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Sammanfattning 

Abstract 
I Sverige har det pågått en fyra decennier lång regiondebatt om hur den regionala förvaltningen 
ska organiseras. Denna debatt har resulterat i ett beslut om en försöksverksamhet med regionalt 
självstyre i fyra län från 1 juli 1997 till 31 december 2002. I den regionala försöksverksamheten 
som ytterligare har förlängts till 2006 ingår Kalmar, Gotland, Skåne och Västra Götaland. De två 
sistnämnda regionerna är mitt undersökningsmål. En hel del politiska debatter ägnar sig antingen 
åt att tona ned eller lyfta fram den regionala identitetens betydelse för den nationella statens 
framtida roll och status. Av alla dessa anledningar anser jag att det är viktigt att ta upp just frågan 
om regional identitet och undersöka den. Mitt undersökningsområde är regionerna Skåne och 
Västra Götaland och uppsatsens fokus ligger på den regionala identiteten.  
 
 
Nyckelord 
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Inledning 
De senaste trettio åren kännetecknas i Europa, liksom i världen, av intensiva och turbulenta 
förändringar som har en såväl ekonomisk som politisk karaktär. Bildandet av EU har mest 
påverkat den politiska utvecklingen i Europa och i ljuset av den europeiska integrationen utspelas 
en rad viktiga politiska händelser. Händelseutvecklingen i slutet av 1980-talet och i början av 
1990-talet1 samt den 11 september 2001 pekar på omvandlingarnas tid. ”Denna 
händelseutveckling utmanar etablerade teorier inom samhällsvetenskaperna. […] Röster höjs 
också för att historikerna, utmanade av skeendena, bör ändra inriktning på sin forskning”. 2

 
Numera debatteras om ”Regionernas Europa” lika mycket som det debatteras om europeiska 
unionen och dess framtida utveckling. Regionalism är ett mångfacetterat begrepp som ger 
upphov till motstridiga reaktioner och diskussioner både bland politiker och hos allmänhet. 
Ett annat begrepp som ofta orsakar motstridiga debatter är globalisering. Det är påtagligt att olika 
ekonomiska och politiska förändringar samt dess utveckling ofta sammankopplas med 
globaliseringen. Regionalism och globalisering relateras till varandra samt betraktas som motsatta 
processer/fenomen.3 Enligt min mening är regionalismen ett konkurrerande begrepp till 
globaliseringen i nutida samhälleliga och politiska diskussioner samt en aktuell fråga i allra högsta 
grad. Nationalstatens existens och framtida roll diskuteras och relateras till de världsomfattande 
omställningarna. Växande nationalism och populistiska partier i Europa förknippas med en 
utbredd rädsla att den nationella identiteten är hotad. I detta sammanhang kan region och 
regional identitet betraktas som en trygghet och en ersättning för nationell identitet. Därför anser 
jag att det är viktigt att skriva om regionalismen samtidigt som jag anser att i likhet med 
globaliseringen är regionalismen också ett komplext fenomen som sträcker sig över olika politiska 
sfärer och samhällsområden. Eftersom jag är medveten om fenomenets omfattning inriktar jag 
mig på undersökningen av regionala identiteter i två svenska regioner. 
 

I Sverige har det pågått en fyra decennier lång regiondebatt om hur den regionala förvaltningen 
ska organiseras. Denna debatt har resulterat i ett beslut om en försöksverksamhet med regionalt 
självstyre i fyra län från 1 juli 1997 till 31 december 2002.4I den regionala försöksverksamheten 
som ytterligare har förlängts till 2006 ingår Kalmar, Gotland, Skåne och Västra Götaland. De två 
sistnämnda regionerna är mitt undersökningsmål och jag kommer att förklara och motivera mitt 
val ytterligare i arbetet under rubrikerna Metod och Tidigare forskning. 

                                                 
1 Här syftas på Berlinmurens fall, Sovjetunionens kollaps samt kriget i förna Jugoslavien. 
2 Gidlund, J & Sörlin, S Det europeiska kalejdoskopet, Regionerna, nationerna och den europeiska identiteten, 
(Stockholm 1994). s. 155. ff. 
3 Björn Hettne, Internationella relationer, Björn Hettne, Från Pax Romana till Pax Americana, Gidlund, J & Sörlin, S Det 
europeiska kalejdoskopet. 
4 Tobias Krantz, Makten över regionen, En idékritisk studie av svensk regiondebatt 1963-1996, diss (Uppsala 2002), s. 
9.ff. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att lyfta fram de väsentliga faktorer/element som kan relateras till 
och förknippas med regional identitet. Fokus för min uppsats ligger på svenska regioner och 
regiondebatt.  
De frågorna som jag kommer att utgå ifrån är: 
 

• Hur framställs regional identitet i två stora svenska regioner; Region Skåne och Västra 
Götalandsregionen? 

• Genom vilka kategorier/element framställs regional identitet? 
• Finns det skillnader mellan framställning av regional identitet i dessa två regioner? 
• Hur framförs/uttalas skillnaderna? 

 
Regional identitet är exakt som alla andra identiteter, såsom nationell och etnisk identitet, socialt 
konstruerad och en del av en utvecklingsprocess. Därför förefaller det som intressant att 
undersöka och möjligen identifiera element av denna process. Den regionala identiteten har 
uppmärksammats av många forskare och debattörer eftersom den ses som en förutsättning för en 
regional kontinuitet och framgångsrik utveckling. En hel del politiska debatter ägnar sig antingen 
åt att tona ned eller lyfta fram den regionala identitetens betydelse för den nationella statens 
framtida roll och status. Av alla dessa anledningar anser jag att det är viktigt att ta upp just frågan 
om regional identitet och undersöka den.  

Disposition 
I Tidigare forskning presenterar jag en studie som har gett mig inspirationen till min uppsats. Under 
rubriken Metod beskriver jag arbetsprocessen och mitt val av metod. I kapitlen Begreppsdiskussion 
och teoretiska utgångspunkter tänker jag delvis definiera och delvis diskutera kring olika begrepp 
såsom regionalism, region och regional identitet. Syftet med detta är att introducera begreppen 
och att upplysa läsaren om de olika begreppens betydelse och komplexitet eftersom dessa ska 
förekomma i textanalysen. I kapitlet Analytisk diskussion framställer jag min analys och tolkning av 
det empiriska materialet som är uppdelat i två delar: Skåne och den regionala identiteten och Västra 
Götaland och den regionala identiteten. I den andra delens sista avsnitt Region – Regional identitet i ett 
jämförande perspektiv redogör jag för jämförelsen i min studie. Arbetet sammanfattas med en 
Avslutande diskussion. 
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Tidigare forskning 
Kultur, plats, identitet är en antologi skriven av flera forskare som i sina bidrag relaterar kultur, plats 
och identitet till lokal, regional, nationell och internationell nivå i en globaliserad värld.5 En av 
författarna, Veronica Trépagny, skriver i sin artikel Att forma regioner – identitetsproduktion i 
kulturpolitisk information om ”två europeiska administrativa och subnationella regioner, Région 
Midi – Pyrénées i södra Frankrike och Västra Götalandsregionen i västra Sverige”.6 En av 
anledningar till att Trépagny har valt just dessa regioner är att båda regionerna är försöksregioner 
fast på olika sätt. Västra Götalandsregionen är fortfarande under en prövningsperiod som har 
förlängts till 2006 medan Région Midi – Pyrénées har fått permanent status och nyligen blivit 
utvald att vara en pilotregion för en ny form av decentralisering av kulturpolitik. Trépagny har 
gjort en jämförande studie av dessa två regioner med utgångspunkt i deras webbplatser. 
Författaren är medveten om att webbsidor som empiriskt material kan ses som problematiskt 
men hon anser att ”en webbsida är i detta sammanhang samtidigt en form av representation av 
regionen”.7  
 
Genom undersökningen av webbsidorna upptäcker författaren att identitetsbegrepp används på 
ett speciellt sätt ”dels som kopplat till region i sig och dels i relation till kulturpolitik”.8 
Jämförandet och analysen av webbsidorna har påvisat intressanta skillnader mellan dessa. Västra 
Götalandsregionens webbsida erbjuder offentliga dokument, kontakt med beslutsfattare och 
administratörer. På Région Midi – Pyrénées webbsida dominerar fotografiska bilder av regionens 
symboler som har en tydlig funktion i regionens presentation. Dessutom finns mycket 
information om deras kultur och kulturarv.9 Detta är bara en kortfattad beskrivning av analysen 
och dess resultat. 

Metod  
Trépagnys studie har varit en bra vägvisare i hur ett brett ämne som regionalism kan reduceras 
och inriktas mot ett mer konkret område. Mitt val att jämföra regionerna Skåne och Västra 
Götaland har att göra med första intrycket av deras webbsidor. Detta intryck har givit mig en 
uppfattning om att det finns skillnader mellan dessa regioner i deras sätt att framställa den 
regionala identiteten. Därför blir min hypotes följande; Region Skåne har en regional identitet 
som baseras på en gemensam historia, kultur, symbolik och den territoriella tillhörigheten medan 
Västra Götaland, som är en administrativ region, saknar den regionala identiteten. 
                                                 
5 Egeland, H. & Johannison, J. (red.), Kultur, plats, identitet, Den lokala betydelsen i en globaliserad värld (Nora 2003). 
s. 9. 
6 Veronica Trépagny, ”Att forma regioner – identitetsproduktion i kulturpolitisk information”, I Egeland, H. & 
Johannison, J. (red.), Kultur, plats, identitet, Den lokala betydelsen i en globaliserad värld (Nora 2003). s. 65. 
7 Trépagny, s. 66. 
8 Ibid. s. 73. 
9 Ibid. s. 74. ff. 
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För att utföra den här undersökningen tänker jag använda mig av textanalys och av komparativ 
metod. I ”The Uses of Comparative History” betonar Jürgen Kocka att ”[m]any investigations 
are transnational and transcultural but not comparative. That to compare is not to equate also 
emerges from the definition chosen”.10 Detta innebär att själva utförandet av en jämförelse inte 
nödvändigtvis behöver leda till ett förväntat resultat. I boken Komparativ metod skriver Thomas 
Denk att utformningen av komparativa studier kan variera och att den ”påverkas främst av 
studiens forskningsproblem och forskningsfråga”.11 Grundstrukturen i en komparativ studie 
struktureras enligt följande: 

Utifrån ett problem formuleras dels ett syfte som anger vad som önskas uppnås med studien, 
dels en övergripande forskningsfråga som studiens slutsats avses att besvara. För att kunna 
besvara forskningsfrågan krävs att analytiska kategorier utvecklas, som preciserar vilka objekt 
och egenskaper som ska studeras. Beroende på studiens syfte kan begrepp, typologier, 
modeller eller teorier används som analytiska kategorier, […] Till detta insamlas också underlag 
om objekten och dess egenskaper. I analysen relateras sedan det insamlade underlaget till de 
analytiska kategorierna, […].12

Grundstrukturen har liknande komponenter som strukturer i andra typer av empiriska studier 
men i den komparativa metoden ligger betoningen på utvecklingen av analytiska kategorier.13 
Detta innebär att jämförande analyser är en bestående del av komparativa studier och deras 
utförande måste anpassas efter ”studiens övergripande forskningsfråga, så att analysens slutsats 
besvarar forskningsfrågan och att studien uppfyller sitt uppställda syfte”.14  
 
Innan en jämförelsestudie realiseras bör ”en undersökningsdesign” förberedas genom en 
summering med fem frågor: ”a) vilka egenskaper ska undersökas?, b) vilka objekt ska undersökas, 
c) vilka fall ska undersökas?, d) vilka tidsperioder ska undersökas? samt e) hur ska underlaget 
insamlas”?15 Mitt undersökningsområde är regionerna Skåne och Västra Götaland och 
uppsatsens fokus ligger på den regionala identiteten. Jag tänker identifiera eller spåra upp element 
som pekar på en utveckling av regional identitet eller en redan utvecklad regional identitet. För att 
genomföra denna uppgift har jag bestämt mig för att undersöka tidningar från de två regionerna 
och att jämföra dessa undersökningar. Jag har sökt i Mediearkivet efter tidningsartiklar som 
handlar om regionalism och på detta sätt har urvalet fallit på Helsingborgs Dagblad, Göteborgs Posten 
och Borås Tidning. Sydsvenska Dagbladet finns inte i Mediearkivet och de artiklarna har jag hämtat 

                                                 
10 Jürgen Kocka, ”The Uses of Comparative History”, in Societies made up of history by Ragnar Björk & Karl Molin, 
(Stockholm 1996), s. 201. 
11 Thomas Denk, Komparativ metod –förståelse genom jämförelse, (Lund 2002), s. 31. 
12 Ibid. 
13 se i kapitlet Analytisk diskussion. 
14 Denk, s.31 ff. 
15 Denk, s.32. 
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direkt från tidningens webbsida. De insamlade tidningsartiklarna omfattar en tidsperiod från 1996 
till 2004.  
 
