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Sammanfattning 
Abstract 
 
I februari 2007 redovisade ansvarskommittén sitt slutbetänkande för regeringen. I sitt slutbetänkande föreslår 
ansvarskommittén en omstrukturering där 6-9 regionkommuner kommer att ersätta dagens 21 landsting, 
samtidigt kommer 6-9 län, sammanfallande med de föreslagna regionkommunerna, att ersätta dagens 21 län. Den 
föreslagna omstruktureringen har fått regionaliseringsdebatten att åter blossa upp i Sverige. I debatten är det 
tydligt att känslorna för den egna regionen varierar mellan olika regioner, då vissa regioner vurmar mer och 
andra mindre för den egna regionen. Vad beror detta på? Handlar det om regional identitet eller avsaknaden av 
densamma? Dessa frågor ligger till grund för denna uppsats med syfte att undersöka hur region och regional 
identitet konstrueras och rekonstrueras i tidningsmedia. Jag har valt att analysera regionaliseringsdebatten i de 
två försöksregionerna Skåne och Västra Götaland. Det empiriska materialet har bestått av tidningsartiklar i form 
av såväl ledare och nyhetsartiklar som insändare och debattartiklar. Den kritiska diskursanalysen har använts 
som analysredskap. Analysen av Skåne visar att det finns en uttalad regional identitet i regionen. Den regionala 
identiteten bygger på en maktkamp mellan stat och region vilket synliggörs i konstruktionen av ett ”vi” och ett 
”dem”. Konstruktionerna skapas diskursivt genom ordval, symbolspråk och explicita diskussioner om den 
regionala identiteten. Analysen av Västra Götaland visar att det inte finns en uttalad regional identitet i regionen. 
Konstruktionen av ”dem” återfinns men konstruktionen av ”vi” saknas. I regionen framställs regional identitet 
som en meningslös identifikation. Analysen visar att den regionala identiteten är en föreställd gemenskap som 
konstrueras och rekonstrueras i den diskursiva praktiken. De regionala identiteterna är kontextuella och 
föränderliga vilket innebär att de kan komma att förändras vid en eventuell omstrukturering.  
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Förord 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Mikael Rundqvist som har väglett och stöttat mig 
genom hela ”uppsats-spiralen”.  
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Inledning 
I januari 2003 tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitté, ansvarskommittén.1 Under ledning 
av Västmanlands läns landshövding, Mats Svegfors, fick ansvarskommittén i uppdrag att 
undersöka den nuvarande samhällsorganisationens struktur med fokus på relationen mellan stat, 
landsting och kommun och dess möjlighet att bibehålla den allmänna välfärden såväl i dag som i 
framtiden. Om det behövdes skulle ansvarskommittén föreslå strukturella förändringar som med 
hänsyn till nationella och internationella samhällsförändringar skulle kunna förbättra 
möjligheterna att i framtiden bibehålla den allmänna välfärden samt att öka medborgarnas 
inflytande och insyn.2

 
Den 27 februari 2007, efter fyra års arbete redovisade ansvarkommittén sitt arbete för regeringen 
genom att överlämna sitt slutbetänkande till statsrådet Mats Odell. I sitt slutbetänkande föreslår 
ansvarskommittén en omstrukturering där 6-9 regionkommuner kommer att ersätta dagens 21 
landsting, samtidigt kommer 6-9 län, sammanfallande med de föreslagna regionkommunerna, att 
ersätta dagens 21 län. De föreslagna regionkommunerna kommer att ansvara för såväl hälso- och 
sjukvård som regional utveckling och tillväxt. Omstruktureringen kan komma att ske i ett första 
steg redan till valet 2010 och i ett slutligt steg till valet 2014. Syftet med omstruktureringen är att 
utveckla och förbättra relationen mellan stat och region och att minska avståndet mellan 
makthavare och medborgare. Ansvarskommittén har i sitt slutbetänkande inte gett några förslag 
på hur en framtida regionindelning kan komma att se ut, de menar att indelningen måste ske i 
samarbete och samförstånd mellan stat, landsting, kommun och medborgare. Det slutliga 
ansvaret ligger dock hos regering och riksdag.3  
 
Skåne och Västra Götalands län ingår sedan 1 juli 1997 respektive 1 januari 1999 i en av riksdagen 
beslutad regional försöksverksamhet.4 De två storlänen bildades 1 januari 1997 då Kristianstads 
och Malmöhus län gick samman och bildade Skåne län,5 och 1 januari 1998 då Göteborgs, 
Bohus, Skaraborgs och Älvsborgs län gick samman och bildade Västra Götalands län.6 I och med 
den regionala försöksverksamheten bildades Region Skåne och Västra Götalandsregionen. 
Regionerna ansvarar för såväl hälso- och sjukvård som för regional utveckling och tillväxt och har 
på så sätt fått ett ökat regionalt inflytande.7 Försöksverksamheten har av riksdagen förlängts vid 
två tillfällen och kommer enligt nuvarande beslut att pågå till och med 2010.8 De kunskaper och 
erfarenheter som försöksverksamheten har genererat ligger till grund för den av 

                                                 
1 Region Skåne, http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=9004, 20080829 
2 Regeringen, http://www.regeringen.se/sb/d/8814, 20080829 
3 Region Skåne, http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=182881, 20080829 
4 Region Skåne, http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=9004, 20070411 
5 Region Skåne, http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=1988, 20070411 
6 Västra Götalandsregionen, http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____2794.aspx, 20070411 
7 Region Skåne, http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=1988, 20070411 
8 Riksdagen, http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=7175&nr=7&utsk=KU&rm=2004/05, 20070411 

http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=9004
http://www.regeringen.se/sb/d/8814
http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=182881
http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=9004
http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=1988
http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____2794.aspx
http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=1988
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=7175&nr=7&utsk=KU&rm=2004/05
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ansvarskommittén föreslagna omstruktureringen och de två försöksregionerna fungerar som 
konkreta exempel på hur den föreslagna samhällsorganisationen kan komma att fungera. 
 
Ansvarskommitténs slutbetänkande har fått regionaliseringsdebatten att åter blossa upp i Sverige. 
Det som till största del uppmärksammas i debatten är inte huruvida den föreslagna 
omstruktureringen är en positiv eller negativ regional och nationell utveckling, utan istället hur 
den föreslagna regionindelningen kan komma att se ut. Det diskuteras vilt om vilka områden som 
kan behöva delas eller slås ihop för att bilda de föreslagna regionkommunerna. 

Just nu verkar Sveriges alla regionala politiker sitta runt bord och leka att de är 1800-talets 
europeiska kolonialmakter och höll på att dela upp Afrika. ”Om jag tar Blekinge, så får du 
Kalmar län!” ”Vill ingen ha Värmland?” ”Norrland måste delas!”9  

En del områden vill varken delas eller slås ihop och oron över att eventuellt tvingas in i en 
regionkommun är stor. Andra områden ser positivt på utvecklingen och har redan börjat söka 
efter eventuella samarbetspartners. Det är tydligt att känslorna för den egna regionen varierar 
mellan olika regioner, då vissa regioner vurmar mer och andra mindre för den egna regionen. Vad 
beror detta på? Handlar det om regional identitet eller avsaknaden av densamma? Dessa frågor 
ligger till grund för denna uppsats, där regionaliseringsdebatten i de två försöksregionerna, Skåne 
och Västra Götaland kommer att analyseras med fokus på regional identitet. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur region och regional identitet konstrueras och 
rekonstrueras i tidningsmedia. Min avsikt är att beskriva och analysera den regionala diskursen i 
Skåne respektive Västra Götaland med fokus på regional identitet samt att göra en jämförelse av 
de två regionala diskurserna.  

• Vad kännetecknar den regionala diskursen i Skåne respektive Västra Götaland? 
• Hur framställs region och regional identitet i de två diskurserna? 
• Vilka likheter respektive skillnader finns mellan de två regionernas diskurser? 

Metod och tillvägagångssätt 

Empiriskt material, avgränsningar och etiska reflektioner 
Det empiriska materialet som ligger till grund för denna uppsats består av 24 artiklar från Skåne 
och 12 artiklar från Västra Götaland. Artiklarna har hittats via databasen Presstext där sökorden 
regionalism, regional identitet, regional kultur, svenska regioner, regionförsök och 
ansvarskommittén har använts. Artiklarna är publicerade under perioden 2003-2008 och de 
kommer från tidningarna Sydsvenskan, Kvällsposten, Kristianstadsbladet, Göteborgs-Posten och 
GT. Artiklarna varierar i storlek och saklighet då det empiriska materialet innehåller såväl ledare 

                                                 
9 Peter J Olsson, ”Varning för linjalpolitik”, Kvällsposten (051027) 
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och nyhetsartiklar som insändare och debattartiklar. Trots denna variation har alla artiklar under 
analysens gång behandlats på samma sätt då uppsatsens fokus ligger på artiklarnas innehåll och 
inte på deras författare eller syfte. 
 
Jag har i mitt val av ämnesområde och empiriskt material varit tvungen att avgränsa dessa på 
grund av deras omfattning. I valet av ämnesområde har jag valt att fokusera på två regioner och 
deras regionala diskurser, Skåne och Västra Götaland. Anledningen till detta är att de två 
regionerna ingår i den regionala försöksverksamheten som ligger till grund för 
ansvarskommitténs arbete. När jag sökte efter empiriskt material upptäckte jag att det fanns 
betydligt fler artiklar från Skåne än från Västra Götaland. Jag hade svårt att hitta relevanta artiklar 
som behandlade regionalism och regional identitet från Västra Götaland och jag bestämde mig då 
för att göra en mindre omfattande analys av Västra Götaland, vilket syns såväl i analysen som i 
antalet utvalda tidningar och artiklar. När det gäller valet av empiriskt material har följande 
avgränsningar gjorts. Jag valde att söka efter artiklar som publicerats under perioden 2003-2008, 
då ansvarskommittén tillsattes 2003 vilket enligt mig kan ha varit startskottet för 
regionaliseringsdebatten. När det gällde sökordet ansvarskommittén var jag tvungen att göra 
ytterligare en avgränsning då antalet artiklar vid den första sökningen var ohanterligt. Jag valde då 
att söka efter artiklar som publicerats 2007-2008, då ansvarskommittén redovisade sitt 
slutbetänkande 2007. De valda tidsperioderna omfattar på så vis både de diskussioner som har 
pågått under ansvarskommitténs arbete och de diskussioner som har uppstått efter att deras 
slutbetänkande redovisats. Jag valde sedan ut de artiklar som jag fann relevanta för uppsatsens 
syfte, detta utifrån nyckelorden, regionalism, regional identitet och regional kultur. 
 
