanda’”. 
224 Wallmark, ”Motståndare om Brommaflyget: ’Toppskikt vill behålla’ ’Exportera ej bullret’”. 
225 ”Strid om flygtrafiken i Stockholmsområdet”. 
226 ”’Inget Bromma-jet efter december’”. 
227 ”Riksdagens protokoll nr 66 år 1975”, 113–91, se specifikt 190-91 för beslut. 
228 ”Linjeflyg tvingas till Arlanda 1977”. 
229 ”Politisk enighet i hälsovårdsnämnd: Inget jetflyg på Bromma”. 
230 ”Vi vill ha Brommaflyget kvar!” 
231 Trots att en minoritet av de svarande inte var störda av flygbuller, uppgav man att man var störd av buller. 
Göthe, ”Brommabor vill ha kvar sin flygplats”. 
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vilket många Brommabor som sagt inte var intresserade av.232 Också facket engagerade sig i frågan då 

hotet om nedläggning hägrade,233 liksom LIN:s piloter. En brasklapp var att flygsäkerheten skulle 

förbättras.234 Här ses alltså en ökad komplexitet i debatten, i form av nya intressenter och argument.  

 

Bullermätningar och Hälsovårdsnämnden 

Hälsovårdsnämnden ökade 1973 sitt engagemang i bullerfrågan genom att installera datoriserad 

bullermätning vid Bromma flygplats och återigen tvinga igenom ett nattkörningsförbud 1975.235 

Bullermätningarna visade nämligen att F-28 buller enligt nämnden var oacceptabelt ur sanitär synpunkt. 

Ordförande för allmänflygföreningen SPAF ifrågasatte nämndens mätningar och anklagade Einar 

Lindström för att vara ”vårdslös” med mätvärdena, vilket fick Lindström att protestera.236  

Nya mätvärden framkom också 1974 när FFA, på uppdrag av LIN, använde en ny mätmetod för 

att beräkna kostnaden att utföra bulleråtgärder i Bromma. Eftersom det inte fanns fasta bullernormer, 

kunde kostnaden variera kraftigt. Detta utnyttjade LIN för att hävda att bullerdebatten var snedvriden. 

Det mest samhällsekonomiska var istället att ha kvar flygplatsen.237 I slutet av året kom ännu en 

bullerstudie som orsakade krumsprång i debatten; trots införandet av F-28 visade undersökningen, gjord 

av Göteborgs universitet och Naturvårdsverket, att antalet bullerstörda minskat.238 Den av 

Hälsovårdsnämnden efterlängtade utredningen TBU lade fram sitt betänkande om flygbuller 1975. I den 

föreslogs en helt ny mätmetod för att ersätta FBU:s rekommendationer. Den nya metoden kallades 

”flygbullernivåmetoden” (FBN) och var inspirerad av internationella normer. Utredningen konstaterade 

att flygbullret behövde bekämpas, men att det skulle bli på flygresenärernas lott att stå för kostnaden 

genom höjda biljettpriser.239 TBU:s slutsats kan tolkas som att bullerbördan lades över på flygföretagen. 

Som tidigare årtionden pågick konstanta förhandlingar om vad som ansågs vara en för bullrig miljö och 

hur denna skulle bestämmas. Både LIN och Hälsovårdsnämnden använde bullermätningar och  

-beräkningar för att främja sina intressen, men LIN kopplade också sina argument till samhällsnytta.  

 

Regeringsskiftet 1976      

Den nya moderate kommunikationsministern Bo Turesson meddelade 1976 att Bromma flygplats trots 

tidigare regeringsbesked kunde komma att behållas. Bakgrunden var att LIN och Luftfartsverket 

meddelat att flygtrafiken inte hinner flyttas till Arlanda innan nedläggningen 1977.240 Som följd får SAU 

 
232 ”Skå-Edeby lämpligare än Barkarby flygplats”. 
233 ”Facklig attack: Läggs Bromma ned blir tusen utan jobb”. 
234 ”Bättra flygsäkerheten pilotkrav på Bromma”. 
235 Cederblad, ”Linjeflyg ska flyttas”; ”Flygbullerkontrollen på Bromma bättre”. 
236 Lindström och Bodell, ”Ny strid om Brommabullret Automatiska mätningar igång”. 
237 Hallman, ”Ny Brommautredning: Bullerskydda husen skulle kosta 6 milj.”; ”Linjeflyg protesterar: ’Brommas 
nedläggning ett svårt misstag’”. 
238 ”Utredare påstår: Minskat buller från Brommaflyget”. 
239 Wallmark, ”Resenärer får betala flygets bullerproblem”. 
240 ”Katastrofen dödsstöten för Bromma” På uppslaget uttrycker Aftonbladet nu en negativ ton till Bromma. 
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tilläggsdirektivet att överväga en framtid där Bromma flygplats är kvar, tvärtemot utredningens 

ursprungliga uppdrag.241 Dessutom tillsattes den förutsättningslösa utredningen BRU ledd av 

justitiekansler Ingvar Gullnäs. BRU skulle specifikt undersöka bullerproblemet.242 Miljöborgarrådet i 

Stockholm, Ingrid Segerström (s), var inte sen med att konstatera att regeringens utredningsbeslut kunde 

innebära att Bromma blev kvar ”för all framtid”.243 Ytterligare en Brommautredning, gjord av Bo 

Lundberg på uppdrag av SAF244 och industriförbundet, lades fram till kommunikationsministern i 

november 1976. Denna utredning gick ut på att endast propellerplan skulle användas i Brommas fortsatta 

verksamhet.245   

Som förväntat reagerade Hälsovårdsnämnden, som nu formellt hette Miljö- och 

Hälsovårdsnämnden, starkt på regeringens agerande, som hittills gått i linje med nämndens handlande. 

Nämndledamoten Erik Trädgårdh (m), ansåg sig speciellt nödgad att gå emot den ”moderata partilinjen” 

i frågan. Samtidigt gjorde tillsättandet av BRU att nämnden behövt medge att tiden för överflyttningen 

av LIN:s trafik till Arlanda blivit oviss. I debattens andra läger talade handlandet för fortsatt verksamhet 

på Bromma flygplats; LIN beställde ytterligare F-28 och Luftfartsverket vidhöll att en flytt 1977 inte 

var möjlig.246   

 

Säkerhetsaspekten 

1977 fick säkerhetsaspekten ett större utrymme i debatten genom en tragisk dödsolycka när ett LIN-plan 

störtade under inflygning.247 Olyckan fick också till följd att Bromma flygplats lämplighet ifrågasattes. 