Jag ämnar undersöka artiklarna genom att använda en textanalys som är influerad av 
diskursanalys. Göran Bergström och Kristina Boréus skriver i Textens mening och makt om termen 
diskurs: 

Med diskurs avser vi en uppsättning av utsagor, talade eller skrivna, i ett bestämt social 
sammanhang, […] En del av diskursen är den genre som texten kan räknas till. En genre är en 
identifierbar textkategori som uppstått i ett historiskt sammanhang och för vilken råder vissa 
skrivna eller oskrivna regler för form och innehåll. Nyhetsartiklar, politiska flygblad, 
förhörsprotokoll, tunnelbanereklam, veckotidningsnoveller och forskningsrapporter skulle 
kunna betraktas som olika genrer. Enskilda texter uppkommer i en diskurs, de mottas i en 
diskurs och kan ha effekter på denna.16

Enligt Bergström och Boréus påverkas enskilda texters formulering av diskurser men kan även ha 
effekter på diskurserna. Regional identitet kan ses som en diskursiv konstruktion enligt min 
mening. Jag antar att tidningsartiklarna med regionalismen som huvudämne är en produkt av den 
diskursiva konstruktionen eller ett medel för produktionen av denna konstruktion. I min 
textanalys kommer jag att benämna en diskursiv kamp eller antagonism som Jørgensen och 
Philips förklarar i Diskursanalys som teori och metod. Enligt författarna är diskursteorins 
utgångspunkt att en diskurs kan bli rådande i viss mån men kan inte etableras totalt och ”den 
befinner sig alltid i konflikt med andra diskurser”.17 Den diskursiva kampen kommer att 
exemplifieras och appliceras i min textanalys. 

Begreppsdiskussion och teoretiska utgångspunkter 
I min analys tänker jag applicera teorier om region/regionalism och nationalism. Valet av den 
första teorin är enkel att förklara, eftersom det faller sig naturligt att applicera just regionteori i ett 
arbete som har regional identitet som huvudsyfte. Till grund för det andra valet av teori ligger ett 
antagande att nationell/etnisk identitet kan inneha liknande egenskaper och mekanismer som kan 
förklara omständigheter kring regionala identiteters uppkomst i de valda svenska regionerna. I 
analysen av det empiriska materialet tänker jag huvudsakligen stödja mig på och knyta an till 
Anssi Paasis teori om regionalism och regional identitet. 

Regioners dynamik 
En region kan definieras på många sätt och det beror på vilken variant av regionkonceptet vi 
inriktar oss på. Enligt Jörgen Gren finns det kulturella regioner, administrativa regioner, län, 
landsting, landsdelar, kommunregioner, internationella regioner, landskap, sammanslagna 
                                                 
16 Göran Bergström, Kristina Boréus, Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, (Lund 
2000), s. 17. (författarnas fetstil). 
17 Marianne Winther Jørgensen och Louise Philips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund 2000), s. 54. 
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regioner o s v. Gren skriver i sin bok Den perfekta regionen att den europeiska kontinenten har varit 
regionaliserad under större del av sin historia, ”från romartiden och framåt”.18 Denna situation 
ändrades mot slutet av 1700- talet då nationer och nationalstater skapades och politisk makt 
utövades genom en stark centralisering.19 Regioner och regionalism har åter blivit aktuella frågor 
vilket förklaras med globala förändringar. Björn Hettne skriver i Internationella relationer att 
regionernas framväxt är en utmaning mot nationalstaten.20 Detta pekar på att regionalism är en 
historisk process som är ”betingad av världssystemets dynamik”21. Författaren tar även hänsyn till 
förhållanden som är specifika för regionen och anser att: 

Regionens särart betingas […] av de ingående nationella och lokala samhällena, även om 
många av dess karakteristiska egenskaper också har formats genom dess historiska 
inkorporering i världssystemet, vid vilken tidpunkt och på vilket sätt detta skedde. 22

Hettne uppmärksammar här en viktig faktor, nämligen att varje samhällsfenomen måste sättas i 
ett större sammanhang och belysas utifrån ett världsomfattande perspektiv. Regioner är specifika 
enheter, men detta betyder inte att de är isolerade enheter utan påverkan och interaktion med 
omvärlden. 

Gammal och ny regionalism 
Det talas om den nya regionalismen i Europa vilket tyder på att det måste finnas även en gammal 
regionalism. Gren menar att den gamla regionalismen i Europa startade under 1960-talet och 
varade fram till 1980-talet. Den moderna staten har ställts inför stora krav på grund av de 
förändrade tekniska och administrativa behoven. ”I korthet handlade det om att avlasta 
centralstaten […],inte att ge direkt makt till regionerna”.23 Detta var av största betydelse för starkt 
centraliserade stater.  
 
Hettne nämner att teorin för regional integration uppstod redan på 1950-talet som ett resultat av 
program för den europeiska integrationsprocessen. Under 1970-talet minskade intresset för 
regionalismen eftersom dess integrationseffekt uteblev.24 Enligt Hettne skedde den gamla 
regionalismen inom en bipolär världsordning där kalla kriget introducerades i samtliga regioner. 
Den gamla regionalismen hade ofta en inåtriktad protektionistisk tendens och var präglad av 
relationer mellan suveräna stater. Allt detta försvårade uppkomsten av en regional identitet.25  
 

                                                 
18 Jörgen, Gren, Den perfekta regionen, (Lund 2002). s. 9. 
19 Gren, s. 9. 
20 Hettne, Björn, Internationella relationer, (Lund 1996). s. 145. 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Gren, s. 17.ff.(författarens kursivering). 
24 Hettne, s. 154. 
25 Hettne, Björn, Internationella relationer, (Lund 1996). s. 155. 
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Gren definierar en brytningspunkt i Europa vid år 1986 mellan den gamla och den nya 
regionalismen. Just år 1986 enades nämligen EU om ett europeiskt fördrag om en enhetlig 
marknad: Enhetsakten.26 Gren ser det som en viktigare förutsättning för den nya regionalismens 
uppkomst än globaliseringen och skriver följande: 

Den nya regionalismen i Europa är ett fenomen [...] som [är] ett resultat av det tryck på den 
statliga nivån som globalisering av ekonomin, europeisk integration och ökat regionalt 
självbestämmande innebar. Avgörande faktorer i detta fenomen är en ny bottom-upp-rörelse 
för regional dynamik, en ny överstatlig strukturpolitik, skapande av nätverk som tidigare inte 
existerade samt nya eller starkare regionala identiteter.27

Detta betyder att den nya regionalismen kännetecknas av statens nya roll och uppkomst eller 
förstärkning av den regionala identiteten. 
 
Hettne anser att år 1989 skapades förutsättningarna som gav upphov till den nya regionalismen. 
Efter Berlinmurens fall och slutet på det Kalla kriget försvinner den bipolära internationella 
strukturen och ersätts av en multipolär världsordning. Denna multipolaritet har gett utrymme for 
den nya regionalismens uppkomst samtidigt som den regionala identiteten utvecklas, baserad på 
historisk, kulturell, politisk och ekonomisk samhörighet.28 Hettne nämner här en viktig detalj: 

Den nya regionalismen utgör i själva verket en del av en strukturell omdaning av hela det 
globala systemet med systemiska manifestationer på olika samhällsnivåer, […] 
makroregionalism och mikroregionalism.29

Det är viktigt att påpeka att Gren redogör utifrån ett mikroregionalt perspektiv medan Hettne 
skriver utifrån ett makroregionalt perspektiv och detta förklarar skillnader mellan fokus i deras 
teorier om regionalism. Genom att läsa och jämföra dessa har jag fått bättre förståelse och 
perspektiv på fenomenet. 

Makroregionalism och mikroregionalism 
Hettne uppfattar regionalisering och globalisering som två parallella processer vilka påverkar och 
motverkar varandra. Den nya regionalismen innebär en omfattande förändring av världssystemet 
”med systemiska manifestationer på olika samhällsnivåer som makroregionalism och 
mikroregionalism”.30 Makroregionalism betraktas som en tendens mot regionalisering av 
världsordningen. Olika faktorer kännetecknar ”inomregionala förhållandena –som ekonomisk 
styrka, kulturell homogenitet och karaktären hos interstatliga och andra relationer inom 
regionen”.31  

                                                 
26 Gren, s. 17. 
27 Ibid. s. 20. 
28 Hettne, s. 154. 
29 Ibid. s. 156.  
30 Ibid. 
31 Björn Hettne, Från Pax Romana till Pax Americana,(Stockholm 2003), s. 135. 
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Hettne menar att makroregionalisering och mikroregionalisering kan betraktas ”som två sidor av 
samma process” och förklarar dessa begrepp: 

Man kan skilja mellan supranationella regioner, det vill säga regioner som består av ett antal 
angränsande länder, och subnationella regioner, regioner inom ett land. […] Makroregionen är 
alltså en framväxande samhällsnivå mellan nationen och den internationella (eller globala) 
nivån. Med mikroregion avses en eller flera angränsande (ibland transnationella) subnationella 
regioner. Dessa är utryck för en nyfunnen intressegemenskap i det politiska landskap som tar 
form som en konsekvens av den globala regionaliseringen.32

Genom att använda termerna supranationell region och subnationell region (som syftar till 
makro- och mikroregion) klargör Hettne i vilka samhällsnivåer de två processerna utspelar sig. 
Det är intressant att i boken Internationella relationer nämner Hettne ”två kvalitativt olika varianter 
av nationell desintegration” nämligen; mikroregionalism och etnonationalism.33 Med 
etnonationalism menar Hettne att inom en stat formeras en enhet som baseras på etnicitet, språk, 
religion och historiskt ursprung. Det slutliga syftet är ”någon form av autonom nationell existens, 
helst en egen stat”34 och som exempel nämns Katalonien. Med mikroregionalism avses att en 
enhet av ett nationellt territorium formas betingad av ekonomiska skäl. Mikroregionalism är enligt 
Hettne ”mindre emotionellt laddad och mindre ideologiskt aktiv” medan ”etnonationalismen är 
en gammal företeelse som fått förnyad aktualitet i en ny situation”.35  
 
Det faktum att Hettne skriver annorlunda i boken Från Pax Romana till Pax Americana än i 
Internationella relationer tyder på att de är skrivna med flera års mellanrum. Hettne har tydligen 
insett bristerna i denna uppdelning. Det är uppenbarligen så att de flesta makroregioner grundar 
sig på olika faktorer och det är omöjligt att klassificera dem endast som etniskt eller ekonomiskt 
betingade regioner. Även Gidlund och Sörlin betonar i boken Det europeiska kalejdoskopet att ”den 
syd- och centraleuropeiska regionalismen inte bara är nationalistisk. […] Den har en förankring i 
sociala och ekonomiska intressen”.36 Däremot anser de att de makroregioner (t.ex. Flandern, 
Schleswig-Holstein, Skåne) som har en betydande befolkningsmängd och ekonomisk kapacitet 
samt en lång historisk tradition kan bidra till en upplösning av nationalstaten.37

 
 

                                                 
32 Björn Hettne, Från Pax Romana till Pax Americana, (Stockholm 2003), s. 136. (författarens kursivering). 
33 Hettne, Björn, Internationella relationer, (Lund 1996). s. 157. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 Gidlund & Sörlin, s. 162. 
37 Ibid. s. 24. 
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Region, regionalisering och regionalism 
Region, regionalisering och regionalism är framträdande begrepp i många samtida samhälleliga 
och politiska debatter. Många teoretiker som skriver om regionalism hävdar att det är svårt att 
definiera dessa begrepp. Gidlund och Sörlin ser på region och regionalism som svåra och 
komplicerade ord. 