Att välja material utifrån den metod jag har använt mig av kan anses problematiskt då urvalet inte 
sker helt slumpvis. Forskaren kan på så sätt anklagas för att styra sitt material och på så sätt även 
sitt resultat. Jag har i mitt urval av artiklar endast valt bort artiklar som inte behandlar regionalism, 
regional identitet eller regional kultur samt begränsat antalet artiklar som behandlar samma ämne 
eller problematik. Jag anser mig därför inte ha styrt vare sig mitt material eller mitt resultat. Om 
någon annan skulle undersöka samma fenomen utifrån samma metod skulle samma urval kunna 
göras. Även om ett annat urval skulle göras tror jag att studiernas resultat skulle överensstämma 
med varandra då mitt val av empiriskt material enligt mig är representativt för ämnesområdet.  
 
Det faktum att jag är född och uppvuxen i Skåne kan också anses vara problematiskt. Jag har i 
och med min regionala bakgrund en förförståelse för ämnesområdet vilket skulle kunna påverka 
min analys. Jag är väl medveten om problematiken och jag har under arbetets gång försökt lägga 
min regionala identitet åt sidan. Ingen undersökning är dock helt objektiv då analysen är en 
tolkning där forskarens förförståelse samt normer och värderingar kan komma att påverka 
resultatet. 



 4

Analysredskap 
Jag har valt att angripa mitt syfte och mina frågeställningar utifrån diskursanalysen som är ett 
såväl teoretiskt som metodologiskt analysredskap. 

Diskursanalys 
Ordet diskurs används allt oftare såväl i som utanför vetenskapliga sammanhang. Ordet kan 
upplevas som diffust då det ofta används utan att förklaras eller med olika förklaringar beroende 
på situation och sammanhang. Ett synsätt som kan sammanfatta begreppet är att språket anses 
vara strukturerat i kontextuella mönster. Olika språkmönster följs beroende på situation och 
sammanhang och på så sätt framträder olika diskurser.10 En diskurs är således ”ett bestämt sätt 
att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”.11

 
Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips delar in diskursanalysen i tre inriktningar, 
diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi.12 De tre inriktningarna har en gemensam 
socialkonstruktionistisk grund som Winther Jørgensen och Phillips beskriver utifrån Vivien Burrs 
fyra antaganden: 
 

1. ”En kritisk inställning till självklar kunskap”: Vår kunskap och vår bild av verkligheten är 
ingen spegelbild utan en konstruktion. Kunskap är utifrån det en tolkning och det finns 
därmed ingen objektiv sanning. 

2. ”Historisk och kulturell specificitet”: Människan präglas av sin historia och sin kultur 
vilket innebär att vår kunskap och vår bild av verkligheten är tillfällig och föränderlig då 
historien ständigt förändras. 

3. ”Samband mellan kunskap och sociala processer”: Vår kunskap och vår bild av 
verkligheten konstrueras och rekonstrueras i social interaktion människor emellan och 
språket är grunden i denna sociala process.  

4. ”Samband mellan kunskap och social handling”: Olika verklighetsuppfattningar existerar 
sida vid sida vilket kan få sociala konsekvenser då olika uppfattningar om vad som är rätt 
eller fel leder till olika sociala handlingar.13  

 
De tre inriktningarna har även en gemensam syn på språk och subjekt. Via språket förmedlas 
olika bilder av verkligheten som i sin tur bidrar till att skapa verkligheten. Den fysiska 
verkligheten existerar oavsett men får sin betydelse via språket. Språket spelar alltså en aktiv roll i 
skapandet och förändringen av den sociala verkligheten.14  

                                                 
10 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 2000), s. 7 
11 Ibid, s. 7 
12 Ibid, s. 7  
13 Ibid, s. 11f 
14 Ibid, s. 15 
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Kritisk diskursanalys 
Kritisk diskursanalys är en inriktning med flera angreppssätt inom diskursanalysen med Norman 
Fairclough och hans angreppssätt i spetsen.15 Fairclough menar enligt Winther Jørgensen och 
Phillips att språket har tre dimensioner; text, diskursiv praktik och social praktik.16 I den första 
dimensionen analyseras det språkliga i form av exempelvis ordval eller meningsbyggnad i syfte att 
”klarlägga de ideologiska konsekvenser som olika framställningsformer kan ha”.17 Den andra 
dimensionen koncentrerar sin analys på hur texten produceras respektive konsumeras. Analysen 
av textens interdiskursivitet/intertextualitet fokuserar på hur redan existerande diskurser påverkar 
textens produktion respektive konsumtion. Den tredje dimensionen fokuserar på textens sociala 
omgivning där textens sociala konsekvenser analyseras.18 I analysen av den sociala praktiken är 
diskursanalysen otillräcklig, då den sociala praktiken står utanför den diskursiva praktiken och 
diskursanalysens fokus inte inbegriper sambandet mellan text, diskursiv och social praktik. 
Fairclough menar att ett tvärvetenskapligt angreppssätt bör användas för att till fullo förstå 
sambandet mellan de tre dimensionerna.19

 
I den kritiska diskursanalysen anses diskurs vara såväl konstituerande som konstituerad. Med 
andra ord, diskurs konstruerar och rekonstruerar sociala praktiker och strukturer samtidigt som 
den i sin tur konstrueras och rekonstrueras av andra sociala praktiker och strukturer.20 ”Diskurs 
står således i ett dialektiskt förhållande till andra sociala dimensioner.”21 Detta beskriver 
relationen mellan språkets tre dimensioner, där texten och den sociala praktiken konstruerar 
varandra samtidigt som de konstrueras av varandra. Konstruktionerna synliggörs i den diskursiva 
praktiken.22

 
Den kritiska diskursanalysens syfte är att bidra till social förändring genom att synliggöra 
samhällets maktstrukturer och dominansförhållanden. Detta görs via det Fairclough kallar ”kritisk 
språkmedvetenhet”, där ambitionen är att öka människors medvetenhet om den diskursiva 
praktikens betydelse i skapandet och förändringen av den sociala verkligheten. När människor 
blir medvetna om den diskursiva praktikens begränsande faktorer ökar också deras medvetenhet 
gällande möjligheter till motstånd och förändring. Medvetenheten och motståndet kan leda till att 
de rådande diskurserna och samhället förändras.23

 

                                                 
15 Winther Jørgensen & Phillips, (2000), s. 66 
16 Ibid, s. 74 
17 Ibid, s. 87  
18 Ibid, s. 75 
19 Ibid, s. 72 
20 Ibid, s. 71 
21 Ibid, s. 71 
22 Ibid, s. 75 
23 Ibid, s. 92 
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Min uppsats har sin grund i ett socialkonstruktionistiskt synsätt där identitet och kultur anses vara 
föränderliga identifikationer, vilket blir betydelsefullt i min analys av den regionala identiteten. 
Den kritiska diskursanalysen anammas, då dess syfte att öka människors medvetenhet om den 
diskursiva praktikens betydelse i skapandet av den sociala verkligheten passar mitt syfte, då jag vill 
belysa hur region och regional identitet konstrueras i tidningsmedia. Jag utgår från Faircloughs 
språksyn där språket anses vara såväl konstituerande som konstituerat och i analysen av de 
regionala diskurserna kommer jag att arbeta utifrån Faircloughs tre dimensioner.  

Centrala begrepp 

Region  
Begreppet region är svårt att definiera då det beroende på situation och sammanhang kan betyda 
olika saker. Jörgen Gren exemplifierar detta i sin bok ”Den perfekta regionen?” där han utifrån 
ett svensk perspektiv ger landskap, län, landsting, kommuner och internationella regioner som 
exempel på begreppets mångsidighet.24 En generell definition av begreppet är dock att en region 
är ett geografiskt område med en administration som placerar sig mellan den lokala, nationella 
och globala nivån.25  
 
Det finns mängder av olika sätt att definiera och kategorisera regioner. Gren belyser Noralv 
Veggelands indelning av begreppet där en region kan vara funktionell, administrativ eller 
kulturell. Den funktionella regionen är en sammanslutning av regioner med ett gemensamt 
intresse eller mål. Dessa regioner kan vara såväl nationella som internationella. Ibland är de 
temporära då de endast existerar under samarbetet och därefter upplöses och ibland är de 
permanenta då samarbetet fortlöper. Öresundsregionen är ett exempel på en funktionell region. 
Den administrativa regionen är oftast en region som skapas i syfte att decentralisera makten i en 
nation. Region Skåne och Västra Götalandsregionen är två exempel på administrativa regioner. 
Den kulturella regionen skapas utifrån kultur och historia. Kulturella regioner kan vara såväl 
nationella som internationella och de behöver inte sammanfalla med regionernas administrativa 
gränser. Baskien är ett exempel på en kulturell region. Den nämnda indelningen visar hur 
komplext begreppet är då ett geografiskt område kan vara en administrativ region samtidigt som 
den är en del av en funktionell eller kulturell region.26

Regionalism  
Regionalism är inte ett nytt fenomen. Europa har i stort sett alltid varit regionaliserat vilket kan 
förklaras av bland annat dåliga kommunikationer och dålig sammanhållning inom nationerna. 
Detta förändrades på slutet av 1700-talet då nationalstaten genom en centralisering blev centrum 
för den politiska makten. Då nationen blev utgångspunkten i det nya politiska systemet kom 
                                                 