Svensk Pilotförening uppvaktade BRU med krav om bättre flygsäkerhet, bland annat genom att slopa 

det bullerreducerande motoravdraget efter start.248 Förre kommunikationsministern Norling (s) uttryckte 

att den pågående utredningen borde avbrytas. Han fick mothugg av näringslivet i form av kommittén 

för Bromma flygplats bevarande, som vände sig mot ”politiseringen” av flygolyckan. Brommas framtid 

skulle inte styras av känslor, utan vetenskapliga och samhällsekonomiska aspekter, menade 

kommittén.249 Luftfartsinspektionen motsatte sig att någon annan instans än Luftfartsverket skulle få 

påverka inflygningsbanorna. Om exempelvis koncessionsnämnden för miljörätt kunde gå in och påverka 

inflygningsförfarandet för att reducera buller, kunde detta medföra säkerhetsrisker, menade man.250 

Säkerhetsaspekten bidrog alltså i viss mån till att åtgärder för bullerreducering hamnade i andra 

rummet. Detta kan ses genom diskussionen ovan, men också i den åsikt piloterna stod för. Trots detta 

fortsatte Miljö- och Hälsovårdsnämnden driva frågan vidare. Nämnden meddelade nämligen förbud mot 

 
241 Allmänflygplats Stockholm, 15–17. 
242 Inrikesflygplats - Stockholm betänkande (Brommautredningen), 19 och 22. 
243 Wallmark, ”Ny Brommautredning JK ska utreda förutsättningslöst”. 
244 SAF står för Svenska Arbetsgivareföreningen. 
245 Sigvardsson, ”Två åsikter om Bromma”. 
246 ”Politisk enighet i hälsovårdsnämnd: Inget jetflyg på Bromma”. 
247 O.A., ”Dödsstöten för Bromma”; ”Katastrofen dödsstöten för Bromma”. 
248 Wallmark, ”Pilotföreningen underkänner Bromma: Bygg om omedelbart - annars flygstopp...” 
249 ”Betyder lördagens katastrof slutet för Bromma flygplats?” 
250 Wallmark, ”Pilotföreningen underkänner Bromma: Bygg om omedelbart - annars flygstopp...” 
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fortsatt trafik med F-28 på Bromma från och med 1 juli 1978. Efter klagomål från Luftfartsverket och 

LIN ändrade länsstyrelsen beslutet så att F-28 inte fick användas i nuvarande version efter 1 juli 1978. 

Efter ytterligare klagande från LIN:s sida togs ärendet upp för bedömning i kammarrätten.251 LIN:s 

agerande tyder alltså på att företaget arbetade hårt för att få ha kvar Brommatrafiken, med hoppet att 

kunna flyga tystare flygplan.   

 

1977 års Brommautredning 

När BRU lämnade sitt betänkande 1977 var bedömningen att det mest samhällsekonomiska alternativet 

var att behålla Bromma flygplats, eftersom det fanns goda skäl att förvänta sig bullerreducering till följd 

av teknikutveckling. I väntan på detta kunde bullerstörda fastigheter isoleras eller lösas in. Inrikesflyget 

skulle under en övergångstid utgå från Arlanda, eftersom Bromma flygplats skulle behöva renoveras.252 

Genom att ansätta FBN-metoder för att bedöma bullret, ansåg BRU att antalet bullerstörda drastiskt 

minskade. Detta var, enligt utredaren, ett klargörande inslag i en bullerdebatt som präglats av överdrivna 

siffror.253 Trots att miljö- och hälsovårdsmyndigheterna vidtagit åtgärder, fanns inget ”representativt 

uttryck”254 för bullerbesvär från de boende, menade BRU. Mycket av det upplevda flygbullret var de 

facto övrigt trafikbuller,255 vilket istället talade emot att tillåta bebyggelse i området. Utredaren 

argumenterade slutligen för att taxeringspriserna på bostäder inte gått ner, trots införandet av F-28. Detta 

kunde ses som en bekräftelse på att samhället värderade Brommas miljö likvärdigt med en bullerfri 

miljö256. BRU var med andra ord ett underkännande av bullrets kritiker. 

Utredningen fick som väntat stora reaktioner. En förutsättning för att bullernivåerna som 

redovisats i utredningen skulle uppnås var att motoravdraget efter start bibehölls, vilket fick Svenska 

Pilotföreningen att protestera.257 Stadens socialdemokrater hotade med att dra in markavtalet för 

flygfältet mellan staden och staten, något utredaren påpekade var poänglöst eftersom staten hade 

expropriationsrätt. Miljöborgarrådet Ingrid Segerström (s) konstaterade att det inte fanns några belägg 

för att bullret skulle minska i framtiden och anklagade BRU för att vara en partsinlaga.258 En studie vid 

Stockholms universitet påpekade särskilt att flera socialdemokratiska politiker som arbetat för Brommas 

nedläggning hade anknytning till de allmännyttiga bostadsföretagen. Undersökningen gjorde därmed 

kopplingen att striden om Bromma inte handlade om miljöhot, utan var ett ”marknadspolitiskt spel” för 

att bebygga flygfältet.259 Flera moderata röster använde detta som argument i debatten med 

 
251 ”Motion 1977/78:102 med anledning av propositionen 1977/78:29 om flygplatsfrågan i 
Stockholmsregionen, m.m.” 
252 Inrikesflygplats - Stockholm betänkande (Brommautredningen), kap. 13. 
253 Ibid., 196 och 198. 
254 Ibid., 197. 
255 Ibid., kap. 5, se speciellt s. 85. 
256 Ibid., 105–8. 
257 Ohlsson, ”Pilotprotest på Bromma: ’Motoravdraget för riskabelt’”. 
258 ”Brommautredaren: ’Gärdet bra bytesobjekt om Stockholm trilskas...’” 
259 Runesson, ”Brommabor störs inte alls av bullret från flygplanen”. 
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socialdemokrater.260 Man tog inspiration till argument från Bo Lundberg, som fortsatt argumenterade 

för kortstartande, så kallade QSTOL-plan.261  

Inför regeringens ställningstagande till Bromma flygplats rådde förvirring och tvetydiga svar. 

Stockholms stads förvaltningschefer var överlag negativt inställda till Brommas bevarande, samtidigt 

som åsikter ute i andra landsändar argumenterade att flygplatsen borde finns kvar på grund av närheten 

till stan. Det senare var viktigt främst för affärsresande.262 När regeringens proposition till slut lades 

fram, gick den i stort sett i linje med BRU. Kommunikationsminister Turesson menade att det var lättare 

att hitta mark till bostäder än att hitta mark till en flygplats. Med mindre bullriga plan kunde därför LIN 

flytta tillbaka till Bromma. Propositionen hade en intressant funktion som åsiktssplittrare i 

lokalpolitiken; istället för att vara för eller emot Bromma flygplats, kunde man nu välja att endast vara 

mot de bullriga planen, men för ett behållande av flygplatsen.263 Den teknikoptimistiska synen letade 

sig alltså in även bland flygplatsens kritiker.     

 

Debattens kulmen 

Inför riksdagens beslut blev kommunikationsministern uppvaktad av intressegrupper på var sin flank. 

Föreningen för Brommas bevarande, ledd av Johan Giertta (m), organiserade främst flygplatsanställda. 

Föreningen Bort med Bromma flygplats och socialdemokratiska gruppen i Västerort tillhörde de som 

protesterade mot Brommas bevarande.264 Regeringens proposition antogs, men stor ovisshet kvarstod. 