”Region” är ett mångtydigt begrepp. Det vimlar av skilda definitioner och olika tillämpningar. 
Det innebär även att uttrycket ”Regionernas Europa” är oklart och svårthanterligt. 
Komplexiteten i regionbegreppet innebär emellertid att det har kunnat användas för skilda 
syften i den politiska processen under historiens lopp. Även inom samhällsvetenskapen är 
regionbegreppet mångskiftande. I kulturgeografin uppfattas ”regional” som närmast synonymt 
med ”rumslig”. […] Inom statsvetenskapen är region en fråga om en politisk nivå belägen 
någonstans mellan de centrala (även globala) och lokala nivåerna.38

Detta kan förklaras med det förändrade politiska klimatet i Europa och att regionfrågan har blivit 
central och växande för många aktörer. Gidlund och Sörlin beskriver regionalism som 
ideologisering av regioner eller som en ”idéströmning”.39

 
Hettne anser också att det är svårt att definiera region som en geografisk enhet eftersom han ser 
regionalisering som ”en ständigt pågående process”. Hettne uppfattar regionalisering som en 
synlig utveckling medan regionalism ses som ”en normativ ansats” vilket förklaras med två 
perspektiv: 

I. Regionalism som ett projekt för en viss region (exempelvis >>Europaprojektet<<). 

II. Regionalism som en idealmodell för en framtida världsordning, baserad på 
interregionalism.40 

Hettnes framställning av regionalism måste ses ur det makroregionala perspektivet. Men det är 
tydligt att även han ser på regionalism, i likhet med Gidlund och Sörlin, som en ideologi eller som 
en tendens mot regionalisering. 
 
Anssi Paasi betraktar och förklarar dessa begrepp som diskurser (som ofta tas för givna) och han 
betonar att de är socialt konstruerade. Paasi skriver att: 

’[R]egions’, regionalizations and the representations of them are made by people and social 
groups. Regions, their ’boundaries’ and symbolic meanings are always social constructs. […] 
regions should be understood as ’networks’ based on spatialised social relations and 
discourses.41

                                                 
38 Gidlund & Sörlin, s. 193 ff. (författarnas kursivering). 
39 Ibid. s. 157. 
40 Björn Hettne, Från Pax Romana till Pax Americana, (Stockholm, 2003), s. 136 ff. 
41 Anssi Paasi: Europé as a social process and discourses: considerations of place, boundaries and identity. European 
Urban and Regional Studies, (2001), vol.8, num.1., pp. 7-28, s.13. 
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Det som skiljer Paasi från de andra teoretikerna är att han lyfter fram relationen som finns mellan 
människor och poängterar att det är människor som skapar regioner genom social interaktion. 
Människor påverkas av diskurser i sitt vardagliga liv men de är även producenter av diskurser. 
Paasi betonar att regioner har en komplicerad struktur eftersom de är beroende av människors 
överenskommelse och institutioner såsom medier, utbildningssystem, politiska organisationer och 
ekonomi. Paasi skriver ytterligare att: 

Regions are complicated ideological and material media of power for individuals and social 
groups that researchers can conceptualize from different angles. The discourses on regions and 
regionalization, in wich power-holding actors invest their interests and presuppositions in 
things and words, may actually gradually create the ’reality’ that they are describing or 
suggesting. […] Practical classifications- statements of what regionalizations and regions  are – 
are orientated towards the production of social effects and impregnated with power.42

Det finns olika intressen kring regioner och regionalisering som kolliderar och olika 
intressegrupper som konkurrerar för att få makten över diskurser eller snarare rätten till att 
formulera och forma diskursen. Beroende av olika intressen och ändamål fokuseras olika 
kategorier såsom kultur, ekonomi, historia, språk och identitet. Många debatter om region och 
regionalism har förts då det gäller att bevisa existens/icke-existens av en regional identitet, vilket 
anses vara en förutsättning för regionens legitimitet och förankring. 

Regional identitet – regions identitet - regionalt medvetande 
Paasi skriver att tanken om regional identitet har varit underförstådd inom geografi sedan länge. 
Synen på region och regionalism har varit traditionell och haft en narrativ framställning om en 
harmoni mellan regionen och dess invånare. Många forskare ser identitet som ett nyckelbegrepp 
för förståelse av regionalism, nationalism och medborgarskap. Identitet ses även som en 
dynamisk bas för både progressiva politiska mobiliseringar och populistisk politik.43

 
Uttryck för regional identitet har förekommit runt om i världen och detta motiverar människor 
att inleda konflikter och att utmana respektive stater. Den regionala identiteten har blivit särskild 
synlig i retoriken kring ”regionernas Europa” och på så sätt överstigit andra maktformer i den 
regionala kontexten.44

Narratives of regional identity lean on miscellaneous elements: ideas on nature, landscape, the 
built environment, culture/ethnicity, dialects, economic succes/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. 

                                                 
42 Anssi Paasi: Region and Place: Regional worlds and words. Progress in Human Geography, (2002), vol.26, issue 6, pp. 
802-811, s. 805. 
43 Anssi Paasi, Region and Place: Regional identity in question. Progress in Human Geography, (2003), vol.27, issue4, 
pp.475-485, s. 476. 
44 Ibid. s. 477 
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These elements are used contextually in practices, rituals and discourses to construct narratives 
of more or less closed, imagined identities.45

Det kan konstateras att regional identitet är ett komplext fenomen som baserar sig på en rad olika 
element. Dessa används i olika sammanhang som har en ritualisk/symbolisk och diskursiv 
karaktär. Av denna anledning borde regional identitet betraktas som en imaginär och diskursiv 
produkt. Men effekterna av den regionala identitetens uppkomst är verkliga för människor som 
identifierar sig med den och för dem som står utanför denna identifikation. 
 
Regionen blir institutionaliserad genom en process som består av produktionen av territoriella 
gränser, symbolism och institutioner. Därmed blir regional identitet en interpretation av denna 
process. 46 Paasi menar att denna process är betingad av diskurser/praktiker/ritualer och han 
förklarar ytterligare i texten varför det är viktigt att betona skillnaden mellan ”identity of region” 
och ”regional identity”: 

[P]ractice and discourse are the media by which the structural and experiental dimensions of 
the process are brought together, it is useful to distinguish analytically between the identity of 
region and the regional identity (or regional consciousness) of the people living in it or outside of 
it[…].The former points to those features of nature, culture and people that are used in the 
discourses an classifikations of science, politics, cultural activism, regional marketing, 
governance […] to distinguish one region from others.47

Paasi anser att dessa klassifikationer alltid är en makthandling vars utövande inriktar sig på att 
avgränsa benämning och att symbolisera platser och grupper av människor. Regionalt 
medvetande innebär att människor identifierar sig med institutionaliserade praktiker och diskurser 
och förväntar sig att denna institutionaliseringsprocess är en del av regionalisering. ”Regional 
consciousness”, ”regional identity” och ”identity of region” samt en antagen kombination av 
dessa identiteter har blivit ett efterfrågat internationellt ämne inom olika forskningsområden.48  
 
Gren funderar om ”befolkningen i Europa [har] valt att vända sig till den regionala nivån” som 
ett sätt att anpassa sig till globalisering. Han hävdar att regionala identiteter har betingats och 
förstärkts av den nya regionalismen. Gren benämner regional identitet och regionalt medvetande 
som två koncept och förklarar: 

Med regionalt medvetande menas högre krav på politiskt och/eller ekonomiskt ansvar 
(formulerade av regionala politiska representanter eller en regional administrativ elit). Regional 
identitet är samlingsnamnet på en gemensam historia, kultur och språk som är avgränsat i en 
regional rumsdimension. […] Den regionala identiteten tar sig också uttryck i krav på högre 

                                                 
45 Ibid. (författarens kursivering). 
46 Ibid. s. 478 
47 Anssi Paasi, Region and Place: Regional identity in question. Progress in Human Geography, (2003), vol.27, issue4, 
pp.475-485, s. 478 (författarens kursivering). 
48 Ibid. 
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autonomi, distinkt utbildnings- eller skatteväsendet etc. och i detta avseende är effekterna av en 
stark identitet och ett starkt medvetande likartade.49

Gren menar att regional identitet och regionalt medvetande kompletterar varandra och att de i en 
analys kan användas tillsammans. Gren beskriver först regional identitet på ett statiskt eller nästan 
primordialistiskt50 sätt, för att senare ge en formulering ur ett annat perspektiv. Den enda slutsats 
som kan dras av Grens förklaring är att regional identitet och regionalt medvetande egentligen är 
samma fenomen.  

Analytisk diskussion 
Enligt Gidlund och Sörlin har lojaliteten mot svenska staten en lång historia och det är en 
förklaring till en ganska sen regional utveckling i Sverige.51De anser att det saknas en 
historieformulering eller en analys som beskriver svenska regioner ur ett bra perspektiv. 

De regionala berättelserna i Sverige handlar om dialekter, om ekologiska särdrag, om 
näringslivets utveckling, om lokala och regionala intressegrupper, om organiseringen av ett 
regionalt medvetande genom tidningspress, museer, regional kultur och historieskrivning52

Gidlund och Sörlin anser att folklivsforskningen, som hittills har behandlat problematiken, är 
ofullständig och själv en del av ”den kulturella konstruktionen”. Detta tyder på att de regionala 
berättelserna är ett outforskat område som kräver ett större forskningsintresse.53 Gidlund och 
Sörlin poängterar hur svårt det är att skriva om identitet, som t.ex. Europas identitet, eftersom 
det är omöjligt att fastställa en bestämd bild av Europas framtid och politiska konfiguration. 54 
Av allt att döma är det regionaliseringsprocessen och den oklara bilden av ”regionernas Europa” 
som gör det så besvärligt. Det är särskilt komplicerat att analysera regional identitet som är 
förknippad med en politisk och geografisk enhet i en utvecklingsfas. Om regional identitet 
uttrycker Paasi följande: 

In summary, insted of assigning automatically an explanatory role to this very popular category, 
regional identity itself has to be ’explained’. Thus it is important to ask not what regional 
identities are but what people mean when they talk or write about regional identities.55

Därför anser jag att det är intressant och betydelsefullt att skriva just om den regionala identiteten 
i Sverige.  

                                                 
49 Gren, s. 83. 
50 Primordialism betraktar etnicitet ”som något en gång för alla givet”. Björn Hettne, Etniska konflikter och 
internationella relationer, (Göteborg 1990), s. 17. 
51 Gidlund & Sörlin, s. 158. 
52 Ibid. s. 192. 
53 Gidlund & Sörlin, s. 192 
54 Ibid. s. 21. 
55 Anssi Paasi, Region and Place: Regional identity in question. Progress in Human Geography, (2003), vol.27, issue4, 
pp.475-485, s. 481. 
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Skåne och den regionala identiteten 
1 juli 1997 startade försöksverksamheten med sammanslagningen av Kristianstads och Malmöhus 
län i Skåne län. Efter en övergångsperiod överflyttades befogenheterna till regionfullmäktige56 
och Region Skåne har blivit ett faktum. Öresundsregionen och Öresundsbron som förbinder 
Skåne med Köpenhamnsregionen ger den sydsvenska regionen även en transnationell karaktär. 
Hur alla dessa förändringar påverkar Skånes invånare och deras upplevelse av identiteten är en 
intressant fråga. Jag har valt att analysera artiklar i Sydsvenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad. 
Det har visat sig att i texterna ligger fokus på olika kategorier (se följande avsnitt) och genom att 
analysera dessa kategorier kan jag utforska hur den regionala identiteten framställs. På vilket sätt 
kategorierna problematiseras beror på vem som är skribenten och vad han/hon har för avsikt 
med artikeln. Analysen struktureras efter dessa kategorier men samtidigt är den regionala 
identiteten analysens röda tråden. 