24 Jörgen Gren, Den perfekta regionen?, (Lund, 2002), s. 9 
25 Janerik Gidlund & Sverker Sörlin, Det europeiska kalejdoskopet, (Stockholm, 1994), s. 168 
26 Gren, (2002), s. 15f 
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regionen att uppfattas som dess motsats.27 Under senare hälften av 1900-talet ökade återigen 
regionernas betydelse och dess handlingsutrymme utvidgades. Fredrik Lindström menar att den 
utvecklingen berodde på andra världskriget. Nationalismen som då visade sig i form av nazism 
och resulterade i folkmord gjorde att nationalstaten förlorade i anseende till förmån för 
regionerna.28 På 1980-talet skedde ytterligare förändringar till regionernas förmån, det som kom 
att bli brytpunkten mellan den gamla och den nya regionalismen. Jörgen Gren pekar på fyra 
drivkrafter som enligt honom kom att orsaka denna brytning.29  
 

1. ”Globaliseringen av ekonomin och nationalstatens reducerade roll.” 
2. ”Regionernas inre dynamik och arbete på den internationella arenan genom framför allt 

nätverksbyggande över gränserna.” 
3. ”Den europeiska integrationen och den överstatliga regionalpolitikens inflytande.” 
4. ”Utvecklingen av en regional självständig identitet.”30  

 
Enligt Gren skedde denna brytning 1986 i och med EU:s enande om en gemensam marknad i 
fördraget Enhetsakten. Gren menar att de fyra drivkrafterna ovan fick sin kraft först när 
Enhetsakten trädde i kraft och den gemensamma marknaden blev ett faktum. Effekterna av 
Enhetsakten märktes enligt Gren direkt då regionernas möjligheter att skapa nätverk över 
nationsgränserna ökade.31  
 
Den regionala utveckling som har ägt rum efter 1980-talet är det som i dagligt tal kallas den nya 
regionalismen, som skiljer sig från den gamla regionalismen på en rad punkter. Den gamla 
regionalismen startade enligt Gren på 1960-talet då regionernas betydelse ökade i den politiska 
sfären. Regionerna fick under den här tiden ta över en del administrativa uppgifter från staten så 
som skola, sjukvård, stadsplanering och regional utveckling.32 Detta handlade dock ”om att 
avlasta centralstaten […], inte att ge direkt makt till regionerna”.33 Detta kännetecknar enligt 
Gren den gamla regionalismen som var en ovanifrån styrd utveckling där nationalstatens politiska 
makt och ekonomiska självständighet aldrig hotades. Den nya regionalismen däremot 
kännetecknas av en stark regional styrning där utvecklingen sker underifrån. Nationalstaten 
utmanas av överstatliga organ så som EU vars regionalpolitik och resurser har en direkt inverkan 
på dagens regioner.34 ”Själva kärnan i den nya regionalismen är sålunda att ett nytt triangulärt 
förhållande mellan de överstatliga, statliga och regionala nivåerna har utvecklats.”35  

                                                 
27 Gren, (2002), s. 9f 
28 Fredrik Lindström, ”Regionernas Europa” i Håkan Arvidsson & Hans-Åke Persson, Europeiska brytpunkter, (Lund, 
2003), s. 211 
29 Gren, (2002), s. 7 
30 Ibid, s. 7 
31 Ibid, s. 17 
32 Ibid, s. 17f 
33 Ibid, s. 18 
34 Ibid, s. 19f 
35 Ibid, s. 7 
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Björn Hettne anser i motsats till Jörgen Gren att brytpunkten mellan den gamla och den nya 
regionalismen ägde rum 1989 i och med kalla krigets slut och Berlinmurens fall.36 Hettne anser att 
den regionala utvecklingen hindrades av den internationella strukturen som präglades ”av ett kallt 
krig mellan två supermakter, som också representerade konkurrerande socioekonomiska system 
(kapitalism och socialism)”.37 Den gamla regionalismen utvecklades enligt Hettne inom en bipolär 
världsordning, där regionerna var ovanifrån skapade sammanslutningar av suveräna stater. Dessa 
regioner tilldelades uppgifter i exempelvis ekonomiska frågor. Regionernas fokus låg på den egna 
regionen och de var på så vis relativt slutna enheter. Den nya regionalismen däremot utvecklas 
enligt Hettne inom en multipolär världsordning där regionerna skapas underifrån. Dagens 
regioner är öppna mot omvärlden och de är i motsats till de gamla regionerna mer omfattande i 
såväl syfte som utformning.38   
 
Att de två forskarnas åsikter om den regionala utvecklingen går isär beror på att de ser på 
fenomenet ur skilda perspektiv. Jörgen Gren har Europa i fokus medan Björn Hettne har hela 
världen i fokus. Detta påverkar naturligtvis deras syn på hur den regionala utvecklingen har sett 
ut. 

Regional identitet 
Region och regional identitet sågs förr ur ett essentialistiskt perspektiv som bygger på 
”föreställningen om regioner, liksom nationer, som naturliga storheter”.39 Enligt det 
essentialistiska perspektivet har regionen en inre kärna som är av naturen given. På så sätt anses 
den regionala identiteten tillhöra regionens natur. Synen på identitet har dock förändrats. Idag 
anses identiteter eller gemenskaper vara socialt skapade vilket innebär att de är föränderliga och 
kontextuella.40 Detta socialkonstruktionistiska perspektiv ser regionen som ”en produkt av 
historien och den mänskliga tanken”.41  
 
När det gäller nationell identitet finns det mängder av socialkonstruktionistiska teorier. Benedict 
Andersons teori om nationen som en ”föreställd gemenskap” är kanske den mest kända.  

Jag föreslår därför i antropologisk anda följande definition av nationen: den är en föreställd 
politisk gemenskap – och den föreställs som både i sig begränsad och suverän. Den är föreställd 
eftersom medlemmarna av även den minsta nation aldrig kommer att känna, träffa eller ens 
höra talas om mer än en minoritet av övriga medlemmar, och ändå lever i vars och ens 
medvetande bilden av deras gemenskap.42

                                                 
36 Björn Hettne, Internationella relationer, (Lund, 1996), s. 154 
37 Ibid, s. 155 
38 Ibid, s. 155f 
39 Gidlund & Sörlin, (1994), s. 170 
40 Ibid, s. 170 
41 Ibid, s. 170 
42 Benedict Anderson, ”Den föreställda gemenskapen”, (Göteborg, 2000), s. 21 
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Benedict Anderson ser den nationella identiteten som en social konstruktion som skapas utifrån 
människors tankar och föreställningar om den nationella gemenskapen.43 Att liknande 
resonemang länge saknades när det gäller regional identitet kan bero på att regioner till skillnad 
från nationer inte har skapats utan alltid funnits. Regionen och den regionala identiteten har 
därför ansetts vara mer naturlig.44   
 
Anssi Paasi är en av de forskare som har fört socialkonstruktionistiska diskussioner om regioner 
och regional identitet. Paasi menar att regioner konstrueras socialt, “they exist and ’become’ in 
social practice and discourse”.45 Regional identitet är enligt Paasi ett resultat av den process en 
region genomgår för att bli institutionaliserad. Denna process består av uppkomsten/skapandet 
av territoriella gränser, symboler och institutioner. Processen skapar en föreställning om regionen 
och dess identitet.46  

Narratives of regional identity lean on miscellaneous elements: ideas on nature, landscape, the 
built environment, culture/ethnicity, dialects, economic success/recession, periphery/centre 
relations, marginalization, stereotypic images of a people/community both of ’us’ and ’them’, 
actual/invented histories, utopias and diverging arguments on the identification of people. 
These elements are used contextually in practices, rituals and discourses to construct narratives 
of more or less closed, imagined identities.47   

Paasi menar att den regionala identiteten är en föreställd gemenskap som produceras och 
reproduceras socialt med språket som främsta verktyg. Han menar vidare att denna sociala 
process har en maktaspekt då vissa människor spelar en större roll i konstruktionen av regionen 
medan andra människor endast står för reproduktionen av densamma.48 Politiker, affärsmän, 
lärare, journalister och forskare har avgörande roller då det gäller ”defining, giving shape and 
meaning to space”.49  
 
Paasi menar vidare att då region och regional identitet konstrueras och rekonstrueras via språket 
är det svårt att skriva eller tala om fenomenet utan att faktiskt skapa den verklighet som 
förmedlas. ”The discourses on regions and regionalization, […], may actually create the ’reality’ 
that they are describing or suggesting.”50 Paasi menar därför att intresset inte ligger i vad regional 
identitet är utan vad folk menar med uttrycket när de skriver eller pratar om det.51

                                                 
43 Anderson, (2000), s. 21 
44 Gidlund & Sörlin, (1994), s. 171 
45 Anssi Paasi, “Europe as a social process and discourse – Considerations of place, boundaries and identity”  i European Urban and 
Regional studies, (2001, vol. 8:1), s. 16  
46 Anssi Paasi, “Region and place: regional identity in question” i Progress in Human Geography, (2003, vol 27:4), s. 478 
47 Ibid, s. 477 
48 Anssi Paasi, (2001), s. 13 
49 Ibid, s. 13 
50 Anssi Paasi, “Place and region: regional worlds and words” i Progress in Human Geography, (2002, vol 26:6), s. 805 
51 Anssi Paasi, (2003), s. 481 
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Analys av regionaliseringsdebatten i Skåne respektive 
Västra Götaland 
I följande avsnitt redovisas de upptäckter jag har gjort under mitt analysarbete. Resultaten från 
analysen av Skåne respektive Västra Götaland presenteras var för sig. Analysresultaten från de två 
regionerna skiljer sig åt vilket medför att presentationen inte ser exakt likadan ut för de två 
regionerna. Presentationerna inleds med en sammanfattning av regionaliseringsdebatten där olika 
argument och åsikter synliggörs. Det som lyfts fram är artikelförfattarnas tankar och åsikter. 
Under rubrikerna ”Regional identitet” redovisas resultaten från analyserna med fokus på regional 
identitet. Avsnittet avslutas med en jämförande analys av resultaten från de två regionerna. 

Region Skåne 

Sammanfattning av regionaliseringsdebatten i Skåne 
Sedan ansvarskommittén redovisade sitt slutbetänkande har den föreslagna omstruktureringen 
varit en het potatis på de skånska tidningarnas debattsidor. Av min empiri att döma har 
ansvarskommiténs förslag till största del mottagits positivt i regionen då regional utveckling och 
tillväxt äntligen har hamnat högt upp på politikernas dagordning. Argumenten för en regional 
omstrukturering är många och den egna regionens förutsättningar och behov står i fokus.  
 