LIN fortsatte driva ärendet om att få flyga F-28 vidare upp till högre instanser och Bo Lundberg 

intensifierade sin retorik om QSTOL-planens nödvändighet för flygplatsens överlevnad.265 För att driva 

flygplatsen vidare behövde Luftfartsverket ansöka om koncessionstillstånd. Som argument använde 

verket den oundvikliga teknikutvecklingen till följd av internationella bullerbestämmelser. Verket 

konstaterade också att efter alla utredningar kvarstod endast kombinationen Bromma och Arlanda som 

Stockholmsflygplatser.266 Miljö- och Hälsovårdsnämnden utövade i sin tur påtryckningar i 

koncessionsförfarandet. Förutom att kritisera LIN, lyfte Ingrid Segerström (s) att Luftfartsverkets 

investeringar i flygplatsen kunde visa sig vara förgäves när staden fick tillbaka marken 1996. I frågan 

om markplaneringen var Regionplanekontoret ambivalent. Miljöpåverkan var såklart en negativ faktor, 

men samtidigt var det billigaste alternativet att låta flygplatsen vara kvar.267      

LIN hade fortsatt satsningen på rabatter och lågprisflyg, vilket enligt företaget möjliggjort det 

folkflyg socialdemokraterna vurmat för. Att hävda att inrikesflyget endast var till för ”direktörer” var 

 
260 ”Byggintressen hotar Bromma”. 
261 Runesson, ”Brommabor störs inte alls av bullret från flygplanen” QSTOL står för ”Quiet Take Off and 
Landing”. 
262 Lindwall, ”Brommautredningen får hård kritik Ogenomtänkt och ofullständig”. 
263 Sjöblom, ”Stockholm: Svåra förhandlingar”. 
264 Säverman, ”Regeringsuppvaktning idag: Vi vill ha kvar Bromma flygplats”. 
265 Vatanen, ”Satsning på tysta plan Brommas enda chans”. 
266 ”Två instrumentflygplatser krävs i stockholmsområdet”. 
267 Wallmark, ”Stockholm ger sig inte: Bort med Fokkern”. 
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därför att fara med osanning, hävdade LIN:s vd Jan Carlzon i en replik till Ingrid Segerström (s). Carlzon 

ansatte också en utilitaristisk syn på bullerproblemet; flygandet må vara störande för Brommabor, men   

gynnade 1,5 miljoner människor i övriga landet.268 Med intäkterna skulle LIN köpa nya, tystare flygplan. 

Den enda haken var att de planen skulle komma först 1984.269 Röster hördes också från LIN:s 

pilotstyrka, som konstaterade att flygbullret inte skulle försvinna. F-28 skulle ju av ekonomiska skäl 

finnas kvar i flygplansflottan till åtminstone 1989. Piloterna fortsatte också att påpeka säkerhetsaspekten 

och motoravdraget, ett förfarande Luftfartsverket ville behålla.270  LIN hade alltså ett stort intresse av 

att Bromma flygplats skulle vara i fortsatt drift. Motoravdraget för att minska bullret fortsatte 

ifrågasättas, men det intressanta är att Luftfartsverket fortsatt förespråkade dess tillämpning. Detta kan 

till synes gå emot det Luftfartsinspektionen antydde ovan till fördel för BRU:s bullerbedömningar. 

Våren 1979 höll koncessionsnämnden tre dagars öppen hearing i ärendet Bromma flygplats. 

Naturvårdsverket hävdade att fortsatt trafik med F-28 var helt oacceptabelt ur bullersynpunkt. I ett 

gemensamt remissvar uttryckte ett trettiotal ekonomiska och ideella föreningar i Västerort en liknande 

åsikt. SAS, LIN och vissa villaföreningar ansåg att flygplatsen skulle behållas för inrikesflyg. 

Stockholms kommun sa med knapp majoritet fortsatt nej till inrikesflyget på Bromma, tillsammans med 

alla utom de moderata lokalpolitiska organisationerna.271 Bo Lundberg föreslog inte helt förvånande ett 

kompromissförslag där nya QSTOL-plan skulle köpas in till LIN.272 Domen blev ett medgivande till 

LIN:s fortsatta trafik, men åtföljt av så stränga bullerrestriktioner att LIN i praktiken var tvunget att 

flytta från Bromma i väntan på tystare flygplan.273 LIN ansåg att restriktionerna var tekniskt orimliga 

och därmed olagliga. LIN fick därför Luftfartsverket att överklaga koncessionsnämndens beslut till 

regeringen. Vid utgången av 1979 hade LIN ”mest tänkt igenom saken”, medan Luftfartsverket verkade 

ha accepterat att LIN:s trafik skulle flytta till Arlanda. Riksdagens moderater gick på LIN:s linje och 

ville ”ge LIN en chans”. Situationen såg mörk ut för LIN; det gick helt enkelt inte att få fram tystare 

plan i tid.274  

  

Riksdagsdebatten 

Som tidigare nämnt var det under 1970-talet debatten om Bromma flygplats eskalerade, ävenså i 

riksdagsdebatten. Främst diskuterades frågan utifrån flygbullret och markrestider, men efter olyckan 

1977 fick säkerhetsaspekten utökat utrymme. Det fanns ett par mer eller mindre uttalade 

 
268 Carlzon, ”Jan Carlzon svarar om Bromma-bullret: Tystare plan kommer 1984”. Carlzon blev senare vd för 
SAS. 
269 Ohlsson, ”Jan Carlzon Linjeflyg: ’Folkflyget’ kan påverka Bromma”. 
270 Ohlsson, ”Flygkapten Torsten Gyhlenius: Bromma blir inte säkert Bygg i Tullinge/Getaren”; Tingsvall, ”När 
slipper Bromma den här bilden?” 
271 Tingsvall, ”När slipper Bromma den här bilden?”; Wallmark, ”Sista striden om Bromma Linjeflyg slåss för 
jetplanen mot politiker och miljövänner”. 
272 Lundberg, ”Bo Lundberg: Bromma flygplats kan bli helt säker”. 
273 Björkling, Lux, och Hedtjärn, ”Flygplatsen ska bort”. 
274 Jörle, ”’Räddningsplan för Bromma’ Halva flygtrafiken flyttas till Arlanda”; ”Troligt Brommabeslut: Linjeflyg 
flyttar”. 
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”Brommadebatter” i riksdagen, vilka min redovisning av 1970-talets riksdagsdebatt huvudsakligen 

kommer fokusera på.  

Lindkvist (s)275 klagade 1971 på missförhållanden runt Bromma flygplats och tog som exempel 

hur Hälsovårdsnämnden kontinuerligt arbetat mot bullret och även luftföroreningar. Som argument 

använde han främst hälsoaspekten. Med denna bakgrund yrkade Lindkvist (s) på att ett principbeslut om 

flygplatsens nedläggning skulle tas, kanske redan så snart som 1975.276 Bromma skulle ses som ett 

miljöproblem, inget kommunikationsproblem. Detta kunde inte kommunikationsminister Norling lova. 