Kultur 
Kultur betraktas som en viktig del av den regionala utvecklingen. Flera artiklar i Sydsvenska 
Dagbladet och Helsingborgs Dagblad beskriver händelser eller problem som har med kultur att göra. I 
Sydsvenska Dagbladets artikel ”Dubbla besked om dans från region Skåne” skriven (4 december, 
2004) av Lilith Waltenberg, framställs dansen som en viktig del av kulturlivet. Här citerar 
skribenten kulturnämnden i Skåne: 

”Dansen är ett profilområde för Skåne, som betraktas som en av landets tre regionala motorer 
för en stark nationell dansutveckling. I syfte att säkra en regional infrastruktur för dans tillförs 
dansområdet nya resurser”.57

I det inledande citatet betonas att det är av största intresse för nationen att satsa resurserna på 
den regionala infrastrukturen. Regionala och nationella intressen är sammanflätade med varandra. 
Eftersom den utlovade höjningen av bidragen till Skånes dansteater och Dansstationen har 
uteblivit, resoneras i större delen av texten kring detta. Artikeln präglas av laddade ord och har en 
nästan dramatisk ton. Skribenten citerar en kulturarbetare som är upprörd över situationen: 

- De skånska kulturpolitikerna säger att dansen är ett prioriterat område. Men de lever inte upp 
till sina löften. […] Det känns som om Kultur Skåne har lämnat oss i limbo. Man vill att vi ska 
ta hand om regionala och lokala initiativ, arrangera gästspel och vara premiärscen, samtidigt 
som man krymper vårt ekonomiska utrymme. […] Nu måste vi kanske skära ner på det som är 
kärnan i verksamheten, gästspelen. Men om vi gör det riskerar vi anmärkningarna från stat och 
kommun, som då kanske drar ner på sina bidrag. Kultur Skåne har satt igång en lavin som kan 
få oanade konsekvenser.58

                                                 
56 Krantz, s. 10. 
57 Lilith Waltenberg, ”Dubbla besked om dans från region Skåne”, Sydsvenska Dagbladet, (4 december, 2004), 
hämtades från http://w1.sydsvenskan.se/print/printarticle.jsp?article=10102421 2005-01-31. 
58 Lilith Waltenberg, ”Dubbla besked om dans från region Skåne”, Sydsvenska Dagbladet, (4 december, 2004), 
hämtades från http://w1.sydsvenskan.se/print/printarticle.jsp?article=10102421 2005-01-31. 
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Huvudpoängen är att nedskärningen i budgeten kan innebära försämrade villkor för den 
regionala kulturverksamheten. Kultur (dans) betraktas som en viktig del av regionen vars 
attraktionskraft gynnas genom finansieringen av de olika kulturprojekten. Kulturfrågan är präglad 
av den regionala politiken och det blir tveksamt om kulturen har ett värde i sig själv eller om den 
endast är en främjare av den regionala utvecklingen. 
 
Orsaken till det nära sambandet mellan region och kultur ligger tydligen i den regionala 
identitetens underförstådda betydelse. Veronica Trépagny skriver om regionens formande utifrån 
ett perspektiv med fokus på kultur och politik. Trépagny anser att frågorna kring kultur, politik 
och identitet har diskuterats tidigare på den nationella/statliga nivån men att nuförtiden förflyttas 
dessa frågor till den regionala nivån, vilket kallas för decentralisering: 

Inom kulturområdet kan man, om man följer Nobuko Kawashima, skilja mellan tre former av 
decentralisering – kulturell, juridisk och politisk – där den sista handlar om maktdelning och 
relation mellan det centrala, det regionala och det lokala.59

Den maktdelningen resulterar i att en region institutionaliseras vilket kan leda till att en regional 
identitet utvecklas. Kultur och identitet är kategorier som är relaterade till varandra. ”Vi är 
uppfostrade att tänka på kultur som ett ting som tillhör ett folk, som har fysiska gränser och som 
bygger på det förflutna”60 hävdar Thomas Hylland Eriksen. Här pekar han på ett samband som 
finns mellan kultur, nation och territorium. Alla dessa kategorier är socialt konstruerade, men 
föreställningen om vad kultur och kulturarv är, finns djupt rotad i människans medvetande. 
 
Nästa artikel som kommer från samma tidning under rubriken ”Skåne utan nämnvärda mödor” 
(5 mars, 2001) är skriven av Tomas Germundsson som är kulturgeograf vid Lunds universitet. I 
texten resoneras kring landskapet och konsten i Skåne: 

Ta Skåne som exempel! Skåne är en avgränsad provins – ett län till och med – Men Skåne är 
också slätter, skogar, kuster och städer. Regional identitet bygger inte minst på bilder, och om 
man vandrar genom den skånska konstens historia är det intressant att se hur landskapet som 
provins och landskapet som panorama i växelverkan formar en föreställning om vad Skåne 
är.61

Texten innehåller ett klart budskap till alla dem som kämpar hårt för att bevisa den skånska 
regionala identiteten. Och detta budskap är att det finns olika vägar för att framställa Skåne som 
en region där de konstnärliga bidragen ”utan nämnvärda mödor” introducerar det skånska 
landskapet och ”avslöjar det provinsiella och lokala”.62 Tydligtvis ser Germundsson inte något 

                                                 
59 Trépagny, s. 70. 
60 Thomas Hylland Eriksen, Kulturterrorismen, En uppgörelse med tanken om kulturell renhet, (Nya Doxa, Nora, 
1999), s. 17 
61 Tomas Germundsson, ”Skåne utan nämnvärda mödor”, Sydsvenska Dagbladet, (5 mars, 2001), hämtades från 
http://w1.sydsvenskan.se/print/printarticle.jsp?article=8274521 200-02-04. 
62 Germundsson. 

 18

http://w1.sydsvenskan.se/print/printarticle.jsp?article=8274521


problematiskt i debatten kring den regionala identiteten utan han störs av sättet på vilket debatten 
förs. Artikeln avslutas genom att den uppmanar oss att betrakta omvärlden från olika perspektiv: 

Landskapsmåleriet säger alldeles tydligt en sak om landskapet, nämligen att det finns både i den 
fysiska verkligheten och hos betraktaren. Bilderna blir aldrig lika. Konstnärens upplevelse 
sinnelag och handling finns där. När det berör oss formar bilderna också vårt sätt att se det 
fysiska landskapet. Skådat genom konstnärens öga blir ditt Skåne inte riktigt detsamma som 
tidigare.63

Germundsson framhäver att det finns olika upplevelser av verklighet och det betyder att de 
upplevelserna är beroende av de rådande omständigheterna som påverkar vår uppfattning av 
verkligheten. Detta resonemang har en utgångspunkt i det att Skåne är en avgränsad geografisk 
enhet och resonemanget i sin helhet byggs på detta faktum. Det förekommer inte alls något 
ifrågasättande eller någon diskussion angående regionen eller dess gränser vilket tyder på att 
region som en verklighet påverkar författarens uppfattning kring problematiken. 
 
Artiklarna talar om kultur på olika sätt men det som är gemensamt för båda två är att kultur 
behandlas och betraktas i den regionala kontexten. Regionen är en avgränsad geografisk enhet 
och kultur placeras inom dessa gränser som är mer diskursiva än fysiska. Paasi betraktar gränser 
som kulturella och sociala institutioner och skriver följande: 

It is obvious […] that boundaries are both symbols of power relations and social institutions in 
social and physical space and that they become part of daily life trough diverging institutional 
practices. […] Boundaries constitute social and cultural practices which are sources of meaning 
and interpretation. […] In fact, identity and boundaries appear to be different parts of the 
same process. 64

Paasi anser att gränser, som är en yttre manifestation av territorium och statens suveränitet, 
numera uppfattas som ett uttryck för sociala och kulturella praktiker, diskurser och identiteter. 
Detta betyder att ett upprätthållande av en regional enhet kan innebära ett skapande av en 
regional identitet genom kulturell och social institutionalisering och diskursiv praktik.65

 
 
 
 
 

                                                 
63 Germundsson. 
64 Anssi Paasi, Inclusion, exclusion and territorial indetities: the meanings of boundaries in the globalising geopolitical 
landscape. Nordisk samhällsgeografisk tidskrift, num.23, (oktober 1996), s. 6. hämtades från 
http://www.geo.ruc.dk/nst/paasi23.html
65 Ibid. 
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Den nationella och regionala identitetens narrativa karaktär 
Artikeln ”Skånsk historia med lyckligt slut” (SD 23 juni, 2002) inleds med en intervju som 
skribenten har gjort med Rolf Tufvesson, kristdemokratisk regionråd ansvarig för kultur. 
Anledningen till intervjun är Region Skånes näthistoriebok ”Terra Scaniae”. Tufvesson betonar 
betydelsen av historieläsningen och lägger särskilt tonvikten på ”tiden för de svensk-danska 
krigen under 1600-talet och det tidiga 1700-talet”. Regionrådet hävdar att händelserna kring detta 
krig har likheter med kriget i forna Jugoslavien och förklarar: 

– Det var ju etniska rensningar här också. Det dödades väldigt många människor på grund av 
att man ville behålla den skånska identiteten och värna det skånska, […] i de olika krigen så 
mördade man […] i försvenskningens namn. […] Många av de problem vi ser, terrorism och 
krig och hemskheter i olika delar av världen, beror ju på att man inte tillåter tillräcklig grad av 
regional självständighet.66

Tufvesson använder sig av en intressant metod eller snarare taktik. Han tar en tidsavlägsen 
lokalhistorisk händelse och kopplar den genom en liknelse till det fasansfulla kriget i forna 
Jugoslavien som är ganska färskt i de flesta människors minne. På detta sätt skapas en känsla av 
verkligheten och nära upplevelsen av den lokala/regionala historien. Att Tufvesson gör en bok på 
nätet talar om hans uppenbara intention att sprida informationen till en större publik. 
 
Paasi påpekar att det är viktigt att undersöka hur skapas diskurser kring nationell identitet och 
förklarar: 

Many researchers argue that the construction of social communities and their boundaries takes 
place through narratives and ’stories’ which bind people together. […] The construction of 
identity narratives is political action and is part of the distribution of social power in society.67

Här syftar Paasi på nationell identitet men det kan även tillämpas på regional identitet eftersom 
båda identiteter är territoriella identiteter och deras uppkomst är alltid förknippad med en 
konkret geografisk enhet. Historia skapar en känsla av samhörighet och gemensamt ursprung 
mellan människor och har därför en viktig roll i bildandet av en kollektiv identitet. En gemensam 
historia förstärker legitimiteten av den regionala politiken, som gör anspråk på ett avgränsat 
territorium.  
 