Det främsta argumentet för en regional omstrukturering är helt enkelt att den nuvarande 
strukturen inte tycks fungera tillfredsställande.  

Jo, liv lär det bli. Revirstrider väntar. Men faktum kvarstår – statens styrning av landet är idag 
ett virrvarr. Samverkan mellan staten och regionala politiker kan bli mer effektiv och tillväxten 
skjuta fart.52

I dagens struktur står staten i centrum och regionerna i dess skugga. Något som upprör en del av 
artikelförfattarna som gärna skulle se att makten fördelades över hela landet istället för att 
koncentreras till huvudstaden. 

Det viktigaste är egentligen att Sverige får några stora och starka regioner som kan utgöra en 
motvikt till centralmakten. Sverige är helt enkelt för strömlinjeformat och lättstyrt. Bättre vore 
om makt fick balansera makt.53  

De som argumenterar för en maktförskjutning anser att varje region bör kunna fatta beslut som 
rör den egna regionen då olika regioners förutsättningar och behov ser olika ut.  

Det är helt enkelt så att till exempel Norrland och Skåne är olika och behöver skilda politiska 
beslut. För att ta en sliten bild från euroomröstningen, så bör man inte ha en termostat i 
Stockholm för att känna av och påverka klimatet i Eslöv eller Luleå.54

                                                 
52 “Den skånska pusselbiten”, Sydsvenskan, (070128) 
53 Peter J Olsson, ”Varning för linjalpolitik”, Kvällsposten, (051027)  
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En maktförskjutning har enligt min empiri flera fördelar där subsidiaritet tas upp som den 
främsta. Subsidiaritet innebär att beslut fattas på en så låg nivå som möjligt. Medborgarna får på 
så sätt större insyn i beslutsfattandet och deras möjligheter till att påverka förbättras, vilket 
innebär en förbättring för demokratin. En maktförskjutning anses även effektivisera landets 
styrning då regionalpolitikerna har större kunskap om regionens förutsättningar och behov.  

Beslut om skåningarnas väl och ve, utveckling och framtid skall fattas i Skåne, inte i 
Stockholm. Självbestämmande för politikerna i Stockholm och Bryssel har inget egenvärde.55

I Europa har den regionala utvecklingen redan tagit fart. EU arbetar för en utveckling mot starka 
regioner med regionalt självstyre och en decentralisering har redan ägt rum på många håll runt 
om i Europa. När det gäller Sverige anser en del av artikelförfattarna att den regionala 
utvecklingen bromsats av den egna regeringen. Detta anses vara negativt då globaliseringen och 
det europeiska samarbetet inom EU har inneburit ökad konkurrens för regionerna. 
Artikelförfattarna menar att den regionala utvecklingen och tillväxten skulle gynnas av regionalt 
självstyre. I Skånes fall anses det vara än mer aktuellt då Skåne är en del av Öresundsregionen och 
därmed skulle ha en fördel av möjligheten att kunna anpassa sin politik efter det aktuella 
samarbetet. Regionen är utifrån detta till stor del positiv till en asymmetrisk regionindelning där 
alla regioner inte nödvändigtvis behöver struktureras på samma sätt eller vara lika stora till yta 
eller befolkningsmängd. De olika regionernas förutsättningar och behov ska speglas i den nya 
regionindelningen och vikten av samarbete över regiongränserna poängteras.  
 
Så långt är artikelförfattarna relativt överens. Åsikterna börjar gå isär när det handlar om hur den 
föreslagna regionindelningen kan komma att se ut. En del förespråkar en stor Södra Götalands-
region där Skåne går ihop med Blekinge, södra Halland, Kronobergs län, delar av Kalmar län 
samt Öland. Detta då ”en stor, folkrik region ger politisk tyngd”.56 Andra föreslår att Skåne 
förblir den region den är då det ”för Skånes del kan […] vara bekvämast att slippa en ny 
sammanslagningsprocess och i stället arbeta för att fördjupa självstyret”.57 Ytterligare andra 
föreslår att Skåne går ihop med Blekinge och Halland då dessa områden ”genom geografin och 
historien formats till en kulturregion – Skåneland eller Scania”.58 Argumenten för de olika 
förslagen fokuserar på olika saker där det sista argumentet fokuserar på historia, kultur och 
identitet och dess betydelse i regionindelningen. Förespråkarna menar att en framgångsrik region 
skapas underifrån och har sin grund i kultur, tillhörighet och identitet. De anser att denna aspekt 
har förbisetts av ansvarskommittén som i sitt slutbetänkande inte har tagit hänsyn till regionernas 
historia eller identitet. 

Ansvarskommittén berör den kulturella identitetsaspekten med endast ett par rader. ”Sverige 
saknar i stort sett regionala identiteter”, säger man i utredningen. Ingenting kan vara mera fel. 

                                                                                                                                                         
54 Peter J Olsson, “Från utkant till centrum”, Kvällsposten, (080412) 
55 Henrik Kvennberg, “Gör Skåne till ett Katalonien”, Kvällsposten, (051130) 
56 “Den skånska pusselbiten”, Sydsvenskan, (070128) 
57 Peter J Olsson, ”Från utkant till centrum”, Kvällsposten, (080412) 
58 Stiftelsen skånsk framtids styrelse, ”Historia och identitet viktigt för regioner”, Kvällsposten, (070201) 
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[…] Den kulturella identitetskänslan är fortfarande stark, vilket man i Sverige försöker ignorera 
och ibland också direkt motarbeta. Detta strider mot den moderna synen på kulturella 
mänskliga rättigheter som fått ett allt större utrymme på den europeiska arenan. Därför borde 
diskussionen om Sveriges regionala framtid i större utsträckning handla om just detta – 
kulturell identitet och regional samhörighet.59

Den regionala identiteten tas även upp som ett argument för ett skånskt självstyre.  

Det anses att Skåne är en naturligare region eftersom det bland Skånes invånare finns en känsla 
av enhet och gemensamma förhållanden. Skånsk dialekt, skånsk historia och skånska 
traditioner bildar en grund för att skapa en självstyrande region.60

Enligt citatet ovan skulle Skåne vara bättre lämpat för regionalt självstyre än andra regioner då 
dess regionala identitet binder samman dess invånare. Detta anses vara en av Skånes fördelar i 
jämförelsen med Västra Götalandsregionen. 

Att Region Skåne haft en större folklig förankring eftersom invånarna faktiskt identifierat sig 
som skåningar och därmed också med en ny politisk enhet är annars rätt oomstritt. Samt att 
regionen därmed haft lättare än den helt konstruerade Västra Götalandsregionen.61

Åsikterna ovan står inte för alla. Andra ser på regionindelningen ur ett mer administrativt 
perspektiv där regional identitet och kultur inte spelar någon större roll, då dessa anses vara 
föränderliga gemenskaper som kommer ändras i och med den nya regionindelningen. Vissa 
tycker att betoningen på den skånska identiteten kan jämföras med separatism och är rädda för 
att det pratet kan riskera hela regionförsöket då det skrämmer iväg väljare. 
 
Regional identitet är uppenbarligen ett ämne som väcker starka känslor för såväl ”ja-sägare” som 
”nej-sägare”, vilket jag finner väldigt intressant. Jag tänker nu gå in djupare på begreppet regional 
identitet med fokus på den skånska identitetens vara eller icke-vara. 

Regional identitet 
Det som kännetecknar den skånska regionaliseringsdebatten är konstruktionen av ett ”vi” och ett 
”dem”, där ”vi” står för gemenskap och identifikation medan ”dem” utgör en fara eller ett hot 
mot den egna gemenskapen. I följande avsnitt redovisas hur dessa konstruktioner ser ut samt hur 
de skapas.  

”Vi” 

”Banal regionalism” 
I min empiri uppmärksammas den regionala identiteten implicit genom ordval där ord som ”vi”, 
”oss”, ”vår” och ”här” skapar mening då dessa ord underförstått syftar på identiteten skåning. 

                                                 
59 Göran Hansson, ”Den regionala identiteten är viktigast”, Kvällsposten, (071008) 
60 Peter J Olsson, ”Det symboliskt skånska”, Kvällsposten, (040228) 
61 Peter J Olsson, ”Levande regioner, tack”, Kvällsposten, (070129) 
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Michael Billig myntar uttrycket ”banal nationalism” i sin bok med samma namn för att beskriva 
de dagliga rutiner som på ett medvetet eller omedvetet sätt påminner oss om vår nationella 
identitet.62 ”’We’ are constantly reminded that ’we’ live in nations: ’our’ identity is continually 
being flagged.”63 I den vardagliga diskursen reproduceras den nationalistiska idén med ord och 
fraser såsom ”vi”, ”vår”, ”oss”, ”folket” och ”landet”. Alla dessa ord har en underförstådd 
mening som inte behöver skrivas ut, alla som lever i Sverige antas förstå att ”vi” och ”folket” 
syftar på det svenska folket och att ”landet” syftar på Sverige.64 Det finns även praktiska 
företeelser som tjänar samma syfte. I ett somrigt Sverige ser vi den svenska flaggan vaja i ett 
flertal trädgårdar, en flagga som vi knappt lägger märke till eftersom den är så bekant men ”vår” 
flagga signalerar ändock att vi befinner oss i ”vårt” land Sverige. Dessa tillsynes små ord, fraser 
och handlingar framställer den nationalistiska idén som naturlig och nationalstaten tas för given.65  
 
Jag menar utifrån Billigs resonemang att den vardagliga diskursen inte bara producerar och 
reproducerar den nationalistiska idén utan även den regionalistiska idén. På tv, radio och i 
tidningar påminns vi om vår nationalitet genom exempelvis indelningen av inrikes- och 
utrikesnyheter där inrikesnyheterna handlar om ”vårt” land medan utrikesnyheterna handlar om 
”deras” land. På samma sätt påminns vi dagligen om vår regionalitet då de lokala medierna 
prioriterar de lokala nyheterna, ”vår” region är i fokus och den regionala identiteten stärks. För 
Skånes del fungerar den skånska flaggan som ytterligare en påminnelse om skåningarnas regionala 
tillhörighet. 
 