Hans svar blev snarare ett meddelande om att en samlad bild på inrikesflyget skulle tas genom 

utredningar och prövningar, eftersom det var ett riksintresse. Av denna anledning hade ett flertal 

landshövdingar uppvaktat ministern, med kravet att Bromma skulle behållas. Ståndpunkten resonerade 

även med ledamöterna Nilsson (s), Gustavsson i Ängelholm (s), Gustafsson (c) från Gotland, Karlsson 

i Ronneby (s) och Sellgren (fp). Den senare hänvisade både till nya flygplan och åsikter framförda på 

LIN:s informationsdag. Sellgren (fp) var alltså en stark Brommaförespråkare, liksom ledamoten 

Clarkson (m). I debatten 1971 tryckte Clarkson (m) på att man inte längre kunde sätta likamed-tecken 

mellan jet och buller, eftersom tekniken utvecklats. En röst som fortsatt uttalade sig mot Bromma var 

Wiklund (fp). Han uttryckte oro att Luftfartsverket var för inställsamt gentemot LIN. På liknande sätt 

hävdade Lindkvist (s) att kommunikationsministerns åsikt att F-28 var det bästa valet ur miljösynpunkt 

innan det bullertestats var att gå LIN:s ärende.277 Wiklund (fp) var också orolig för den förvirring han 

såg i den allmänna opinionen till följd av oklara besked om jettrafik var tillåtet eller inte, samt den 

irritation detta orsakade.278 

Av materialet kan utläsas att kommunikationsminister Norling uttryckte sig medlande och på så 

sätt försökte balansera de olika åsikter som fanns. Från center-, folkpartiet och moderaterna syntes 

påtryckningar för Brommas fortsatta verksamhet främst utifrån argumentet om riksintresse. Som 

tidigare konstaterat följde frågan inte partilinjer, vilket syns på skillnaden mellan Lindkvist (s) och 

socialdemokrater från andra landsändar, liksom mellan Wiklund (fp) och partikamrater.  

I och med tillsättandet av ULF 1972 lyftes frågan om inte nyttjandet av Bromma flygplats borde 

kunna beaktas ändå. I motioner från center-, folkpartister och socialdemokrater syntes argumentation 

för kortstartande plan, vilket skulle gynna det svenska företaget SAAB-Scania som engagerat sig i 

teknikutvecklingen.279 Som tidigare nämnt fick Luftfartsverket, i och med tillsättandet av ULF, i 

uppdrag att snabbutreda hur Brommas flygverksamhet kunde begränsas fram till nedläggningen 1978. 

Detta komplicerades av att ingen stockholmskommun ville ha någon flygplats. Verket föreslog att viss 

allmänflygtrafik kunde flytta till Barkarby flygfält redan 1973, vilket fick Gustafsson i Barkarby (s) att 

undra om miljöpolitiken endast applicerades i Bromma. Kommunikationsministerns svar avslöjar visst 

 
275 Även här samme Oskar Lindkvist (s) som varit aktiv i debatten tidigare. 
276 ”Riksdagens protokoll nr 103 år 1971”, 103–5. 
277 ”Riksdagens protokoll nr 147 år 1971”, 116–44. 
278 ”Riksdagens protokoll nr 3 år 1972”, 16–17. 
279 ”Motion 1973:1360 angående flygverksamheten på Bromma flygplats”; ”Motion 1973:755 angående 
trafikflyget på Bromma m. fl. närflygplatser”. 
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besvär med den nya miljöskyddslagen. I och med att den var så pass ny, hade problem som inte kunnat 

förutses lagts i dager och skapat intressekonflikter. Ministern lyfte också upp Hälsovårdsnämndens 

befogenhet över staten; om flygplatsen skapade sanitär olägenhet kunde inte verksamheten drivas 

vidare.280 På ett sätt hade ju ministern rätt, men som materialet hittills avslöjat fanns en skillnad mellan 

praktik och teori. Hälsovårdsnämndens synpunkt och agerande hade vid flera tillfällen åsidosatts för 

fortsatt eller ökad flygtrafik.  

Den moderata linjen för att behålla Bromma flygplats var vid denna tid väl belagd och visade sig 

i ytterligare påtryckningar 1974 för att ge ULF tilläggsdirektiv att överväga Bromma.281 Centerpartiet 

drev en något mjukare tes om att bullerproblematiken lättare löstes vid en redan etablerad flygplats än 

en ny.282 Efter påtryckningarna markerade kommunikationsminister Norling ståndpunkten att Bromma 

skulle läggas ner 1978. På så sätt lyftes återigen kommunen och Hälsovårdsnämndens inflytande i 

miljöfrågan. Detta fick flera ledamöter i ”chock”, bland dessa Sellgren (fp) och Lothigius (m), som lyfte 

teknikutvecklingens potential för framtida Brommaflyg med hjälp av Bo Lundbergs argument. 

Ministern kontrade med att inrikesflyget var produkten av en kompromiss mellan miljökrav och 

flygföretagens utveckling. Om alla miljökrav skulle tas i åtanke, skulle det inte finnas något inrikesflyg. 

Lindkvist (s) var, som väntat, nöjd med ministerns uttalande och påpekade att den lokala opinionen var 

något Bo Lundberg glömt räkna med.283 

Bo Lundberg dök återigen upp i debatten 1975, liksom den förut nämnda undersökningen gjord 

av Göteborgs universitet och Naturvårdsverket (som visade på ett lägre antal bullerstörda personer trots 

trafik med F-28). Även inför denna debatt hade center- och folkpartister motionerat för ytterligare 

utredning av Bromma flygplats.284 Bo Lundberg citerades i den moderata motionen, som lyfte att en 

ansenlig mängd av ULF:s remissinstanser och utredningsledamöter var positiva till Bromma flygplats. 

Bulleråtgärderna, som argumenterades skulle följa internationella riktlinjer, kunde inte skärpas så snabbt 

att LIN:s verksamhet hotades.285 På bordet låg nu alltså förslaget om en ny Brommautredning. Av röster 

mot förslaget fanns kommunikationsministern, socialdemokrater och företrädare för vänsterpartiet 

kommunisterna, som framhöll bullret och Hälsovårdsnämndens agerande som främsta argument. Det 

fanns också kritik mot både ”portföljbärarflyget” och för välvilliga tolkningar av bullermätningar. De 

kortstartande, tysta, planen Brommaförespråkarna föreslog var inte ens intressanta enligt LIN, menade 

man. Samtidigt ville man driva på utvecklingen mot ett ”folkflyg” för allmänheten, men såg även 

järnvägens ökade relevans på allt kortare sträckor. Det hela skulle bli en fråga om vad som var mest 

samhällsekonomiskt. På detta svarade Brommaförespråkarna att det istället var ett markkontraktsbrott 

 
280 ”Riksdagens protokoll nr 35 år 1973”, 194–97. 
281 ”Motion 1974:1440 angående trafikpolitiken”. 
282 ”Riksdagens protokoll nr 101 år 1974”, 58–59. 
283 ”Riksdagens protokoll nr 128 år 1974”, 18–38. 
284 ”Motion 1975:272 om bibehållande av Bromma flygplats”; ”Motion 1975:375 om fortsatt flygverksamhet på 
Bromma flygfält”. 
285 ”Motion 1975:574 om Stockholms flygplatsfråga”. 
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som skulle bli samhällsekonomiskt mest kostsamt. Utfallet blev slutligen att förslaget om en ny 

Brommautredning röstades ner med knapp majoritet.286      

Ett av de argument Brommaförespråkarna framhöll under föregående debatt, var att allmänflygets 

placering behövde utredas.287 I och med tillsättandet av SAU 1975 fick de alltså delvis sin vilja igenom. 

Som tidigare nämnt var SAU:s ursprungsdirektiv att inte överväga Bromma flygplats. Detta gjorde att 

motionerandet för en sådan utredning fortsatte från moderat håll 1976. Farhågan var att SAU 

motverkade både regionalpolitiken och LIN:s verksamhet.288 En sammanslutning av motionärer från 

center-, folkpartiet och moderaterna, bland andra Lothigius (m), Sellgren (fp), Clarkson (m) och  

Schött (m), hänvisade till att den tekniska utvecklingen gått så snabbt att förra årets beslut var förlegat. 