Artikeln är genomsyrad av en ironisk kritik som skribenten visar genom att diskutera om 
Tufvessons nätbok om Skånes historia. Här kommer några kommentarer: 

                                                 
66 ”Skånsk historia med lyckligt slut”, Sydsvenska Dagbladet, (23 juni, 2002), hämtades från 
http://w1.sydsvenskan.se/print/printarticle.jsp?article=10011653 2005-01-31 
67 Anssi Paasi: Inclusion, exclusion and territorial indetities: the meanings of boundaries in the globalising geopolitical 
landscape. Nordisk samhällsgeografisk tidskrift, num.23, (oktober 1996), s. 8. hämtades från 
http://www.geo.ruc.dk/nst/paasi23.html
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Syftet med Region Skånes näthistoriebok ”Terra Scaniae” är entydig: att visa att Skånes historia 
inte alltid är densamma som Sveriges. […] Region Skånes politiker behöver väljarnas stöd för 
att driva detta krav. För att få det måste man skapa en skånsk identitet. […] För politikern är 
skåningens roll som offer viktigt att lyfta fram. Offer för den svenska centralmakten. Inte 
minst under åren efter Skånes övergång till Sverige 1658. 68

Skribenten beskriver den skånska historien som ett överdrivet och målmedvetet manipulerande 
av fakta med syfte att skapa en skånsk identitet. Han anser att den skånska historien inte är något 
vattentätt och hållbart argument för att hävda en skånsk identitet. I texten framhålls tydligt att 
den svenska identiteten är den självklara och grundläggande identiteten även för skåningar. 
 
Alla identiteter är socialt konstruerade och kan betraktas som en framställning av olika diskurser. 
Eftersom artikelanalysen har visat en konkurrens mellan skånsk och svensk identitet kan det 
betraktas som en kamp/konkurrens mellan diskurser. Jørgensen och Philips definierar den 
diskursiva kampen på följande sätt: 

Antagonism är en diskursteorins begrepp för konflikt. Antagonism uppstår när olika identiteter 
hindrar varandra. […] De två identiteter ställer motstridiga krav på ens handling i samma 
terräng; den ena diskursen blockerar den andra. […] Antagonismer upplöses genom hegemoniska 
interventioner. En hegemonisk intervention är en artikulation som genom en kraft (force) 
återupprättar entydigheten.69

Det kan konstateras att den regionala identiteten kan bli en ”vinnare” i en diskursiv kamp med 
den nationella identiteten men inte för alltid eftersom det i det sociala rummet ständigt uppstår 
nya diskurser och identiteter.70 Paasi menar att den nationella identiteten utvecklas och förändras 
kontinuerligt vilket påverkar varje generation. Individer modifieras och anpassas efter den 
existerande och sociokulturella situationen. Han påpekar även att: 

Nevertheless, national identity is not just an intrigue of the ideological capacity of the state 
which it uses to manipulate citizens and mantain its hegemony. It is the citizens who reproduce 
the state, for within the socio - spatial division of labour, some people are more involved in 
constructing the representations of identity than others. Most people are reproducers, 
however. Politicians, journalists, teachers, military leaders and other activists play a key role in 
this process, and the discourses of (national) identities are thus impregnated with social 
power71

Paasi anser att nation och nationell identitet har olika betydelse för olika människor och trots 
deras universella och allmänna karaktär är de kontextuella och tävlande kategorier.72 Detta 
betyder att den nationella identiteten alltid har varit ett känsligt ämne, särskilt om det finns en 
                                                 
68 ”Skånsk historia med lycklig slut”, Sydsvenska Dagbladet, (23 juni, 2002), hämtades från 
http://w1.sydsvenskan.se/print/printarticle.jsp?article=10011653 2005-01-31 
69 Jørgensen och Philips, s. 54. (författarnas kursivering). 
70 Ibid. 
71 Anssi Paasi: Geographical perspectives on Finnish national identity., GeoJournal, vol. 43, (1997), pp. 41-50, s. 41. 
72 Ibid. s. 42. 
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konkurrerande identitet som i det här fallet är den regionala identiteten. Den diskursiva kampen 
mellan identiteterna kan följas och spåras ännu tydligare i olika politiska debatter. 

Politik – Ekonomi 
Undersökningen av det empiriska materialet har visat att politisk- ekonomiska debatter kring 
regionalism och regional identitet är ganska dominerande i Helsingborgs Dagblad. I debattinläggen 
”Felaktighet om skånsk regionalism” (27 april, 2000) reagerar Henrik Persson och Jens Pålsson 
på artikeln i HD skriven av journalisten Anna-Lena Lodenius. Enligt dem ger journalisten en 
felaktig bild av skånsk regionalism ”genom att koppla den till rasism och inskränkt 
provinsialism”. 
 
Persson och Pålsson uttrycker sin motsatta åsikt om denna fråga: 

Skånsk regionalism i dess riktiga form handlar istället om vår regionala identitet i Sverige och i 
Europa. Öppenhet och demokrati är då fundamentala begrepp liksom ett tydligt 
avståndstagande från främlingsfientlighet. Denna regionalism, där skåningar får läsa sin egen 
historia, får ta egna beslut i ett regionalt parlament och bejaka sin identitet och kultur, är något 
eftersträvansvärt. […] Denna utveckling mot regional och kulturell mångfald i Skåne och 
Sverige skapar förbättrade förutsättningar för ekonomisk tillväxt, ökat samarbete i 
Öresundsregionen, närhet till besluten och en positiv känsla av samhörighet.73

Författarna betonar att skånsk regionalism inte kan kopplas till främlingsfientlighet utan att det är 
de populistiska partierna som är bärare av ett (svenskt) nationalistiskt budskap och 
främlingsfientlighet. I den här artikeln använder sig författarna av en rad positiva uttryck såsom 
”öppenhet”, ”demokrati”, ”kulturell mångfald” och ”ekonomisk tillväxt” med syfte att måla upp 
en idealiserad och positiv bild av den skånska regionalismen och den skånska/regionala 
identiteten. Rätten att ”ta egna beslut”, ”få läsa en egen historia” och ”bejaka sin identitet” lyfts 
fram men de nationalistiska tendenserna tillskrivs endast den svenska nationella identiteten. 
 
I en annan artikel ”Det är bra att vara nationalist” (16 juli, 2000) skriven av Jan Fredriksson 
framförs annorlunda argument och åsikter om skånsk regionalism. Fredriksson anser att den 
politiska högern lämnar nationalismen till förmån för regionalismen och att idag är det helt 
korrekt att värna om den svenska flaggan och den svenska nationen/staten: 

I dag när det är på sin plats att fråga sig om Sverige överlever som nation kan jag bara se det 
som positivt att just vara nationalist. […] Att tro att regionalism skulle vara botet mot nationell 
inskränkthet är ju bara dumheter. Det är ju bara att se på den tokhöger som högerpartierna i 
Skåne har samarbetat med det senaste valet. […] Att regionalister inte skulle dela upp folk i ett 
vi och dem faller ju på sig själv. Att slå vakt om Skåneregionen görs ju mot någon, statsmakten 
i Stockholm. Redan i detta görs en uppdelning i vi och dem, vi skåningar mot övriga landet. 

                                                 
73 Henrik Persson, Jens Pålsson, ”Felaktighet om skånsk regionalism”, Helsingborgs Dagblad, (27 april, 2000), hämtades 
från http://www.mediearkivet.se/servlet/ma.mvc.Controller?command=ShowArticle&TA 2005-01-14. 
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Till detta kommer ett värnande om den skånska flaggan, dessutom skall det också finnas en 
nationalsång (de menar väl regionalsång) för Skåne.74

Sverige får inte förvandlas till en svag EU:s provins och måste bevaras som en stark nation anser 
artikelförfattare. I den här artikeln uttrycks en klar negativ åsikt om skånsk regionalism och 
författaren använder starka negativa ord och formuleringar såsom ”nationell inskränkthet”, 
”dumheter”, ”tokhöger” och ”främlingsfientlighet”. De negativa och bakåtsträvande 
egenskaperna tillskrivs den skånska regionalismen. Eftersom alla populister och nationalister 
nuförtiden är samlade kring regionalismen återlämnas den svenska nationalismen till de riktiga 
patrioterna som ska värna om Sverige.  
 
Artiklarna är ett tydligt exempel och uttryck för den diskursiva kampen mellan den 
skånska/regionala identiteten och den svenska/nationella identiteten. Det är intressant att 
författarna i det här fallet inte är journalister eller politiker och det visar att diskurser och den 
diskursiva kampen har blivit en del av det vardagliga livet. I den tidigare nämnda artikeln tas även 
upp symboler som flagga och nationalsång vilket gör att texten blir laddad med starka känslor 
mot regionalismen. Det förmedlas en oro för Sveriges framtid och existens som en självständig 
nation. Uppdelningen mellan ”vi” och ”de” (där man vanligtvis syftar på svenskar och 
invandrare) utvidgas till ”skåningar mot övriga landet”. Paasi betonar betydelsen av symboliken 
när han skriver om den symboliska utformningen: 

Symbolic shaping is also crucial in the institutionalization of all regions. […] Political elites 
everywhere have put labels on concrete and symbolic ’landscapes’ to divide and control space 
and people. […] 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, […]. 75

Paasi hänvisar även till Billig som anser att symbolismen transformeras till en essentiell del av det 
som han kallar för banal nationalism. 76 Det är ett faktum att symbolismen alltid har haft en stor 
betydelse för människor, vilket kan påverka/förstärka deras upplevelse av regional/nationell 
identitet. 
 
Följande debattartiklar, som är skrivna av politiker, är ”repliker på repliker”, vilket åskådliggör 
den diskursiva kampen ännu mer. Artikeln ”Europeisk regionalism nödvändigt på 2000-talet” (19 
november, 2001) skriven av Rolf Tufvesson, (kd) regionråd, är replik på Bengt Silfverstrands, (s) 
riksdagsledamot, artikel ”Våra sociala behov är ingen handelsvara”(HD Debatt 2/11). Enligt 

                                                 
74 Jan Fredriksson, ”Det är bra att vara nationalist”, Helsingborg Dagbladet, (16 juli, 2000), hämtades från 
http://www.mediearkivet.se/servlet/ma.mvc.Controller?command=ShowArticle&TA 2005-01-14. 
75 Anssi Paasi, Europé as a social process and discourses: considerations of place, boundaries and identity. European 
Urban and Regional Studies, (2001), vol.8, num.1., pp. 7-28, s.17. 
76 M. Billig, Banal Nationalism, (London: Sage, 1995) i Anssi Paasi, Europé as a social process and discourses: 
considerations of place, boundaries and identity. European Urban and Regional Studies, (2001), vol.8, num.1., pp. 7-28, 
s.17. 
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Tufvesson handlar det om en politisk debatt kring ”kristdemokraternas kamp för det regionala 
självstyret och en god hälso- och sjukvårdspolitik i region Skåne”. Denna kamp är hårt kritiserad 
från Silfverstrands sida i den ovannämnda artikeln. Tufvesson sammanfattar problematiken och 
skriver: 

Enligt regeringens nuvarande proposition till regionalt självstyre för Region Skåne bara 
fortsätta en mandatperiod till och ska alltså sedan avslutas. Därefter ska verksamheten minsann 
”utvärderas”. Regeringen anser att det skånska demokratisk folkvalda regionfullmäktige måste 
”utredas” medan en icke folkvald landshövding får en betydligt starkare roll som statens 
förlängda arm. Det finns inte ett ord om att denna utvärdering eventuellt skulle kunna leda till 
en fortsättning, än mindre utfästelser om permanentning. Enligt Silfverstrand ”måste man hålla 
i minnet att kravet på mer makt åt regionerna i utvecklingsfrågorna saknar dokumenterat 
folkligt stöd”.77

Den diskursiva kampen som handlar om konflikten mellan identiteter övergår här till en renodlat 
politisk kamp om makt mellan regionen och staten. Den svenska regeringen framställs som 
förtryckande och maktutövande eftersom den vill ”strypa det regionala självstyret” genom att 
bland annat ta tillbaka kulturpengar så att skåningar inte får bestämma över kulturlivet i regionen. 
Dessutom hävdas från statens sida att det inte finns ”dokumenterat folkligt stöd” för den skånska 
regionen och därmed ifrågasätts dess legitimitet. 
 