I min empiri syns detta tydligt då ”vi”, ”oss”, ”vår” och ”här” inte kan misstas för att handla om 
något annat än Skåne. Att tidningarnas målgrupp utgörs av den skånska befolkningen kan på så 
sätt inte misstas. Denna ”banala regionalism” finns överallt och uppmärksammas inte eftersom 
den är så pass osynlig att den känns naturlig. Identifikationen som skåning blir på så sätt ständigt 
närvarande även om den inte direkt uppmärksammas.  

Denna destruktiva politik måste vi skåningar motsätta oss. Beslut som rör Skåne ska fattas i 
Skåne av oss skåningar.66

I citatet ovan förstärks dessutom identiteten skåning av att artikelförfattaren har valt att 
specificera ”vi” och ”oss” med ett efterföljande ”skåningar”, som i det här fallet hade kunnat 
uteslutas utan att förändra meningens innebörd eller sammanhang.  
 
I min empiri hittar jag dessutom ett rikt symbolspråk som används för att skapa en känsla av 
gemenskap. 
                                                 
62 Michael Billig, Banal Nationalism, (London, 1995), s. 6 
63 Ibid, s. 93 
64 Ibid, s. 97 
65 Ibid, s. 93 
66 Henrik Kvennberg, ”Gör Skåne till ett Katalonien”, Kvällsposten, (051130) 
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Symbolerna är många för Skåne. Glimmingehus med sina gråa murar, Skanörs gås-
övergångsställe, Edvard Persson, Robinson-Emma, Lunds domkyrka, Kärnan i Helsingborg 
och den gula och röda skånska flaggan. Ales stenar i sin båtliknande formation ovanför 
Kåseberga hamn, där ålar och andra skånska specialiteter kan köpas. Men också det skånska 
regionfullmäktige som sammanträder just i Skånehuset i Kristianstad är en symbol, ja till och 
med valda företrädare för Skåne.67

Alla symboler som nämns i citatet ovan antas vara välkända för skåningar och genom att rada 
upp alla dessa symboler skapas en ”vi”-känsla. Att likställa det skånska regionfullmäktiget med de 
andra skånska symbolerna är ett sätt att poängtera att regionförsöket är något som bidrar till 
regionens särprägel. Eftersom de andra symbolerna antas vara positivt laddade blir även 
regionförsöket det och argumentet för ett utvecklat regionalt självstyre finns inbäddat i hela 
citatet.  
 
Anssi Paasi menar att symbolspråk är en av tre krafter då en region institutionaliseras och att 
regionala symboler på så vis är en del av den regionala identiteten.  

Coats of arms, flags, rituals such as parades, and so on are of crucial importance, in the same 
way that songs, poems, novels and movies make spatial symbolism part of daily life, 
transforming this symbolism as an essential part of what Billig labels banal nationalism.68  

Paasi refererar till Billigs resonemang om banal nationalism där Paasi menar att symboler dels 
fungerar som identifikation och dels som reklam, då olika symboler används för att marknadsföra 
regionen inom exempelvis turistindustrin.69   

Skånsk identitet 
Utöver den banala regionalismen uppmärksammas den skånska identiteten även explicit då 
uttrycket regional identitet används flitigt, ibland med och ibland utan förklaring.  

Skåne har en starkare regional identitet än många andra regioner.70

Till exempel är det tydligt vilken stark regional identitet det finns i Skåne – faktiskt starkare än i 
andra delar av nationalstaten Sverige.71

I Skåne finns en regional identitet på ett helt annat sätt än på andra ställen.72

I ovanstående citat nämns den skånska identiteten utan att begreppets innebörd och kännetecken 
förklaras. Läsarna förväntas förstå dess innebörd och utrymme lämnas åt läsarnas egna tolkningar 
av begreppet. Att den skånska identiteten existerar framställs i ovanstående citat som en objektiv 
sanning. Inga ord eller fraser öppnar upp för möjligheten att det kan förhålla sig på ett annat sätt. 
                                                 
67 Peter J Olsson, ”Det symboliskt skånska”, Kvällsposten, (040228) 
68 Anssi Paasi, (2001), s. 17 
69 Ibid, s. 17 
70 Cecilia Hermansson, ”Fördel Skåne”, Kristianstadsbladet, (080409) 
71 Peter J Olsson, ”Skåne lite grann från ovan”, Kvällsposten, (070512) 
72 Peter J Olsson, ”Sådan är skåningen”, Kvällsposten, (050819) 
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Artiklarnas tolkningar framställs som sanna och allmänt kända. Läsarnas individuella 
föreställningar om begreppet påverkar inte artiklarnas budskap. Det kan istället ses som en styrka 
då fler människor kan identifiera sig med den skånska identiteten då de själva får ge begreppet 
dess betydelse.  
 
Vid de tillfällen då begreppets innebörd förklaras är det oftast en bred bild av den skånska 
identiteten som målas upp och återigen finns utrymme för läsarnas egna tolkningar av begreppet. 

Varje regionalt rum har sin form, sina möbler, sina symboltavlor, sina ljuspunkter och sina 
komplikationer. Dessa rum skapas av de människor som i historisk tid bott i regionen, de som 
invandrat samt de som för tillfället bor där – oavsett de enskilda individernas ursprung. 
Gemenskapen knyts till detta rum och dess unika särprägel.73

Vad är då denna identitet? Den bygger givetvis inte på härstamning. Den bygger delvis på 
dialekt och traditioner. Men urskåningen och vi inflyttade skåningar har lika del i skapandet av 
det som just i dag är det skånska: summan av kultur och åsikter hos oss som i dag bor i 
landskapet. Den är inte enhetlig, den är inte konfliktlös, men blandningen blir ändå genuint 
skånsk.74

De ovanstående citaten är intressanta så till vida att de tycks symbolisera den nya regionalismen 
och dess syn på regional identitet. Citaten har en socialkonstruktionistisk syn på region och 
regional identitet där dessa anses skapas socialt och därför anses vara såväl kontextuella som 
föränderliga. I citaten ovan poängteras att den regionala identiteten inte bygger på härstamning 
eller ursprung hos dem som bor i regionen. Den regionala identiteten skapas av dem som bor i 
regionen och bygger idag på globalisering, integration och mångfald. Men citaten ovan nämner 
också regionens ”dialekt och traditioner” och hävdar att den regionala identiteten är kopplad till 
regionens ”unika särprägel” vilket skulle kunna kopplas till en essentialistisk syn på region och 
regional identitet. De ovanstående citaten är inte specifika utan handlar om regional identitet i 
stort, där det som beskrivs vara det skånska: ”summan av kultur och åsikter hos oss som idag bor 
i landskapet” likaväl kan handla om Småland, Dalarna eller Uppland.  
 
I min empiri finns exempel på en mer specifikt uttryckt skånsk identitet. 

Och kanske är det just detta som egentligen är det skånska, det skåneländska: Att det är ett 
gränsland, inte bara liggande mellan Danmark och Sverige, utan även med goda transportvägar 
till Östersjöns alla kuster och bortom dem. Handelsmän, resenärer – och i värsta fall krigsfolk 
– har alltid passerat landskapet. Och det har självt blivit rikt inte bara på den goda jorden, utan 
även på handel, marknader och samfärdsel. I Skåne lyckades aldrig den danske kungen ge 
städerna det monopol på handel som borgade för att skatteindrivningen gick lätt; här handlade 
de stora skånska gårdarna direkt med omvärlden! […] Gränslandet hävdar sig med 

                                                 
73 Stiftelsen skånsk framtids styrelse, ”Historia och identitet viktigt för regioner”, Kvällsposten, (070201) 
74 Peter J Olsson, ”Det symboliskt skånska”, Kvällsposten, (040228) 
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misstänksamhet mot tullare och skatteindrivare, öppenhet mot omvärlden och en nyfikenhet 
på det nya. Och förmågan att ta till sig nyheter gör den ärvda kulturen livskraftigare.75

Det spännande med Skåne som gränsland är att läget öppnar för helt andra attityder än lokal 
självtillräcklighet och misstro mot invandrare – det som Skåne tyvärr fått rykte om sig att 
härbärgera. Tvärtom är det nyfikenhet på det främmande och öppenhet för nyheter som är det 
traditionella särdraget. Liksom en utpräglad misstro mot gränskontroller, tullar och taggtråd.76

Enligt citaten ovan är den skånska identiteten en mentalitet som har skapats historiskt i och med 
Skånes läge som gränsregion. Denna mentalitet bygger enligt citaten på en öppenhet och 
nyfikenhet inför det nya och en misstänksamhet mot det som skulle kunna hindra regionens 
samarbete med omvärlden så som tullar och gränskontroller. Det jag finner mest intressant med 
citaten ovan är att de förhåller sig till en annan diskurs där den skånska regionalismen framställs 
som anledningen till de främlingsfientliga partiernas framgång i Skåne. Denna diskurs har 
smutskastat den skånska regionalismen och den skånska identiteten, vilket försvårar läget för dem 
som vill argumentera för en regional utveckling. I de ovanstående citaten förhåller sig 
artikelförfattaren till den bild som tidigare nämnda diskurs har skapat. Den skånska identiteten 
beskrivs ur ett historiskt perspektiv där regionens öppenhet och nyfikenhet används för att göra 
begreppet rumsrent. Det pågår på så vis en diskursiv konflikt där två motstridiga diskurser 
kämpar om konsensus. Denna diskursiva konflikt har flera exempel i min empiri. 

Dessutom vore det bara skönt att slippa rödgul chauvinism. Det händer att skånska politiker 
storvulet talar om Skåneland eller en Scaniaregion, byggd på historia och identitet. Det ligger 
farligt nära dravel.77

Och att som Sydsvenskan hylla borttagandet av Skånenamnet för att man ogillar ”rödgul 
chauvinism”, det är bara fånigt. Den som tror sig hitta farliga tendenser i skånsk regionalism 
har säkert styrts av förutfattade meningar.78

Diskurserna som är i konflikt kan aldrig bortse från varandra utan måste alltid förhålla sig till 
varandra och argumentera utifrån det. 
 
De första citaten är starka inlägg i regionaliseringsdebatten där öppenheten och nyfikenheten kan 
främja en regional utveckling medan misstänksamheten mot ”gränskontroller, tullar och taggtråd” 
kan symbolisera en negativ attityd mot dem som hindrar regionens utveckling och möjlighet till 
regionalt självstyre. Att poängtera att den skånska mentaliteten är en historisk utveckling kan 
stärka tanken om att Skåne bör styra över den egna regionen. 
 