Här framkom också att Storstockholms allmänflygsällskap genomfört både en enkätundersökning, samt 

bulleruträkningar i samarbete med FFA. Med kortstartande plan som användes i USA och Kanada visade 

undersökningarna på lovande resultat.289  

1976 tillsattes BRU och SAU:s uppdrag utvidgades till att överväga Bromma som framtida 

lokalisering för allmänflyget. Också Luftfartsverket fick i uppdrag att utarbeta förslag till ändringar i 

nuvarande dispositionsplan för Arlanda inför en överflyttning inom kort respektive lång tidsperiod290. 

Detta skeende kan ses som en vändpunkt och nytändning i debatten, eller ”nästa rond”, som Lindkvist 

(s) uttryckte det. Det tog inte lång tid innan BRU ifrågasattes i riksdagsdebatt. Förre 

kommunikationsminister Norling (s) satt nu i trafikutskottet, vars socialdemokrater systematiskt 

reserverade sig mot flygplatsens bevarande. Norling uttryckte förundran över hur de borgerliga partierna 

kunde fortsätta skjuta upp miljösanering, köra över intresseorganisationer och utredningar och dessutom 

motsätta sig ett miljöskydd de själva förespråkade. Clarkson (m) pekade på hur BRU skulle ta debatten 

från känslobaserad till faktabaserad. Han ifrågasatte uppfattningen om antalet bullerstörda på så sätt att 

han ansåg statistiska underlag otillräckliga. Man kunde inte tvinga folk att vara störda av bullret, bara 

för att statistiken pekade på det, menade han. Istället var det ny teknik som skulle lösa bullerproblemen, 

såsom Bo Lundberg förespråkat.291  

Retoriken om BRU som klargörande inslag var återkommande. Sellgren (fp) påpekade att BRU 

möjliggjorde en utredning utan några tabun. Själv förespråkade han den ”modesta linjen”, som utgick 

ifrån ett fortsatt användande av Bromma flygplats i kombination med uppfyllda miljökrav. Olika 

uppgifter om antalet bullerstörda gjorde diskussionen förvirrad, menade han. Norlings (s) uppfattning 

om detta var inspirerad av Hälsovårdsnämnden och Luftfartsverket, vilka hävdade att en exakt siffra inte 

fanns att tillgå. Stockholmspolitikern Andrén (fp) lyfte, utöver bullret och Hälsovårdsnämndens arbete, 

även säkerhetsaspekten. Den samhällsekonomiska aspekten lyftes av Claeson (vpk), som menade att 

inrikesflyget stod sig allt sämre gentemot den växande privatbilismen och järnvägen. Han anklagade 

 
286 ”Riksdagens protokoll nr 66 år 1975”, 113–91. 
287 Ibid. 
288 ”Motion 1975/76:811 om flygplatsfrågan i Stockholmsregionen”. 
289 ”Motion 1975/76:1532 om bibehållande av Bromma flygplats”. 
290 ”Trafikutskottets betänkande 1976/77:6”. 
291 ”Riksdagens protokoll nr 41 år 1976”, 7–34. 
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vidare den borgerliga retoriken att bygga på samma åsikter som flygföretagens, vilket även Lindkvist 

(s) stämde in i. På detta svarade Schött (m) att det var naturligt att näringslivsaktörer såg efter sina 

intressen, särskilt då många ämbeten flyttats ut från Stockholm och var beroende av goda 

kommunikationer till huvudstaden.292 Som så många gånger förr stod alltså argumentet riksintresse mot 

miljön och bullret även i denna ordväxling.     

Flygolyckan 1977 gjorde att frågan om markkommunikationer lyftes från folkpartistiskt och 

moderat håll.293 Naturligt väcktes också frågan om säkerhetsaspekten av Andrén (fp). Claeson (vpk) tog 

frågan ett steg längre och menade att olyckan ifrågasatte BRU:s relevans. Kommunikationsminister 

Turessons uppfattning var istället att BRU:s relevans blivit än större för att reda ut flygplatsfrågan. 

Ministern ifrågasatte dessutom det nedläggningsbeslut som regeringen fattat 1972, som enligt honom 

de facto inte var ett regeringsbeslut, utan endast kommunikationsminister Norlings vilja.294 Ministern 

gjorde på så sätt ett tydligt avsteg från den förra regeringens avsikt, genom att underkänna själva 

beslutsfattandet. På så sätt skapades effektivt ytterligare spelrum för ifrågasättandet av flygplatsens 

nedläggning.      

1977 lades också SAU och BRU fram, vilket gav upphov till den mest extensiva och slutgiltiga 

debatten på 1970-talet. Som ovan nämnt gick den framlagda propositionen i samma linje som BRU, 

men uppfattades av många som vagt formulerad. En av dessa var Andrén (fp), som motionerade för att 

avslå propositionen. Som huvudargument angav hon att remissinstanser såsom Planverket, 

Naturvårdsverket och Socialstyrelsen hävdat att utredningens miljöbedömning var felaktig. På liknande 

sätt ställde sig Riksrevisionsverket tveksam till att ingen fullständig samhällsekonomisk kalkyl gjorts, 

menade hon.295 En centerpartistisk motion höll med om att miljöhänsynen kunde förbättras genom en 

bullerutredning ledd av Naturvårdsverket. Man hävdade också att alternativet Arlanda beräknats 

ofördelaktigt och ansåg att trafikutvecklingen utredningens ekonomiska kalkyler vilade på var 

överdriven. Trots dessa betänkligheter ansåg man att propositionen kunde antas.296 Socialdemokraterna 

var av motsatt åsikt och ansåg att det av hälsoskäl var orimligt att jettrafik skulle få förekomma på 

Bromma. Deras lösning var att låta landstinget utreda frågan om en ny flygplats och på så sätt avsluta 

allt statligt engagemang i Bromma flygplats.297 Vänsterpartiet gick ännu längre och krävde nedläggning 

till fördel för bebyggelse.298 De olika motionerna visar på den splittring i frågan som i mångt och mycket 

återspeglades i den efterföljande debatten. Vidare är det intressant att se hur den samhällsekonomiska 

 
292 Ibid. 
293 ”Riksdagens protokoll nr 57 år 1977”, 95–98; ”Motion 1976/77:1190 om kommunikationerna mellan 
Stockholm och Arlanda”. 
294 ”Riksdagens protokoll nr 60 år 1977”, 48–54; ”Riksdagens protokoll nr 53 år 1977”, 147–85. 
295 ”Motion 1977/78:100 med anledning av propositionen 1977/78:29 om flygplatsfrågan i Stockholmsregionen 
m.m.” 
296 ”Motion 1977/78:101 med anledning av propositionen 1977/78:29 om flygplatsfrågan i 
Stockholmsregionen, m.m.” 
297 ”Motion 1977/78:102 med anledning av propositionen 1977/78:29 om flygplatsfrågan i 
Stockholmsregionen, m.m.” 
298 ”Motion 1977/78:103 med anledning av propositionen 1977/78:29 om flygplatsfrågan i 
Stockholmsregionen, m.m.” 
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aspekten ges allt mer utrymme som beslutsunderlag. Det fanns dock ingen konsensus om vilket 

alternativ som är mest samhällsekonomiskt. Luftfartsverkets beräkning, vilket landade i att Bromma- 

och Arlandaalternativen var ungefär likvärdiga i kostnad, 299 användes exempelvis på ett intressant sätt 

nedan.       