Bengt Silfverstrands, (s) riksdagsledamot, svar på den repliken är artikeln ”Region Skåne – en 
Ebberöds bank” (24 november, 2001). Silfverstrand börjar texten genom att kommentera den 
skånska historieboken på nätet (som jag har kommenterat tidigare i avsnitten om Kultur) och 
skriver följande: 

Jag har tidigare ställt mig skeptisk till behovet av en särskild skånsk historiebok. Men när man 
tar del av Rolf Tufvessons förkunnelser, så är jag beredd att medverka till åtminstone ett litet 
häfte med bland annat fakta om vilka mörksens gärningar i form av stöld och plundring som 
de 1600-talets snapphanar begick vilkas skepnad Rolf Tufvesson nu vill ikläda sig för att 
genomföra ett skånskt snapp - haneupprop mot den slemma centralmakten i Stockholm.78

Det går inte att undgå den ironiska tonen som Silfverstrand använder i den inledande delen av 
insändaren. Intressant nog har den inledande delen inte särskilt mycket att göra med själva 
informationen i texten. I artikeln kommenterar Silfverstrand för det mesta de olika ekonomiska 
problem orsakade genom ”den ansvarslösa hanteringen av skåningarnas skattepengar, som har 
präglat det borgerliga regionstyret”. Den inledande delen har sitt självklara syfte i den diskursiva 
kampen mellan regionen och staten. Det är oerhört viktigt att använda den sarkastiska tonen om 
”en särskild skånsk historiebok” för att tona ned dess betydelse eller förlöjliga den. 

                                                 
77 Rolf Tufvesson, ”Europeisk regionalism nödvändigt på 2000-talet”, Helsingborgs Dagblad, (19 november, 2001), 
hämtades från http://www.mediearkivet.se/servlet/ma.mvc.Controller?command=ShowArticle&TA 2005-01-14. 
78 Bengt Silfverstrand, ”Region Skåne – en Ebberöds bank”, Helsingborgs Dagblad, (24 november, 2001), hämtades från 
http://www.mediearkivet.se/servlet/ma.mvc.Controller?command=ShowArticle&TA 2005-01-14. 
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En till artikel från samma tidning ”Var försiktig med en starkare skånsk identitet” (2 augusti, 
2000) är skriven av Robin Trnovsky fil mag i historia. Trnovsky noterar att det har diskuterats 
mycket kring regionernas EU och anser att: 

Anhängare av regionalism menar att regionala identiteter kommer att försvaga eller rent av 
ersätta de nationella, vilket är bra för att nationalism utgör en mur mellan folk och är rasistisk. I 
Skåne propagerar en hel del regionråd för bildandet av ett ökat skånskt självstyre och starkare 
skånsk identitet. […] Vi måste först ställa oss frågan om ett ökat självstyre och en starkare 
identitet inom Skåne skulle kunna skapa starkare separatistiska tendenser och en starkare ”vi - 
och - dem” känsla? Vad är det som säger att starkare regionala identiteter absolut inte resulterar 
i ökade motsättningar mellan svenskar i Sverige? […] Det finns redan åtskilliga alster där 
Skånes identitet bygger på historiska uppgifter och i vilka man kan läsa att Skåne inte är 
svenskt, utan en nation med egen historia och språk.79

Trnovsky utrycker en stark rädsla för att en starkare skånsk identitet slutligen kan leda till Skånes 
separation från Sverige. Han anser att den regionala kulturen ska bevaras men inte politiseras 
eftersom regionerna skapar nya murar i Europa. Artikelförfattaren anser att ”EU måste bli 
nationernas Europa” (inte regionernas). I den här artikeln dras den diskursiva kampen mellan 
region/regional identitet och staten/nationell identitet till sin spets. Regionalismen och den 
regionala politiken anklagas för desintegrationen och destabiliseringen av Europa medan de 
nationella staterna står för samhörigheten i ett enat Europa. Historiska exempel används flitigt 
för att framställa möjliga framtida konflikter trots att det är just de nationella staterna som står för 
de värsta blodiga konflikterna i europeisk historia. 
 
Under rubriken ”Kära Politiker, kära Tjänstemän”! (3 november, 2004) diskuterar Karen 
Söderberg i Sydsvenska Dagbladet om Öresundskonferensen som hölls i Köpenhamn. Skribenten 
skriver om Öresundsregionen och ”den rörliga arbetskraften”: 

Det är vi som ska dagspendla över bron eller glatt flytta till andra sidan Sundet några år, så det 
blir fart på det regionala näringslivet. Ni brukar säga att arbetskraftens rörlighet är en 
förutsättning för att regionen ska kunna konkurrera med EU: s alla andra regioner om de 
penningstarka investerarna. […] Vi i den rörliga arbetskraften kan berätta att det saknas […] till 
exempel Skånetrafikens kort - och biljettautomater på danska Öresundstågsstationer. Och 
danska automater på de svenska.[…] Det skulle också göra livet lättare för den fjärdedel av 
befolkningen, som bara åker över Sundet då och då för att se fotboll eller roa sig. Ett alternativ 
vore gemensam valuta, men det är väl något svårare att få till.80

Skribenten vill peka på ett glapp mellan politikernas nyckelord som ”framtid, kommunikationer 
och integration” och vardagliga besvär och problem som den rörliga arbetskraften stöter på. Det 
är alldeles för mycket krångel mellan olika administrativa instanser, vilket visar att myndigheterna 

                                                 
79 Robin Trnovsky, ”Var försiktig med en starkare skånsk identitet”, Helsingborgs Dagblad, (2 augusti, 2000), hämtades 
från http://www.mediearkivet.se/servlet/ma.mvc.Controller?command=ShowArticle&TA 2005-01-14. 
80 Karen Söderberg, ”Kära Politiker, kära Tjänstemän”!, Sydsvenska Dagbladet, (3 november, 2004), hämtades från 
http://w1.sydsvenskan.se/print/printarticle.jsp?article=10099198 2005-01-31 
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på den statliga nivån har ett dåligt samarbete. Men den uppenbara kritiken går till EMU - 
motståndarna vilka gör livet besvärligt ”för denna fjärdedel av befolkningen”. Det faktum att 
Region Skåne är en del av Öresundsregionen är enligt min mening avgörande faktor för ett 
bildande av en regional identitet eftersom det handlar om en geografisk position som är särskild 
för den skånska regionen i jämförelsen med övriga delar av landet. Även Paasi nämner 
Öresundsregionen som ett särskilt exempel bland nordiska regioner: 

A more realistic case is Öresund, a cross-border area based on the ’open space’ that emerged 
along with the new bridge between Sweden and Denmark. Both ’regions’ have raised the 
question of the future and rescaling of regional identities. 81

Paasi hävdar att de aktuella transnationella regionerna som ofta har haft en snabb utveckling är 
ett resultat av politiska och ekonomiska koalitioner som har lite att göra med den långa historiska 
regionaliseringsprocessen. Men Öresund tas upp som ett annorlunda exempel där den regionala 
identiteten har lyfts fram som en viktig fråga.82

 
Undersökningen av det empiriska materialet som består av de olika tidningsartiklarna har 
indicerat olika analytiska kategorier såsom kultur, historia, politik och ekonomi. Jag har gjort en 
uppdelning av mitt material och utfört analysen efter dessa kategorier. Däremot är det omöjligt 
att avgränsa materialet helt eftersom kategorierna överlappar varandra. Det är också viktigt att 
betona att jag betraktar den regionala identiteten som en diskursiv konstruktion och att den är 
invävd i alla dessa kategorier. 
 
Det kan noteras att det finns många artikelförfattare vilka skriver om regionalism: journalister, 
politiker, historiker, kulturgeografer och även ”vanliga” medborgare. Jag har valt att medvetet 
lyfta fram mångfalden eftersom det ger en mer varierad bild av Skånes invånare och deras 
engagemang för regionen. Genom att diskutera och skriva om regionen/regionaliseringen 
medverkar artikelförfattarna i en process som påverkar det regionala identitetsskapandet. Denna 
process utspelas och fortsätter att existera genom den diskursiva kampen mellan olika 
identiteterna (i detta fall mellan den skånska och den svenska identiteten). Detta tyder på att i 
Region Skåne finns ett regionalt medvetande och en regional identitet. 
 

Västra Götaland och den regionala identiteten 
1 januari 1998 genomfördes sammanslagningen av Göteborgs- och Bohus län, Skaraborgs län 
och Älvsborgs län i Västra Götalands län. Ett år efter sammanslagningen bildades Västra 
Götalandsregionen och befogenheter från tillhörande län flyttades till regionfullmäktige som är 

                                                 
81 Anssi Paasi: Region and Place: Regional identity in question. Progress in Human Geography, (2003), vol.27, issue 4, 
pp.475-485, s. 480. 
82 Ibid. 
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högsta beslutande organ.83 Hur denna sammanslagning har påverkat regionens invånare och dess 
identitet är ett intressant undersökningsmål. Jag ämnar analysera artiklar i Göteborgs Posten och 
Borås Tidning, vilka kan betecknas som mest representativa tidningar för Västra 
Götalandsregionen. Det empiriska materialet anger olika kategorier vilka skiljer sig från 
kategorierna som har diskuterats tidigare i undersökningen om Skåne. Det mest intressanta med 
det empiriska materialet från Västra Götaland är att i artiklarna finns redan en avsiktlig jämförelse 
mellan Västra Götalandsregionen och Skåneregionen. Detta betyder praktisk taget att jag 
genomför en jämförelse i jämförelsen vilket jag ämnar tydliggöra i analysen av artiklarna. 
 

Kultur 
I Göteborgs Posten under rubriken ”Västsvenskt kulturting utan visioner” (16 september, 1996) 
skriver Ingrid Elam, som är områdesprefekt för konst, kultur och kommunikation vid Malmö 
högskola, om kulturlivet i Västra Götaland och dess bekymmer. Artikelförfattaren anser att 
kulturpolitiker, konstnärer och andra företrädare möts och debatterar utan att något resultat nås. 
Han inleder sin text med en rad skeptiska frågor: ”Hur skall det gå för länsmusiken? Skall 
Stockholm betala mer till nationalscenerna? Får Göteborgs kulturinstitutioner statligt stöd? Vem 
har ansvar för kulturen”? 84 Elam har varit närvarande vid den tredje konferensen och han 
utrycker sin besvikelse över dess anda: 

Samtalen och debatterna höll sig på en allmän och retorisk nivå och handlade mest om pengar. 
Den som hade räknat med djupare tankar eller till och med visioner hade räknat fel. […] Från 
åskådarplats tedde sig Västsvenska kulturtinget som en kulinarisk uppvisning i förutsägbarhet 
och beklämmande provinsialism, långt från den stridbara regionalism den katalanske 
historikern Pau Puig berättade om på andra dagens morgon. Bakom varje regional succé i 
Europas historia finns en drivande kulturell elit med självförtroende och visioner, sa Puig. På 
frågan hur man kan motverka regionalismens nattsida, intolerans, svarade han politisk kultur, 
demokratiska traditioner.85

Artikelförfattaren ser ingen gnista och inte heller någon politisk eller konstnärlig potential som 
kan bidra till att det kulturella livet skulle höjas till en tillfredställande nivå. Kultur har enligt Elam 
den avgörande rollen för att en region ska bli framgångsrik eftersom befolkningens välbefinnande 
ökar tack vare ett blommande kulturliv. Hon uppmanar både regioner och kulturministrar att 
fundera över det. Det enda som imponerar på henne är den katalanske historikern Puig och hans 
övertygelse om kulturens positiva kraft. Elam jämför den regionala utvecklingen i Västra 
Götaland med ”den stridbara regionalismen” i Katalonien utan att reflektera över stora politiska 
skillnader mellan dessa två regioner.  
 
                                                 
83 Gren, s. 38. 
84 Ingrid Elam, ”Västsvenskt kulturting utan visioner”, Göteborgs Posten, (16 september, 1996), hämtades från 
http://www.mediearkivet.se/servlet/ma.mvc.Controller?command=ShowArticle&TA 2005-01-14. 
85 Elam. 