Att Skåne idag är en del av Öresundsregionen anses utgöra en viktig del av den regionala 
identiteten.  

                                                 
75 Peter J Olsson, ”Skåne – stängt eller öppet?”, Kvällsposten, (060722) 
76 Peter J Olsson, ”Skåne och liberalismen”, Kvällsposten, (031101) 
77 ”Den skånska pusselbiten”, Sydsvenskan, (070128) 
78 Peter J Olsson, ”Levande regioner, tack”, Kvällsposten, (070129) 
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Skåne är inte längre bara Skåne, utan en del av Öresundsregionen. Och den börjar ta rejäla kliv 
från forskarvision och lokalpatriotiskt drömmeri till verklighet.79

Skåne och Sydsverige har en ny geografisk placering. Det har nog alla insett. Från att vara 
periferi i den svenska nationalstaten, en utkant långt från makten, så har man blivit en av de 
centrala regionerna i det nya EU-Europa.80

Det framgår tydligt av citaten ovan att det politiska samarbetet påverkar den skånska 
mentaliteten. I det sista citatet markeras att Skåne har sina blickar vända mot EU och Europa 
istället för mot Sverige. Det poängteras att regionen är ”långt från makten” när det gäller Sverige 
men att regionen är mer centralt belägen i det europeiska samarbetet. Detta förstärker kampen 
mellan stat och region och det blir tydligt att det regionala självstyret anses vara betydelsefullt i 
samarbetet med andra länder. Enligt min empiri stärker Skånes nya roll regionens självförtroende 
som anses vara en av regionens särdrag.   

”Dem” 
Min empiri består till stor del av artiklar som argumenterar för en regional utveckling där 
regionalt självstyre anses vara målet. I motsats till konstruktionen av ”vi” står därför 
konstruktionen av ”dem” som utgör ett hot mot den önskade utvecklingen och som i fallet Skåne 
exemplifieras av regeringen, statsministern och huvudstaden. Konstruktionen av ”dem” visar en 
tydlig maktkamp mellan stat och region. Regionen kämpar för ett större politiskt utrymme med 
regionalt självstyre som mål. Detta mål kan inte nås utan statens medgivande. Regeringen blir på 
så vis ett hot mot det regionen kämpar för. Av min empiri att döma är denna maktkamp 
närvarande oavsett vilken regering som sitter.   

Den socialdemokratiska regeringen försöker dock ändå konstant att minska det skånska 
självstyret trots att projektet varit mycket lyckat. Detta är befängt. […] Den socialdemokratiska 
regeringen verkar dock i sedvanlig ordning värna mer om sin egen makt än om Skåne och 
skåningarnas möjligheter att på egen hand lägga grunden för en framgångsrik regional politik.81

Fredrik Reinfeldt har övertagit minst en åsikt direkt från företrädaren Göran Persson, nämligen 
att man ska vara försiktig med att släppa makten från regeringen och från Stockholm. […] 
Psykologiskt är det lätt att förstå: Efter tolv långa år lyckades man komma tillbaka till 
regeringsmakten. Då vill man använda denna och styra och ställa, därför vill man inte 
balanseras av besvärliga regionala opinioner.82

I citaten ovan är artikelförfattarna ganska syrliga i tonen och det framgår tydligt att regionen 
känner sig överkörd av staten. Både den socialdemokratiska och den borgerliga regeringen 
beskrivs som maktgalna då de inte vill begränsa sin egen makt till regionernas förmån. 
Besvikelsen i regionen är stor då regeringen inte verkar bry sig om regionen och dess möjligheter 

                                                 
79 ”Skåne större än Tiffany”, Sydsvenskan, (061206) 
80 Peter J Olsson, ”Från utkant till centrum”, Kvällsposten, (080412) 
81 Henrik Kvennberg, ”Gör Skåne till ett Katalonien”, Kvällsposten, (051130) 
82 Peter J Olsson, ”Dags att regionalisera Sverige”, Kvällsposten, (071023) 
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till utveckling och framgång. Uttrycket ”besvärliga regionala opinioner” antyder att det är så 
regionen känner sig i kommunikationen med staten. Genom att framställa staten som maktgalen 
och förtryckande blir regionen per automatik ett offer, då regionen förgäves kämpar mot staten 
som har det sista ordet. Enligt mig förenar detta regionen, dels i rollen som offer och dels i sin 
avsky mot staten.  
 
Det är inte bara regeringen och statsministern som åker på stryk, i min empiri får även 
huvudstaden och dess invånare sin beskärda del.  

Det är viktigt att det känns att det är en talkshow från Malmö, inte Stockholm, och det 
kommer bland annat att märkas i valet av gäster.83

Citatet ovan visar en tydlig gränsdragning mellan Skåne och Stockholm. I det här fallet handlar 
det om SVT:s talkshow ”Eftersnack” som producerades i elva lokala varianter runt om i landet. 
När det gällde den skånska varianten var det enligt citatet ovan viktigt att det märktes att den var 
producerad i Malmö och inte i Stockholm. Citatet visar att det finns en vilja att särskilja sig från 
Stockholm. I detta ligger en värdering där det anses vara positivt att programmet har lokal 
förankring. Den regionala kulturen anses vara finare än huvudstadens. Den negativa attityden 
gentemot Stockholm och stockholmare blir ännu tydligare då öknamn används för att beskriva 
dem.  

Skåningar hade kunnat ge sig in i en lagom humoristisk och regionalchauvinistisk 
munhuggning med pösiga nollåttor.84

I citatet ovan används uttrycket ”pösiga nollåttor” vilket förstärker den negativa attityden 
gentemot Stockholm och stockholmare. Uttrycket förklaras inte närmare, läsarna antas förstå 
bakgrunden till uttrycket och ingen förklaring till varför uttrycket används tycks behövas. Av det 
ganska oskyldiga uttrycket framgår det att stockholmarna anses vara dryga och stöddiga. 
 
Konstruktionen av ”dem” fungerar som en förstärkning av konstruktionen av ”vi”. Att beskriva 
”dem” som ett yttre hot mot det ”vi” kämpar för förenar regionen i sin kamp mot regeringen. 
Gränsdragningen mellan Skåne och Stockholm förstärker den skånska identiteten då ”vi” är 
skåningar, inte stockholmare. Glorifieringen av den egna regionen och smutskastningen av den 
andra tjänar samma syfte. 

                                                 
83 Ulf Clarén, ”Ny talkshow med betoningen på regional kultur”, Sydsvenskan, (070902) 
84 ”Skåne större än Tiffany”, Sydsvenskan, (061206) 
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Västra Götalandsregionen 

Sammanfattning av regionaliseringsdebatten i Västra Götaland 
I Västra Götaland har ansvarskommitténs slutbetänkande mottagits med såväl entusiasm som 
missnöje. En del är positiva till utvecklingen då dagens samhällsstruktur av dem inte anses 
fungera. 

Det behövs en förändring av den svenska samhällsstrukturen. Dagens regionala röra hämmar 
både demokrati och effektivitet. Våra 21 län överensstämmer inte med den regionala 
indelningen för våra statliga myndigheter – som inte heller överensstämmer med varandra, 
utan stoltserar med ett fyrtiotal olika indelningar. Detta gör det svårt att se vem som ansvarar 
för vad, och försvårar för medborgarna att utkräva ansvar. Att den bristande samordningen 
omöjliggör en effektiv hantering av det offentliga uppdraget är ett allt för känt faktum.85

En ny förenklad regionindelning skulle enligt förespråkarna underlätta samarbetet mellan stat och 
region. Strukturen skulle bli tydligare och medborgarnas insyn och inflytande skulle öka. Detta 
anser förespråkarna skulle vara positivt då de anser att alltför många beslut fattas i Stockholm 
vilket upplevs som negativt då den regionala aspekten inte uppmärksammas.  

Alla beslut behöver inte fattas i Stockholm.86

Förespråkarna är positiva till regionalt självstyre då olika regioner har olika förutsättningar och 
behov som de då skulle kunna anpassa sin politik efter. Dagens struktur anses inte vara anpassad 
för regionernas olikheter. 

Förutsättningarna för regional tillväxt och utveckling varierar stort ute i landet, vilket innebär 
att lokala företrädare är bäst lämpade att fatta beslut i dessa frågor. De regionala 
utvecklingsfrågorna handlar dessutom om att väga olika intressen mot varandra och göra 
prioriteringar. Detta är politiska avvägningar som ska hanteras i folkvalda församlingar på 
regional och lokal nivå – inte av statliga tjänstemän på länsstyrelserna. Politiska beslut ska fattas 
av politiker. Det är nödvändigt för att medborgarna ska kunna utkräva ansvar.87

Förespråkarna är utifrån regionernas olika förutsättningar positiva till en asymmetrisk 
regionindelning där alla regioner inte nödvändigtvis behöver struktureras på samma sätt.  

Alla måste inte vara lika. Det viktiga är snarare att de som vill ha förändring ges möjlighet att 
förändra, och att de som känner tvehågsenhet ges möjlighet att tänka efter.88

Den asymmetriska regionindelningen innebär också att de regioner som vill gå samman ska få 
göra det men att de regioner som inte vill det ska få slippa. Förespråkarna poängterar dock att 
staten bör ta en aktiv roll i indelningen för att undvika obalans mellan regionerna i form av 
befolkningsmängd eller offentlig verksamhet. 

                                                 
85 Lars Isaksson, ”Bråttom minska antalet län i Sverige”, Göteborgs-Posten, (070105) 
86 ”Sätt frivilligheten främst”, Göteborgs-Posten, (070228) 
87 Lars Isaksson, ”Bråttom minska antalet län i Sverige”, Göteborgs-Posten, (070105) 
88 ”Sätt frivilligheten främst”, Göteborgs-Posten, (070228) 
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I dynamiska tillväxtområden, som exempelvis Mälardalen, finns en stor medvetenhet om de 
möjligheter som en regionbildning öppnar. Regeringens ansvar är att se till balansen. Det vore 
inte bra om vi på frivillighetens väg får några få stora och starka regioner medan resten av 
Sverige blir ett antal restposter.89

Den sittande regeringen med moderaterna i spetsen har sedan ansvarskommitténs slutbetänkande 
blev offentligt ställt sig tveksamma till den regionala utvecklingen och deras ståndpunkt i frågan 
har varit oklar. Detta oroar förespråkarna som menar att moderaternas tveksamhet inte ska få 
stoppa den regionala utvecklingen. 