Motionernas innehåll avspeglar de generella dragen i den efterföljande debatten. Moderaternas 

inlägg profilerades av att fortsatt hävda att BRU var det klargörande fakta debatten behövde och 

argumenterade för utredningens förslag och regeringens proposition. Istället för bullret, som av många 

benämnts som en psykologisk påfrestning, var nu markrestiden den mest påfrestande faktorn för både 

enskilda resenärer och flygindustrins utveckling som helhet. Som tidigare nämnt hade trafik med vissa 

modeller av F-28 förbjudits på Hälsovårdsnämndens initiativ. Därför menade Clarkson (m) att man inte 

kunde säga att all typ av jettrafik utgjorde en sanitär olägenhet. Om så var fallet skulle jettrafiken 

självklart stoppas, intygade kommunikationsminister Turesson. Så länge jettrafiken inte utdömts på 

detta sätt, skulle flygplatskapacitet och trafikutvecklingsprognoser sättas i första rummet. Givet att 

Luftfartsverket räknat fel, skulle detta tala för Bromma flygplats fortsatta verksamhet. De ständigt 

återkommande argumentet om tystgående flygplan användes också för att främja detta alternativ.300 

Sellgren (fp) argumenterade på liknande sätt, grundad på Bo Lundbergs tes. En förläggning till 

Arlanda skulle både på kort och lång sikt hämma inrikesflyget, arbetstillfällen och därmed regional 

utveckling, menade han. Håkansson (c) argumenterade på liknande sätt att kostnaden för marktransport 

gjorde Arlanda oattraktivt. Lindahl (s) lyfte som motargument upp Sven Johanssons (m)301 bullerkritiska 

uttalanden som ett exempel på en lokal, moderat röst mot bullret och i förlängningen Bromma flygplats. 

Detta slog Lothigius (m) tillbaka och hävdade att Johanssons (m) uttalanden tagits ur kontext.302 Trots 

att bullerfrågan splittrade partilinjer, ses här ytterligare tecken på att den moderata linjen utmålades 

förespråka Brommaalternativet.    

Konsensus fanns inte heller i Luftfartsverkets styrelse, vilket syntes i riksdagens debatt. 

Ledamoten Hjorth (s) hade av miljömässiga skäl reserverat sig mot Luftfartsverkets bifall till 

regeringens proposition. Flygbuller var helt enkelt svårare att motverka än övrigt trafikbuller, menade 

han. Det bästa alternativet var istället att låta LIN:s trafik flytta till Arlanda permanent. Den 

socialdemokratiska linjen som förut blivit ifrågasatt höll sig stringent i den redovisade debatten, med 

några undantag. Riksdagsledamoten Rejdnell (fp) frågade sig om detta hade att göra med att 

socialdemokraterna redan visste att tysta plan fanns tillhanda. Den stora debatten 1977 slutade till sist 

till Brommaförespråkarnas fördel.303  

På våren 1978 biföll Luftfartsverket LIN:s ansökan att fortsatt bedriva trafik med F-28 till 1980, 

givet tillstånd från Luftfartsinspektionens och koncessionsnämnden för miljöskydd. Som nämnt 

 
299 ”Riksdagens protokoll nr 52 år 1977”, 101–42. 
300 Ibid. 
301 Samme Sven Johansson (m) som suttit i hälsovårdsnämnden och uttalat sig kritiskt till flygbullret. 
302 ”Riksdagens protokoll nr 53 år 1977”, 147–85. 
303 Ibid. 
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överklagade Hälsovårdsnämnden ärendet till regeringen. Lindkvists (s) kommentar i riksdagen var i 

samma linje. Han hävdade att LIN försökte hålla sig kvar på Bromma i väntan på tystare flygplan och 

flygplatsens upprustning.304 Han hävdade vidare att agerandet var en produkt av överläggning mellan 

kommunikationsdepartementet, LIN och Luftfartsverket. På detta svarade kommunikationsminister 

Turesson att departementet inte var inblandat i några olämpliga förbindelser. Lindqvist (s) vidhöll ändå 

att det var ett ”rävspel” av ”flygetablissemanget” bakom stängda dörrar, dolt från det svenska folket.305 

1980 röstade riksdagen med knapp majoritet igenom inrikesflygets flytt till Arlanda.306  

     

Sammanfattning 

Under 1970-talet syntes intressenter från flera villa- och fackföreningar tydligt sälla sig till 

bullerdebattens intressegrupper. Den lilla intressegruppen flygföretag som engagerade sig i 

Brommafrågan representerades fortsatt främst av LIN. Denna intressegrupp hade resurser i form av 

kontaktytor gentemot Luftfartsverket, politiker och kommunikationsdepartementet som utnyttjades 

flitigt. LIN visade också avsikt att vilja påverka den allmänna opinionen när andra intressen gjorde 

detsamma. Detta gjorde man genom de nu välbekanta bullermätningarna. Intressant är att en koppling 

till FFA kan utrönas, en instans som uppehållit sig i bullerdebatten trots att ha blivit ifrågasatt redan på 

1950-talet. Naturligt att nämna i anslutning till FFA är Bo Lundberg, som fortsatt hade en tung röst i 

debatten, både i tidningarna och i riksdagstrycket. Han hade den teknokratiska nyckel som efterfrågades. 

Genom argument han förde fram övertygades flera Brommakritiker att ha tilltro till nya tysta flygplan. 

Därmed skapades utrymme för att ändå överväga Brommas fortsatta verksamhet – åsiktssplittring kunde 

ses både på riks- och kommunplan.  

Luftfartsverkets dubbla position accentuerades än mer under 1970-talet eftersom verket fick flera 

utredningsuppdrag. Verkets position ifrågasattes också, inte minst av Lindkvist (s). Det går inte att 

utifrån materialet säga något om vad verket baserade sina åsikter på, men utfallet talar likt tidigare för 

att verket arbetade i nära anslutning med flygföretagen och därmed tenderade att ha en liknande åsikt. 

Hjorths (s) ställningstagande i riksdagen visade dock på en inre splittring i verkets ledning. Ett ytterligare 

intressant undantag från detta samförstånd är LIN:s piloter, en ny intressegrupp som kliver in i debatten 

i och med att säkerhetsaspekten lyfts upp. Säkerhetsaspekten verkar ha påverkat bullerdebatten på 

huvudsakligen två sätt. Det första var att det bullerreducerande motoravdraget ifrågasattes, alltså ett 

tekniskt argument. Det andra var att bebyggelse runt flygplatsen blev än mer illa ansett, vilket skapade 

utrymme för att kritisera de som förespråkat detta. Det senare verkar huvudsakligen använts av 

borgerliga röster för att underminera den socialdemokratiska linjen som i högst utsträckning kopplades 

ihop med bostadsbyggandet. I riksdagsdebatten drevs istället bostadstesen hårdast av vpk.  