 27

http://www.mediearkivet.se/servlet/ma.mvc.Controller?command=ShowArticle&TA


Artiklarna med liknande problematik från den tidigare analysdelen visar att båda två regionerna 
brottas med samma problem kring resurser och oresonliga politiker. Men till skillnad från Skåne 
har det visat sig att i Västra Götaland saknas även en drivande kulturell elit som kan sätta fart på 
en livligare kulturverksamhet i regionen. Västra Götalandsregionen anses vara svag i att väcka 
engagemanget och i avsaknad av visioner. 
 
Nästa artikel ”Regional särart behövs” (GP, 17 februari, 1996), som är skriven av Anders 
Mortensen (red. Res Publica), kommer också från tidningens kultursida. Skribenten skriver 
följande: 

Finns det någon specifik Göteborgslitteratur? Den regionala egenarten tycks lysa med sin 
frånvaro, delvis beroende på att stadens författare och kritiker uppenbarligen saknar lust att 
skapa en gemensam myt om den lokala traditionen, karaktären, jorden, ”identitetsskapande 
platsen” eller liknande. Det låter betryggande. Dahlberg påpekar att ”begreppet ’region’ har 
blivit väldigt populärt. Både nationalism och internationalism är farliga på olika sätt, och 
regionalism blir räddningen.” […] Här finns författare som är noga med att skånskan en gång 
stod lika lång från svenskan som från den danskan, att det finns en inhemsk tradition etc. 
Varför skulle lokal chauvinism vara finare än nationell? 86

Den regionala särarten ses som något onödigt och överdrivet eftersom det inte går att lyfta fram 
det som inte finns. Skribenten betonar skillnaden mellan Skåne och Västra Götaland genom att 
jämföra den kulturella aktiviteten kring den regionala identitetsuppbyggnaden. I texten ges uttryck 
för att det inte finns någon tendens i Västra Götaland att skapa myter eller andra regionala 
identitetsmarkörer. Skribenten tycker att ”det låter betryggande” och ser skånsk (regional) 
identitet som ”lokal chauvinism”. Den här artikeln kan tolkas som en motsats till den första 
artikeln eftersom regionens avsaknad av myter och traditioner här poängteras som något positivt 
och realistiskt. Paasi förklarar på denna punkt att: ”One basis for (regional) identities is that they 
exist as forms of social and cultural practice, discourse and action, not as abstract slogans”.87 
Regional identitet kan inte uppstå enbart genom ett administrativt beslut som utser ett territorium 
till en region. Den regionala identiteten, som en del av kultur och tradition, måste redan vara 
existerande, vilket ger människor en känsla av samhörighet och tillhörighet. 
 

Den nationella och regionala identitetens narrativa karaktär 
I ”Svenskhet – en ganska ny uppfinning” (GP, 28 september, 2003) diskuterar Marie-Louise 
Samuelsson och Dan Hansson, fakta kring Göran Häggs då nyutgivna bok Svenskhetens historia. 
”Hyllandet av Karl XII 30 november bygger helt på missuppfattningar, […] han uppfanns som 

                                                 
86 Anders Mortensen, ”Regional särart behövs”, Göteborgs Posten, (17 februari, 1996), hämtades från 
http://www.mediearkivet.se/servlet/ma.mvc.Controller?command=ShowArticle&TA 2005-01-14. 
87 Anssi Paasi: Region and Place: Regional identity in question. Progress in Human Geography, (2003), vol.27, issue 4, 
pp.475-485, s. 478. 
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nationell figur efter sin död […] säger Göran Hägg.”88 Hägg skriver sin bok enligt skribenterna i 
perioden mellan EU- och EMU-val vilket han ser som en orsak till den pågående diskussionen 
om svenskheten: 

– Ämnet har blivit väldigt aktuellt, genom EMU-omröstningen, säger Göran Hägg […]   – Vi 
har ju givit upp en del av suveräniteten, de internationella kontakterna har ökat, kanske 
förklarar det ett ökat intresse för vad det innebär att vara svensk. 89

Skribenterna anser att Hägg avslöjar myter om den svenska nationaliteten: 

Häggs bok punkterar myterna om den fornhistoriske svensken. Ja, historia skapas retroaktivt, 
som Göran Hägg skriver, ”de saker som vi vanligen i modern tid förknippar med ’ett folk’ – 
språk, värderingar, myter, seder – är i hög grad, som vi ska se, resultat av politiska beslut. De 
urgamla ”nationer” som enligt 1800-talets synsätt skapar stater är i själva verket tvärtom i hög 
grad nyskapelser av staterna.” […] Han menar att Sverige fortfar att vara en enda stor region 
och att den efter EMU omröstningen omtalade motsättningen, klyftan mellan stad och land i 
stort är en mediekonstruktion.90

Jag anser att texten avslöjar myter om både den nationella och den regionala identiteten. Genom 
att framhäva den relativt nya historiska förankringen av den svenska/nationella identiteten får 
skribenten alla andra identiteter att framstå som irrationella och abstrakta. I den här artikeln lyfts 
stämningen fram kring EU- och EMU-val vilket utpekas som en orsak till att svenskheten sätts i 
fokus. Upplevelsen av en minskad suveränitet och en hotad nationell identitet ger upphov till 
sökandet efter bevis för den egna nationens legitimitet. Historien och de nationella symbolerna, 
som har en djup historisk förankring, har alltid blivit det säkraste sättet att hävda egen nationell 
tillhörighet och identitet. Häri ligger den underförstådda premissen om att en regional identitet 
och dess historiska anknytning bör ifrågasättas eftersom tillhörighet och stolthet över den egna 
regionen mobiliseras efter samma princip, genom att uppfinna fakta om det gemensamma och 
unika ursprunget. Den här åsikten poängteras ännu tydligare i nästa artikel. 
 
Johan Dahlbäck skriver i Göteborgs Posten under rubriken ”En tråkig historia från Lund” (23 
oktober, 1996) om ett seminarium som hölls i Lund under namnet De svenska historiedagarna. 
Det är påfallande att skribenterna som avser att skriva om den regionala identiteten hämtar 
ämnesmaterialet från Skåneregionen. De beskriver händelserna i den skånska regionen eftersom 
den egna regionen tydligen inte bjuder på sådana ”starka” upplevelser. Skribenten kommenterar 
det seminariet på följande sätt:  

                                                 
88 Marie-Louise Samuelsson, Dan Hansson, ”Svenskhet – en ganska ny uppfinning”, Göteborgs Posten, (28 september, 
2003), hämtades från http://www.mediearkivet.se/servlet/ma.mvc.Controller?command=ShowArticle&TA 2005-
01-14. 
89 Marie-Louise Samuelsson, Dan Hansson, ”Svenskhet – en ganska ny uppfinning”, Göteborgs Posten, (28 september, 
2003), hämtades från http://www.mediearkivet.se/servlet/ma.mvc.Controller?command=ShowArticle&TA 2005-
01-14. 
90 Marie-Louise Samuelsson, Dan Hansson. 
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Lund vore inte […] Lund utan en paneldebatt om Skånsk identitet och europeisk regionalism. 
Under den rubriken fick Louise Vinge tillfälle att presentera en skånsk litteraturhistoria, färsk 
ur pressarna. För övrigt sades knappt ett enda vettig ord om ämnet Nationalismen kan 
uppenbarligen analyseras vetenskapligt; regionalism tycks mest vara ett ämne för storvulna 
kåserier. […] Högtidlig lovade man att ”bygga broar” till Danmark som redan kommunicerar 
med både Stockholm och Bryssel utan bistånd från provinsiella festtalare. […] Den regionala 
nationalismen hos de lärda i Lund är däremot med förlov sagt en högst akademisk fråga. Snart 
är den förhoppningsvis historia.91

Den här texten är en svidande kritik av den skånska regionalismen. Skribenten talar om ”den 
regionala nationalismen” som aktivt skapas av den akademiska elit vilken med tiden kan bli en del 
av den nationella/regionala historien. 
 
Det är uppenbart att tidningsartiklarna om kultur och historia i Göteborgs Posten är eniga om att 
Västra Götaland inte behöver hävda en kulturell särart eller en särskild historia. Den sista artikeln 
innefattar även den diskursiva kampen mellan svensk och skånsk identitet (som har diskuterats i 
det tidigare kapitlet Skåne och den regionala identiteten) medan någon konkurrens mellan identiteter i 
den västsvenska regionen inte nämns. 
 

Ekonomi – Politik  
I artikeln ”Särintressen hotar regionen” (GP, 24 mars, 2004) skriven av Mario Brancaglioni 
inryms både kategorierna ekonomi och politik. Skribenten tvekar om de valda politikerna 
kommer att se till regionens bästa och han utrycker sin oro över regionens framtid: 

Även om Västra Götalandsregionen fortsätter som politiskt experiment finns ett hot mot dess 
existens. Det finns politiska krafter som vill stoppa regionförsöken. Regeringens intresse har 
varit måttligt och moderaterna är generellt motståndare. Men även ”inifrån” hotas regionen. 
Ekonomin kan bli ett större problem än det är i dag. Det kan leda till minskat stöd för 
regionen till förmån för andra styrformer. Det kan också minska stödet hos allmänheten och 
på sikt hos politikerna. Västra Götalandsregionen har fått klart bättre ordning på sin ekonomi. 
Men framtiden är ändå osäker. Ekonomerna oroas av den stora pensionsskulden som regionen 
dragit på sig.92

Skribenten anser att ”regionens framtid är beroende av politikernas engagemang” och hänvisar 
till statsvetaren Henry Bäck och hans rapport. Bäck har undersökt regionpolitikernas inställning 
och engagemang för regionen: 

När ett lokalt intresse ställs mot det regionala prioriterar en tredjedel det lokala intresset. På en 
fråga vad de identifierar sig med i första hand svarar drygt 40 procent orten där de bor och 

                                                 
91 Johan Dahlbäck, ”En tråkig historia från Lund”, Göteborgs Posten, (23 oktober, 1996), hämtades från 
http://www.mediearkivet.se/servlet/ma.mvc.Controller?command=ShowArticle&TA 2005-01-14. 
92 Mario Brancaglioni, ”Särintressen hotar regionen”, Göteborgs Posten, (GP, 24 mars, 2004), hämtades från 
http://www.mediearkivet.se/servlet/ma.mvc.Controller?command=ShowArticle&TA 2005-01-31. 
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endast drygt 15 procent Västra Götaland. Till en del sammanhänger bristerna i engagemanget 
för regionen med vilka uppdrag politikerna har. De som har både lokala och regionala politiska 
uppdrag – nästan två tredjedelar – sätter oftare det lokala intresset före det regionala. De som 
däremot enbart har uppdrag i Västra Götaland är mera benägna att se till helheten och hålla 
tillbaka de lokala aspekterna. Det är en olycklig intressekonflikt.93

I artikelns början resoneras det kring de olika ekonomiska problemen som anses hota regionens 
framtid. De ekonomiska problemen orsakas enligt skribenten av politikernas otillräckliga intresse 
för regionen. Detta understryks med Bäcks rapport där det påpekas att en majoritet av 
regionpolitikerna inte identifierar sig med regionen. Detta resulterar i att de känner sig kluvna när 
de måste ”sätta regionens helhet före de lokala intressena”. Skribenten bedömer det som ”en 
olycklig intressekonflikt” vilket egentligen pekar på en total frånvaro av en regional identitet. 
Saknaden av den regionala identiteten hindrar politikerna att se prioriteringen av de regionala 
intressena som något naturligt. Den här tendensen kan spåras även i de kommande artiklarna. 
 