[…] Samtidigt får det inte vara så att en borgerlig regering, till följd av oförmåga att komma 
överens eller skrida till handling, motsätter sig regionbildningar som efterfrågas av de regionala 

och lokala politikerna själva.90

De som ställer sig negativa till ansvarskommitténs slutbetänkande är kritiska till den föreslagna 
regionindelningen där de menar att de föreslagna regionkommunerna är för stora och därmed 
svåra att överblicka. De tar upp den egna regionen som ett dåligt exempel på regionbildande och 
menar att lösningen på dagens strukturproblem inte är större regioner. Vården och dess framtid 
verkar vara det stora orosmomentet. Kritikerna är rädda för att sjukvården försämras då landsting 
slås ihop i bildandet av regioner. Vid en sammanslagning riskerar små sjukhus att stängas till 
förmån för ett eller flera stora sjukhus inom regionen, vilket skulle innebära att avståndet ökar 
och tillgängligheten minskar för patienterna. Att organisationerna blir större innebär inte 
nödvändigtvis bättre sjukvård, organisationerna kommer att bli svåra att överblicka och därmed 
eventuellt svåra att driva. Den egna regionen tas upp som ett exempel på detta.  

Det finns inga bevis på att storregioner ger bättre sjukvård – titta bara på Västra Götalands 
köer.91  

Som lösning på problemet föreslås staten ta över det finansiella ansvaret för vården, eller att 
regionerna ansvarar för primärvården samtidigt som staten tar över ansvaret för den mer 
avancerade sjukvården. I framtiden kommer större krav ställas på sjukvården i och med ett ökat 
medicinskt och tekniskt kunnande. Detta kommer kräva en förändring och en effektivisering 
inom sjukvården. Funderingar om att eventuella sammanslagningar kanske kostar energi och 
resurser som istället borde lägga på framtida effektiviseringar kommer till uttryck. 
 
Halland och dess framtid diskuteras också flitigt då Halland har knytning till Västra 
Götalandsregionen vilket har resulterat i spekulationer om en eventuell sammanslagning mellan 
de två regionerna. Halland däremot vill inte slås ihop med någon annan region. 
Ansvarskommittén har i sitt slutbetänkande inte givit några förslag på hur regionindelningen kan 
komma att se ut. De har däremot listat ett par kriterier som de blivande regionerna ska uppfylla. 

                                                 
89 ”Frivilliga regioner är bäst”, Göteborgs-Posten, (070723) 
90 ”Moderat regionvånda”, Göteborgs-Posten, (070613) 
91 Karl Henrik Sax, ”Jättesjukan”, GT, (070228) 
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Exempelvis ska regionerna ha en befolkningsmängd mellan en halv och två miljoner, ett 
universitetssjukhus och ett universitet. Halland uppfyller inte de här kriterierna men de står på sig 
i kampen om självstyre.  

Alla fattar direkt att Halland inte kan nå de kriterier som Ansvarskommittén ställer upp. Detta 
innebär inte att det är något fel på nuvarande Hallands utvecklingsförmåga eller potential inför 
framtiden, tvärtom. Det är Ansvarskommitténs kriterier som är irrelevanta.92

Enligt min empiri kommer regionen att anpassa sig efter Hallands vilja, om Halland vill gå ihop 
och slå sig samman med regionen kommer samarbetet välkomnas men om Hallands däremot 
väljer att stå utanför kommer detta accepteras. Artiklarna argumenterar för att den kommande 
förändringen ska ske på frivillighetens grunder där Hallands vilja måste respekteras. Dessutom tas 
betydelsen av gränsöverskridande samarbete upp. Ett samarbete mellan exempelvis Halland och 
Västra Götaland skulle innebära att Halland på så sätt skulle klara av att uppfylla 
ansvarskommitténs kriterier.  

Regional identitet 
I artiklarna från Västra Götaland finns ett mönster där konflikten mellan centrum och periferi är 
det centrala. Göteborg som är regionens största stad samt dess naturliga centrum har hamnat i 
skuggan av Stockholm och detta väcker missnöje i regionen. Precis som i fallet Skåne riktas 
aggressioner mot såväl regeringen som huvudstaden. Regionen i allmänhet och Göteborg i 
synnerhet känner sig åsidosatta och detta syns i min empiri på flera sätt. 
 
När det gäller den regionala kulturen anses den statliga styrningen vara alltför stor. Staten 
bestämmer i stort sett över regionens kulturella verksamhet då denna finansieras av statliga bidrag 
med vissa riktlinjer om hur pengarna ska användas. Enligt min empiri anses denna statliga 
styrning vara negativ och ett regionalt beslutsfattande efterfrågas. 

I över 30 år har staten genom Kulturrådet i stora drag talat om hur statsbidraget till regionernas 
kultur ska användas och det är verkligen dags att ta bort den styrningen nu.93

Att staten med sina bidrag och dess medföljande krav styr regionens utveckling verkar inte vara 
specifikt för det kulturella området. 

Göran Persson och hans regering satte i system att villkora statsbidrag till kommuner och 
landsting. Gör som staten vill, annars inga pengar! Den goda tanken vara att skapa lika 
förutsättningar överallt i landet. Det onda var att kommunpolitiker fick mindre 
handlingsfrihet.94

Citaten ovan visar tydligt hur staten styr regionen genom de statliga bidragen. Regionen känner 
sig överkörd av staten då de inte fritt får bestämma över bidragen. Regionen klarar sig inte utan 

                                                 
92 Martin Andreae, ”Behåll Halland som ett välmående exempel”, Göteborgs-Posten, (070226) 
93 Lennart Kollmats, Befria regional kultur från statens styrning”, GT, (070822) 
94 Karl Henrik Sax, ”Jättesjukan”, GT, (070228) 
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dessa bidrag och måste därför ”lyda” staten. En hopplöshet infinner sig då regionens 
handlingsutrymme begränsas av den statliga styrningen. Min empiri ger fler exempel på hur 
regionen med Göteborg i centrum känner sig åsidosatta i relation till huvudstaden. Detta visar sig 
mer konkret i citatet nedan då antalet huvudkontor för statliga myndigheter och verk jämförs 
mellan städerna. 

Lokaliseringen av huvudkontoren har en direkt påverkan på den regionala utvecklingen och det 
territoriella perspektiv som kommittén vill främja. Göteborg har länge varit förfördelat i den 
här frågan. […] Göteborg är landets andra stad, men har i dag endast sex huvudkontor för 
statliga verk och myndigheter i jämförelse med Stockholm som har 139 stycken. […] Städer 
som har fler myndigheter men som är mindre, är exempelvis Uppsala som har 11 och 
Norrköping som har 8.95

Göteborg anser att lokaliseringen av huvudkontor är orättvis då två mindre städer har fler 
myndigheter än Göteborg. Artikelförfattaren ser gärna att en omlokalisering av myndigheter sker. 
Hon anser vidare att avsaknaden av statliga myndigheter påverkar den regionala utvecklingen och 
hon tycker därmed att Ansvarskommittén borde ha uppmärksammat problematiken i sin rapport. 
Att Ansvarskommittén inte tar upp den här aspekten spär på regionens känsla av att vara 
åsidosatt och bortglömd. I citatet ovan tycker jag mig skönja drag av ”lillebrors-komplex” där 
Göteborg är avundsjuk och svartsjuk på ”storebror” Stockholm. Detta syns även i en diskussion 
om folkpartiets föreslagna kulturpolitiska program som av en artikelförfattare anses vara alltför 
fokuserat på Stockholm.   

[…] Förslaget […] innehåller en beskrivning som om det inte finns en modern opera i Sverige 
och därför måste det till en ny och då uppenbarligen i Stockholm. Åk till Göteborg och titta på 
den tämligen nya opera som finns där. Där går att ta emot utländska uppsättningar. Liksom 
Göteborgs Symfoniker är Sveriges nationalorkester, kan också operan där fylla samma 
funktion.96

Återigen hamnar Göteborg i skuggan av Stockholm där den regionala kulturen inte ”duger” eller 
”räcker till” för huvudstaden. Jag tror precis som i fallet Skåne att konstruktionen av fienden i det 
här fallet regeringen och huvudstaden förenar regionen, som går ihop dels i kampen mot fienden 
och dels i aggressionen mot huvudstaden. 
 
I artiklarna från Västra Götaland nämns inte den egna regionen i särskilt positiva ordalag. Vissa 
framhåller att regionprojektet inte var särskilt väl mottaget i början men att det nu skulle vara 
svårt att gå tillbaka till den gamla strukturen. 

Dels pågår sedan länge försök i både Västra Götaland och Skåne med direktvalda regioner. 
Knappast någon kan väl i dagsläget tänka sig att överge det försöket och återgå till gamla 
föråldrade länsgränser.97

                                                 
95 Cecilia Wigström, ”Placera fler myndigheter i Göteborg”, Göteborgs-Posten, (070416) 
96 Lennart Kollmats, Befria regional kultur från statens styrning”, GT, (070822) 
97 ”Sätt frivilligheten främst”, Göteborgs-Posten, (070228) 
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Som väl de flesta minns föddes inte Västra Götalandsregionen utan värkar. Det tog tid innan 
nästan alla ville vara med. Men nu finns det knappast någon opinion för att lösa upp regionen i 
dess gamla beståndsdelar.98

Andra är hätskare i sin ton och framhåller Västra Götaland som ett dåligt exempel på 
regionbildande.  

Det får inte bli fler politiska prestigeprojekt som till exempel Västra Götalandsregionen som 
saknar folkligt stöd, endast 7-9 procent ser några fördelar enligt undersökningar från 
Göteborgs universitet.99

I diskussionen om fortsatta regionbildningar över hela landet framhålls Västra 
Götalandsregionen ofta som en stor framgång. Något sämre exempel på lyckad regionbildning 
torde vara svårt att finna.100

Det framgår att känslorna inför den egna regionen är blandade och det står klart att regionen 
bildades utan folklig förankring. Det kan vara en av anledningarna till att regionen argumenterar 
för frivillighet och valmöjlighet i bildandet av nya regioner. 
 