 
304 ”Riksdagens protokoll nr 116 år 1978”, 130–32. 
305 ”Riksdagens protokoll nr 136 år 1978”, 35–41. 
306 Sanz, Bromma flygplats, 201. 
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Diskussionen om vad som var samhällsekonomiskt fördelaktigt syns mer i debatten under 1970-

talet och användes som argument av flera intressenter. Det var inte minst en viktig aspekt i BRU:s 

slutgiltiga rekommendation. Detta kan ses som en institutionell förändring. Vidare inverkade 

institutionen miljöskydd på så sätt att det stora avgörandet skedde i koncessionsnämnden. I och med att 

nämndens dom blev hård och LIN:s reaktion kraftig, kan detta tolkas som en stor förändring. 

Flygföretagens hade många som delade deras åsikt, men införandet av miljöskyddet blev på så sätt deras 

överman i bullerdebatten. Trots Hälsovårdsnämndens ihållande arbete mot bullret, behövdes en 

institutionell förändring för att omdefiniera bullret från hälso- till miljöproblem för att på allvar 

adresserad det. Det krävdes helt enkelt en tyngre institution än den de kommunala 

hälsovårdsmyndigheterna hade till hands.  

 

Diskussion och slutsatser 

Syftet med denna studie är att undersöka uppkomsten och interaktionen mellan olika intressen i 

flygbullerdebatten. I denna avslutande del kommer tidigare slutsatser diskuteras och kopplas till tidigare 

forskning och det bakomliggande teoretiska ramverket.  

Först och främst kan det konstateras att de argument som syntes i bullerdebatten var av olika 

karaktär och skiftade över tid; markrestider, näringslivets utveckling, bristen på andra 

flygplatsalternativ, flygindustrins utveckling och riksintresset var argument för Bromma flygplats. 

Hälsa, bostäder, säkerhetsaspekten och miljövård var argument mot flygplatsen. Också intressenternas 

karaktär varierade. Exempelvis engagerade Brommaborna sig genom villaägarföreningar, men även 

genom de politiskt ledda initiativen som bjöd in allmänheten, Det går alltså inte att kategorisera 

Brommaborna som en enhetlig, allmän opinion. Det är viktigt att ha i åtanke att det fanns röster ”för” 

bullret även där. På andra sidan debatten fanns den lilla gruppen flygföretagen. Någonstans däremellan 

befann sig Luftfartsstyrelsen, senare -verket. Den mest ihärdiga rösten var stadens 

hälsovårdsmyndigheter, som i viss mån hade en reglerande inverkan på flygföretagen. Det var alltså 

läkare som var drivande i debatten. På så sätt säger studien emot Olsons teori om att ekonomiska 

intressen måste ligga till grund för reglering. Det verkar dock som att flygföretagen, vilket var en liten 

grupp med resurser, agerade på så sätt som Olson teoretiserat.307 Detta tyder på att teorin är bäst rustad 

att förklara denna typ av gruppers agerande. Det ska återigen nämnas att tidningar som huvudsakligt 

källmaterial ger sekundäruppgifter om intressenternas agerande. Tidningarna, som till viss del studerats 

utifrån de åsikter de gett uttryck för, hade troligtvis intresset att främja en viss åsiktslinje, kanske till 

följd av politisk tillhörighet. Detta har inte stått i centrum för analysen, eftersom en sådan åsiktslinje 

inte utkristalliserats. Som informationskanal och opinionsbildare kan jag inte se att någon tidning följt 

en enskild linje, troligtvis till följd av debattens längd och komplexitet.   

 
307 Lowery, Mancur Olson, The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. 
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Carlsson konstaterar att intressegrupper som lyckades formulera sitt intresse som allmänhetens 

intresse lyckades bättre i att framföra sitt budskap gentemot staten.308 Hälsovårdsmyndigheternas 

handlingar motiverades av vad de ansåg var allmänhetens bästa, nämligen att bullret reducerades eller 

rentav eliminerades. Detta hörsammades av staten, inte minst i nedläggningsbeslutet 1972. Samtidigt 

lyckades också flygföretagen formulera sitt särintresse som ett riksintresse och därmed allmänhetens 

intresse. Denna linje fick många följare och hörsammades också av staten, om än i större utsträckning 

av den borgerliga sidan. En viss tendens att prioritera olika intressen kan alltså ses beroende på vilken 

regering som hade makten, vilket också det resonerar med Carlssons reflektioner.309 På ett mer detaljerat 

plan ledde detta också till att bullerdebatten inte följde partilinjer. I det långa loppet ledde det successiva 

införandet av fler intressen i bullerdebatten till att frågan verkar ha blivit än mer symbolladdad, vilket 

är en slutsats som resonerar med Anderssons reflektioner om regional järnvägsutveckling.310  Inte minst 

faktumet att bullerdebatten pågått så pass länge verkar ha bidragit till symbolvärdet. Anledningen till att 

jag hävdar detta är att de drivande intressena i princip var desamma i början som i slutet av tidsperioden; 

hälsa mot riksintresse.   

Miljöskyddets införande spädde dessutom på denna intressekonflikt, på så sätt att ytterligare ett 

intresse kom in i bilden. Den administrativa förvirringen som rådde under den nya institutionens första 

tid kan återspeglas i Kruegers slutsatser om att ny reglering formas över tid.311 Från att ha varit ett 

psykologiskt, diffust hälsoproblem kunde man ansätta ett teknokratiskt synsätt för att lösa ett 

miljöproblem, en slutsats som också återfinns i Bergquist och Söderholms studie.312 Det ökade 

miljöskyddet kan ses både som ett formativt moment313 som möjliggjorde institutionell förändring, 

liksom en ny institution i sig självt. Att låta koncessionsnämnden för miljöskydd hantera bullerfrågan, 

kan utifrån Norths synsätt på institutioner tolkas som ett exempel på att låta olika intressen kompromissa 

utan att äventyra statsmaktens legitimitet.314     

Intressant är att ingen intressent verkade helt och fullt bemästra och styra den teknokratiska norm 

som rådde runt bullret. Trots engagemang för att komma fram till bullernormer, lyckades man inte enas. 

Det behövdes inte mer än en ny utredning eller mätkampanj för att bullret skulle kunna tolkas 

annorlunda, vilket gjorde att olika intressenter kunde rättfärdiga sin egen ståndpunkt. Ett exempel är när 

allmänflyget hotades och tog hjälp av FFA för att visa på att bullret inte var störande. Man kunde alltså 

skapa beslutsunderlag som talade för sitt egenintresse315 och på så sätt fungera som en teknokratisk 

 
308 Carlsson, Det regionala särintresset och staten, 148. 
309 Ibid. 
310 Andersson, Mot framtiden på gamla spår?, 223–25. 
311 Krueger, ”The political economy of controls: American Sugar”, 46 och 54. 
312 Bergquist och Söderholm, ”Industry Strategies for Energy Transition in the Wake of the Oil Crisis”, 15–18. 
313 Rothstein, Den korporativa staten, 17. 
314 North, Institutions, institutional change, and economic performance. 
315 Jämför med Pettersson, ”Regionalpolitik och regional utveckling”, 28–29. 
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nyckel316 till bullerdebatten. Detta blev ett effektivt sätt att utnyttja kunskapsluckor hos beslutsfattare, 

vilket enligt Olson är intressegruppers främsta verktyg.317 

På liknande sätt som med miljöskyddets införande, vill jag hävda att införandet av jettrafik på 

1950-talet var ett formativt moment som möjliggjorde den teknokratiska normen att förespråka tystare 

flygplan. Här var Bo Lundberg den mest aktive och hörsammade förespråkaren. Den teknokratiskt 

styrda bullerdebatten gjorde att fokus kunde riktas mot argumentet om flygets bidrag till regional 

utveckling, vilket är i samklang med Johansson och Klaessons studie.318 Kanske kunde denna typ av 

argument formas till mer påtagliga beräkningar om samhällets vinning, vilket leder in analysen på 

samhällsnytta.  