I analysen av Västra Götaland tycks konstruktionen av ett ”vi” saknas. En anledning till detta kan 
vara en negativ inställning till begreppet regional identitet vilket framkommer i min empiri. 
Josefina Syssner hävdar i en debattartikel att den svenska regionalpolitiken är ”fantasilös, 
inskränkt och apolitisk”101. Hon menar att regionalpolitiken är fantasilös då nyckelstrategin i 
mångt och mycket handlar om att härma hur framgångsrika regioner är strukturerade. 
Regionalpolitiken anses vara apolitisk då alla politiska partier i stort sett har samma åsikter i 
regionfrågan vilket betyder att de politiska väljarna inte har så mycket att välja emellan. Syssner 
menar avslutningsvis att regionalpolitiken är inskränkt då det finns en föreställning om att en 
framgångsrik region bygger på en regional identitet. 

För att uppmuntra dessa känslor av tillhörighet har man, i region efter region, bestämt sig för 
att stärka den regionala identiteten. Regionalt kulturarv och kunskap om den regionala 
historien ska stärkas och uppmuntras. Och har man ingen identitet och inget regionalt 
kulturarv, ja, då får man väl uppfinna det.102

Syssner drar paralleller till de effekter som nationsbyggandet och skapandet av nationella 
identiteter ledde till och menar att samma misstag inte behöver göras på den regionala nivån. I 
resonemanget framgår tydligt att synen på regional identitet är negativ då den anses vara en social 
konstruktion som i sitt syfte att skapa en framgångsrik region är onödig.  

                                                 
98 ”Frivilliga regioner är bäst”, Göteborgs-Posten, (070723) 
99 Cecilia Widegren & Ulf Sjösten, ” Nya regioner? Viktigast är bättre vård”, GT, (070302) 
100 Rune Lanestrand, Västra Götaland. Ett avskräckande exempel!”, GT, (080417) 
101 Josefina Syssner, ”Regionalpolitiken är fantasilös och apolitisk”, Göteborgs-Posten, (070228) 
102 Josefina Syssner, ”Regionalpolitiken är fantasilös och apolitisk”, Göteborgs-Posten, (070228) 
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Jämförande analys 

Likheter 
Båda regionerna är i det stora hela positiva till den föreslagna regionala utvecklingen, då båda 
regionerna anser att den nuvarande samhällsstrukturen inte fungerar tillfredsställande. Idag anses 
makten vara centrerad till huvudstaden vilket skulle ändras i den nya regionindelningen då 
makten skulle fördelas över hela landet. Båda regionerna är i stort sett för ett regionalt självstyre 
då de anser att alla regioner bör få beslutsrätt i frågor som rör den egna regionen. Beslut ska 
fattas av politiker med lokal eller regional förankring. På så sätt anpassas politiken efter de olika 
regionernas förutsättningar och behov. Utifrån detta tycker båda regionerna att den nya 
regionindelningen måste ske på frivillighetens grunder och alla regioner behöver på så vis inte 
vara strukturerade på samma sätt.  
 
Den största likheten mellan analysen av Skåne och Västra Götaland är den pågående 
maktkampen mellan stat och region. Båda regionerna ger uttryck för aggressioner gentemot 
staten som beskrivs som både maktgalen och självcentrerad. Regeringen är ett ”hot” mot det 
regionerna kämpar för då staten beslutar om regionernas självstyre ska få permanentas. Dessutom 
är regionerna påverkade av en statlig styrning då staten via sina bidrag kan ställa krav på 
regionerna. Båda regionerna uttrycker känslor av att vara motarbetade och förbisedda. Samtidigt 
pågår en konflikt mellan centrum och periferi där båda regionerna anser att de har hamnat i 
skymundan då Stockholm favoriseras. 

Olikheter 
I fallet Skåne kommer en regional identitet till uttryck genom ”banal regionalism”, symbolspråk 
samt en explicit diskussion om begreppet regional identitet och dess innebörd. Den skånska 
identiteten framställs som naturlig och självklar. Den beskrivs ur ett historiskt perspektiv med 
fokus på regionens geografiska läge som gränsregion. Öppenhet, nyfikenhet och självförtroende 
sägs vara karaktäristiskt för den skånska mentaliteten. I fallet Skåne ses den regionala identiteten 
som grunden i den nya regionindelningen där en framgångsrik region bygger på identitet, 
tillhörighet och kultur. Uttrycket är fyllt av regionens positiva särdrag och används därför i en 
positiv bemärkelse. Kanske är detta ett sätt att bemöta konkurrerande diskurser som hävdar att 
regional identitet skapar gränser och leder till konflikt? 
 
I fallet Västra Götaland finns ingen uttryckt regional identitet. Den egna regionen nämns ofta i 
skeptiska eller negativa ordalag då den egna regionen tas upp som ett exempel på en mindre 
lyckad region. Regional identitet framställs som en inskränkt föreställning om att en framgångsrik 
region bygger på gemenskap och tillhörighet. Regional identitet framställs som något konstruerat 
och konstgjort som saknar mening då det används i syfte att skapa en gemenskap som inte finns.  
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Sammanfattande slutdiskussion 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur region och regional identitet i Skåne 
respektive Västra Götaland konstrueras och rekonstrueras i tidningsmedia. Jag har under arbetets 
gång försökt besvara följande frågor: Vad kännetecknar den regionala diskursen i Skåne 
respektive Västra Götaland? Hur framställs region och regional identitet i de två diskurserna? 
Vilka likheter respektive skillnader finns mellan de två regionernas diskurser?  
 
Analysen av de skånska artiklarna visar att det i Skåne finns en uttalad regional identitet. Denna 
regionala identitet bygger på maktkampen mellan stat och region vilket synliggörs i 
konstruktionen av ett ”vi” och ett ”dem”. Konstruktionen av ”vi” står för identifikation och 
gemenskap och den skapas diskursivt genom ordval, symbolspråk och explicita diskussioner om 
begreppet. I artiklarna skapar exempelvis orden ”vi”, ”oss”, ”här” och ”vår” mening då de 
underförstått syftar på identifikationen som skåning. Dessa ord och fraser är så pass osynliga att 
de känns naturliga. På så vis är regionaliteten alltid närvarande, ibland medvetet och ibland 
omedvetet. I artiklarna används emellanåt ett symbolspråk i syfte att skapa gemenskap eller väcka 
känslor. Symbolerna fungerar som gemensamma nämnare för den skånska befolkningen. Den 
regionala identiteten konstrueras även i explicita diskussioner om begreppet. I dessa diskussioner 
poängteras förekomsten av en regional identitet. Den skånska identiteten beskrivs som en 
mentalitet som har skapats historiskt i och med att Skåne är en gränsregion. Denna mentalitet 
sägs bygga på öppenhet och nyfikenhet inför det nya och en misstänksamhet mot exempelvis 
gränskontroller och tullar. Dagens samarbete med Danmark anses vara av stor betydelse för den 
skånska identiteten då Skåne har blivit en expansiv region med stora möjligheter. Detta har 
resulterat i ett gott självförtroende och en stolthet som syns tydligt i min empiri där den egna 
regionen enbart omnämns i positiva ordalag. Det är dock viktigt att framhäva att det pågår en 
diskursiv konflikt i regionen där två diskurser strider om konsensus. Regional identitet har i en 
annan diskurs framhävts vara ett uttryck för separatism och har setts som anledningen till de 
främlingsfientliga partiernas framgång i regionen. Detta påverkar den regionala diskursen som 
måste förhålla sig till den stridande diskursen och argumentera utifrån den. Konstruktionen av 
”dem” används i syfte att förena regionen i kampen mot fienden som i fallet Skåne exemplifieras 
av regeringen och huvudstaden. Regionen kämpar för regionalt självstyre vilket inte kan bli 
verklighet utan regeringens samtycke och beslut. På så sätt upplevs regeringen som ett hot mot 
det regionen kämpar för. Regionen känner sig överkörd och åsidosatt av regeringen som beskrivs 
som maktgalen och självcentrerad.  
 
Analysen av Västra Götaland visar att det inte finns någon uttalad regional identitet i regionen. I 
Västra Götaland finns ingen så kallad ”vi”-känsla. Artiklarna har inte den egna regionen i fokus 
utan diskuterar den regionala omstruktureringen generellt. De få gånger den egna regionen nämns 
är det till stor del i negativ bemärkelse då regionen får utgöra exempel på en dålig regionbildning. 
I artiklarna sker dock en konstruktion av ”dem” som till stor del överensstämmer med 
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konstruktionen i fallet Skåne. Konstruktionen av ”dem” förenar regionen till viss del men kan 
inte benämnas regional identitet. I regionen framställs regional identitet som en meningslös 
identifikation då en framgångsrik region inte anses bygga på historia, kultur eller tillhörighet.  
 
Jag anser att min analys visar att den regionala identiteten är en föreställd gemenskap som 
konstrueras och rekonstrueras i den diskursiva praktiken. På så vis är de regionala identiteterna 
kontextuella och föränderliga vilket innebär att de kan komma att förändras i och med den nya 
regionindelningen. Anssi Paasi menar att det är svårt att skriva eller tala om fenomenet utan att 
bidra till skapandet av den verklighet som framställs.103 Detta tycker jag syns tydligt i både Skåne 
och Västra Götaland. I de skånska artiklarna poängteras förekomsten av en regional identitet 
vilket skulle kunna leda till att den regionala identiteten skapas. I Västra Götaland framkommer 
istället en kritisk inställning till regional identitet vilket skulle kunna påverkar den sociala 
praktiken så till vida att en regional identitet inte skapas då denna identifikation anses vara 
onödig. Texten konstruerar den sociala praktiken som i sin tur konstruerar texten. På så sätt är de 
analyserade artiklarna skapelser av den regionala miljö som artiklarna i sin tur skapar.   
 
 
 
 

                                                 
103 Anssi Paasi, “Place and region: regional worlds and words” i Progress in Human Geography, (2002, vol 26:6), s. 805 
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