Att tala i termer om vilket alternativ eller vilken lösning som var mest samhällsekonomisk blev 

vanligare under den senare delen av undersökningsperioden. Begreppet användes för att argumentera 

både för flyget som riksintresse, liksom för bostadsbyggande på flygfältet. Att konkret bestämma vad 

som var mest samhällsekonomiskt är med andra ord inte entydigt, vilket även Andersson indikerar.319 

Debatten visar att ett miljöproblem såsom buller är svårt att kvantifiera, vilket krävs för en 

samhällsekonomisk kalkyl. BRU baserade exempelvis uppskattningen av hur samhället värderade 

bullerstörningen på Brommabostädernas taxeringsvärden, vilket kan argumenteras vara en indirekt 

metod. Begreppet gjorde det möjligt att likställa lokala intressen med riksintressen. När LIN:s vd Jan 

Carlzon jämförde antalet som gagnades av Bromma flygplats med de som stördes av flygplatsen, 

användes argument om samhällsekonomi för att rättfärdiga LIN:s verksamhet. Detta uttryck för 

institutionell förändring, kan kopplas till uppfattningen att marknadsmekanismer var gynnsamma för 

samhällsutveckling. På så sätt kan denna förändring länkas till den förändrade bild av den svenska 

modellen exempelvis Ottosson pekat på.320 Studien ger därför ett empiriskt bidrag till undersökningen 

av denna förändring.          

Slutligen vill jag uppehålla mig vid intressegruppen flygindustrin en liten stund till. Som redan 

utpekat satt Luftfartsverket i debattens mellanläger. Det är lockande att hävda att detta på förhand var 

den mest troliga hypotesen, eftersom verket fungerade som både affärsdrivande och kontrollerande 

aktör. Detta skapade en problematisk sits, varifrån verket skulle tillgodose flera intressen. Tidigare har 

jag hävdat att verkets intressen verkar ha varit i stort sett likriktade med flygföretagens intressen. Jag 

håller fast vid detta, men vill också säkerställa att detta förstås i ljuset av den bakomliggande 

förändringen i hur kommunikationssystemet utformades. Som jag, liksom flera av studierna inom fältet, 

nämnt gick utformandet av kommunikationssystemet under den undersökta tiden mot att i högre grad 

marknadsanpassas. Statens roll skulle alltså omförhandlas, vilket Luftfartsverket var en del av. Om man 

ansätter capture-teori blir detta faktum problematiskt. Å ena sidan kan man hävda att Luftfartsverket 

 
316 Uhrwing, Tillträde till maktens rum, 259–61. 
317 Lowery, Mancur Olson, The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. 
318 Johansson och Klaesson, ”Flygplatsens betydelse för Jönköpingregionen”. 
319 Andersson, Mot framtiden på gamla spår?, 223–25. 
320 Ottosson, Svensk luftfart 1900-1951: civilflyget, privata aktörer och offentliga intressen, 14–23. 
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blivit fångat, men det är inte samma sak som att reglerande aktör, alltså staten, blivit fångad. Jag skulle 

dock vilja hävda att sannolikheten ökade för att detta skulle kunna bli en bieffekt i och med 

Luftfartsverkets sakkunnighet och ansvarsområde gentemot staten. Kanske kan man spekulera i att en 

”järntriangel” bildats.321 Ett liknande resonemang skulle kunna appliceras på FFA:s roll i debatten. Att 

skilja på om Luftfartsverket, FFA eller staten fångades är dock en viktig skillnad att ha i åtanke. Detta 

visar på capture-teorins begränsning och behov av att analyseras i förhållande till ett institutionellt 

ramverk.  

Diskussionen ovan blir viktigt för Sabos fråga: innebär capture i svensk kontext alltid en process 

som gynnar samtliga parter, inklusive det allmännas intresse?322 Frågans natur gör att inget uttömmande 

svar ges. Jag skulle istället vilja hävda att denna studiens ger ett bidrag till insikten att allmänhetens 

intresse är ett begrepp som kräver nyansering, just eftersom jag hävdat att debattens olika intressenter 

hade olika syn på vad begreppet innebar. Jag misstänker att Sabos definition grundar sig i att reducering 

och eliminering av ett miljöproblem alltid representerar allmänhetens intresse.323 Denna studies resultat 

pekar på att ett mer nyanserat angreppssätt är nödvändigt, eftersom allmänhetens intresse likaväl kan 

ses som behovet av ett kommunikationssystem utformat på ett visst sätt. Detta blir inte minst uppenbart 

i riksdagsdebatten.         

Om man istället utgår ifrån synsättet att all reglering som reducerar eller eliminerar miljöproblem 

gynnar allmänhetens intresse, öppnas en annan intressant tolkningsmöjlighet. Klassificeringen och 

omformuleringen av bullret som ett miljöproblem skulle medföra att samtliga bullerreducerande 

åtgärder kan anses vara svag capture. Ett intressant faktum är hur säkerhetsaspekten, som får 

argumenteras vara allmänhetens intresse, verkar ha haft en hämmande effekt på möjligheten att reducera 

bullret. Dessutom engagerade detta flygindustrins piloter. Det uppstod alltså en intressekonflikt mellan 

olika allmänna intressen, till synes fristående från rent företagsekonomiska intressen. Denna insikt, 

vilket jag tror är en särskilt viktig aspekt vid studier av miljöfrågor, kan studien bidra med. 

Studien har bidragit med en insyn i en debatt präglad av institutionell förändring. Förutom det 

uppenbart intressanta i att studera andra exempel av miljöskyddets inverkan på kommunikationssektorn, 

är ett naturligt förslag för vidare forskning är att jämföra den redovisade debatten med andra liknande 

händelser. Ett exempel är den samtida flygbullerdebatten kopplad till flygplatserna Bulltofta och Sturup 

i Skåne. Fler studier om intressekonflikten säkerhet kontra miljö tror jag kan vara ett värdefullt tillägg 

till förståelsen av miljölagstiftningens inverkan. I denna studie har det framkommit att intressen inte 

alltid framförs av intressegrupper, utan likväl av enskilda personer såsom Bo Lundberg. Detta passar 

inte riktigt in i traditionella konceptet intressegrupper vilket gör det intressant för vidare undersökning. 

En vidare studie om Brommas mer moderna historia, kanske runt privatiseringarnas tid på 1990-talet, 

 
321 Ibid., 17 ”Järntrianglar” mellan politiker, tjänstemän och näringsliv gick emot den svenska modellens idé om 
öppet deltagande från olika intressegrupper. 
322 Sabo, Reglerad sprängkraft, 190. 
323 Sabo definierar inte allmänhetens intresse. 
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skulle kunna belysa hur denna debatt utvecklats. Som jag nämnde i uppsatsens inledning pågår debatten 

fortfarande. 2018 fanns ännu inga bullerrestriktioner runt flygplatsen.324   

 
324 Arbman, ”Trafikbuller orsakar för tidigt död - trots det tillåts högre ljudnivåer”. 
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