Region – regional identitet i ett jämförande perspektiv 
I det här avsnittet jämförs de olika framställningarna av den regionala identiteten i Skåne och 
Västra Götaland. Jag ämnar genomföra analysen av artiklarna och jämförelsen parallellt eftersom 
jämförelsen av regionerna redan finns i själva artiklarna. I följande artiklar resoneras det kring 
regionen och den regionala identiteten. I artikeln ”Vem älskar Västra Götaland” (2 juni, 1999) 
konstaterar Patric Rylander, som är ledarskribent i Borås Tidning, att det finns en svag 
identifikation med regionen: 

Bara fyra procent av västragötalänningarna känner sig hemma i regionen. Det är lika många 
som i första hand identifierar sig som världsmedborgare eller européer. Resultatet av den 
SOM-undersökning som presenterades vid Göteborgs universitet härom månaden var ingen 
munter läsning för regionentusiasterna. Ändå har regionalisering blivit ett modeord. Så gott 
som varje politiker med självaktning instämmer i lovsången till regionaliseringens 
förträfflighet.94

Skribenter betonar den positiva retoriken kring regionaliseringen trots att det finns ett 
dokumenterat svagt stöd och intresse hos allmänheten. Det visar att regionalisering, som diskurs, 
påverkar politikerna men inte allmänheten, vilket tyder på en svag institutionalisering av 
diskursen. Journalisten uttalar sig även om ett seminarium i Malmö med en ganska ironisk ton: 
”Under den något torftiga rubriken ’Regionaliseringen och demokratin’ inbjöds intresserade till 
ett heldagsseminarium med forskare och politiker som förhoppningsvis vet vad de talar om.”95 
Men trots ironin berömmer han Skåne och säger att ”[p]rojekten kan ändå sägas sammanfatta 

                                                 
93 Brancaglioni. 
94 Patric Rylander, ”Vem älskar Västra Götaland”, Borås Tidning, (2 juni, 1999), hämtades från 
http://www.mediearkivet.se/servlet/ma.mvc.Controller?command=ShowArticle&TA 2005-02-04. 
95 Rylander. 
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omvandlingen av Skåne och den nya framtidstro som präglar regionen”. Skribenten skriver om 
Malmöseminariet även att: 

[V]isst sades en hel del matnyttigt som fördjupade kunskaperna och möjligen förståelsen för 
den pågående regionaliseringen. […] En aningen elak sammanfattning skulle kunna vara att 
politiker och forskare är förhållandevis eniga om att tiden ”läker alla sår”. Bristande intresse, 
legitimitet och förankring – allt går över bara vi väntar tillräckligt länge. Frågan är bara hur 
längre och vad som händer under tiden.96

Tiden tas upp som en ny aspekt i regionfrågan. Det finns en klar insikt om att en regional 
identitet inte kan byggas upp på kort tid och utan en identifikation med regionen/territoriet. Om 
detta skriver skribenten följande: 

Om det regionala är ett elitprojekt borde det vara desto viktigare att ta hänsyn till folklig 
förankring och identitet. […] Västra Götaland är ett avskräckande exempel, en kompromiss 
som riskerar att undergräva förtroende för politikerna […] Skåne däremot är ett positivt 
exempel. Den sydsvenska regionen har en förankring som bygger på kultur, identitet och 
samhörighet. Vidare kan man undra om det över huvud taget är möjligt att skapa legitimitet för 
ett elitprojekt. När medborgarna ändå inte känner samhörighet med vare sig regionterritoriet 
eller de politiska representanterna riskerar direktvalda församlingar att bli hybrider eller 
halvmesyrer.97

I texten lyfts skillnader mellan Skåne och Västra Götaland fram när det gäller existensen/icke-
existensen av den regionala identiteten. Skåne utpekas som ett lyckat regionalkoncept där det 
finns ett regionalt medvetande och en regional identitet. Däremot framstår Västra Götaland som 
ett totalt misslyckande som varken har något regionalt medvetande eller någon regional identitet. 
Skribenten utrycker en frustration över de orimliga kraven som ställs på medborgarna, nämligen 
att leva upp till förväntningarna i att känna identifikation och samhörighet. I nästa artikel utrycks 
liknande resonerande tankar kring den regionala identiteten. 
 
”Att skapa samhörighet. Människors syn på regionen är en icke-fråga. Folk tycker i princip 
ingenting om regionen och dess företrädare” (BT 30 juni, 1999). Under den långa rubriken skriver 
medieforskaren Bengt Johansson om den regionala identiteten med en ironisk ton följande: 

Nu är vi västragötalänningar allihop. Sedan den första januari i år har vi alla som bor inom den 
nya regionsgränserna fått en ny identitet att lägga till de vi redan har. Nu är vi inte längre bara 
västsvenskar, västgötar och sjuhäradsbor. Vi är även västragötalänningar. […] 
Västragötalänningarnas syn på regionen och regionfullmäktige har stora likheter med 
svenskarnas syn på EU och EU-parlamentet. En politisk nivå som av medborgarna upplevs 
ligga långt ifrån med deras egen vardag.98

                                                 
96 Rylander. 
97 Rylander. 
98 Bengt Johansson, ”Att skapa samhörighet. Människors syn på regionen är en icke-fråga. Folk tycker i princip 
ingenting om regionen och dess företrädare”, Borås Tidning, (30 juni, 1999), hämtades från 
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Artikelförfattaren lyfter fram den absurda förväntningen att alla ska börja känna sig som 
västragötalänningar efter ett administrativt och politiskt beslut. Han undrar om det finns några 
potentiella möjligheter för att skapa en känsla av samhörighet och engagemang för Västra 
Götaland. Regionspolitikerna har kommit fram till att massmedierna kan ha en viktig roll i 
skapandet av den regionala identiteten. Däremot ifrågasätter Johansson detta: 

Men kan medierna skapa en känsla för Västra Götaland? En retorisk fråga i sammanhanget 
måste då bli om Västnytt i TV2 gjort att vi känner oss som västsvenskar? Knappast. Medier 
som täcker en region som inte upplevs som naturlig hos de människor som bor där har svårt 
att frammana sådana känslor.99

Författaren avslutar denna kommentar med ett antagande att Västnytt eller en tidning möjligen 
kan bidra till skapandet av en samhörighetskänsla i framtiden men att detta kommer att ta tid. 
Här anger han även ”två snabba vägar”: 

Om man har bråttom finns det vad jag kan se bara två effektiva medel. Krig eller sport. Båda 
saker fungerar till viss del och på samma sätt när det gäller ett ”vi” och ett ”dom”. […] Etnisk 
tillhörighet trodde nog många var ett historiskt begrepp som vi lämnat bakom oss. Men under 
det senaste decenniet har etnicitet återigen blivit centralt för många människors sätt att se på 
sig själv och andra. Även sport frammanar känslor av samhörighet och definierar även ”dom 
andra”.100

Här pekas på ett viktigt moment i uppkomsten av en kollektiv identitet, att ett skapande av ett 
”vi” kräver först en definition av ”dom andra”. Vilka är då ”dom andra” när det gäller Västra 
Götaland? Finns de? Den kollektiva identiteten skapas enklast genom en konfliktsituation (t ex. 
territoriell och etniskmotsättning eller religionskonflikt) eftersom människor kan mobiliseras 
kring ett gemensamt problem. I Västra Götaland spårs inte en sådan konflikt och inte heller 
någon diskursiv kamp mellan svensk och regional identitet. 
 
Följande artikel framhäver liknande tankar och funderingar kring regionaliseringen. I artikeln ”En 
symbol för Västsverige” (BT, 15 november, 2002) ges en dyster bild av situationen i Västra 
Götalandsregionen: 

Västsverige halkar efter. Mer än hälften av Europas regioner växer idag fortare än vår region. 
[…] En regions dragningskraft beror på många olika saker. Men i den allmänna bilden av 
Västsverige är det kanske mest iögonfallande att regionen saknar företeelser som sticker ut. 
Det finns ett drag av medelmåttighet, en region som inte utmärker sig, som det inte är något 
särskilt med.101

Skribenten noterar att alla regioner i Europa går framåt men inte den västsvenska regionen. I 
texten förmedlas ett missnöje eftersom regionen ”saknar företeelser som sticker ut”. Skribenter 
                                                 
99 Johansson. 
100 Johansson. 
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utvecklar sina tankar ytterligare i texten genom att peka på skillnaderna mellan Västra 
Götalandsregionen och Skåne: 

Skillnaderna mellan regionerna kan mättas som handelskammaren gör, med genomsnittlig 
tillväxt de senaste fyra åren. Då har Västsverige 10 procent och Sydsverige 23 procent. Men det 
finns också ett psykologiskt perspektiv där Västsverige ligger långt efter Skåne och 
Öresundsregionen. Själva Öresundsbron har visserligen inte varit någon succé, 
trafikströmmarna har inte blivit de förväntade, men bron fungerar som en tydlig och samlande 
symbol. Den förkroppsligar bilden av Öresundsregionen som framåtsyftande och dynamisk. 
Västsverige lider därtill fortfarande av en vilsen identitet, en känsla av att inte alla krafter drar åt 
samma håll.102

Artikelförfattaren ser på den regionala identiteten som mer betydelsefull än den ekonomiska 
utvecklingen av regionen. Skåne framstår som en framåtskridande region med en utvecklad 
regional identitet, nästan som en norm för den västsvenska regionen. Västra Götaland saknar en 
tydlig identitet och därmed saknas engagemanget för regionen. Den här tendensen är ett 
återkommande inslag som kan spåras i flera artiklar i Borås Tidning som t. ex ”Sval kärlek till 
Västra Götaland” och ”Det skulle bli ett skyltfönster, men blev ett avskräckande exempel”.103

 
I artikeln ”Finns regionen också efter år 2010?” (GP 10 december, 2004) skriver Fredrik Tenfält 
om regionernas framtid. Skribenten skriver om ett förändrat politiskt klimat för regionerna: 

När försöksverksamheten med Västra Götalandsregionen, Region Skåne och deras direktvalda 
regionparlament inleddes på1990-talet var det inte minst socialdemokraterna som gick i 
spetsen. […] Sedan dess har det svängt, åtminstone i den socialdemokratiska partitoppen. För 
närvarande pågår i skymundan av den politiska debatten lite av ett skyttegravskrig mot 
regiontanken från centralt placerade s-politiker. […] Förre partisekreteraren Lars Stjernkvist 
[…] [har] gått till hårt angrepp mot region Skåne. Stjernkvist tycker att regionen är onödig och 
att regional samverkan lika gärna kan utövas på andra sätt, exempelvis i kommunalförbund.104

Den förändrade inställningen som ”ledande socialdemokratiska kretsar” uppvisar i debatten om 
regionerna är negativ betonar skribenten. Den eventuella avsikten att avbryta 
försöksverksamheten ses som ett problem ur demokratisk synvinkel eftersom väljarnas 
möjligheter begränsas. Om möjliga orsaker till den förändrade tendensen skriver skribenten: 

Den nye biträdande finansministern Sven-Eric Österberg är heller ingen anhängare av starka 
regioner. – Det finns en konflikt mellan regionalt självstyre och en stark statsmakt, säger han i 
en intervju i söndagens Sydsvenskan. […] Snarare är det nog så att de nya regionernas storlek 
och styrka skrämt upp en del socialdemokrater. Det var först efter intensiv lobbyverksamhet 

                                                 
102 ”En symbol för Västsverige”, Borås Tidning, (15 november, 2002), hämtades från 
http://www.mediearkivet.se/servlet/ma.mvc.Controller?command=ShowArticle&TA 2005-02-04. 
103 ”Sval kärlek till Västra Götaland” och ”Det skulle bli ett skyltfönster, men blev ett avskräckande exempel”, Borås 
Tidning, hämtades från http://www.mediearkivet.se/servlet/ma.mvc.Controller?command=ShowArticle&TA 2005-
02-04. 
104 Fredrik Tenfält, ”Finns regionen också efter år 2010”?, Göteborgs Posten, (10 december, 2004), hämtades från 
http://www.mediearkivet.se/servlet/ma.mvc.Controller?command=ShowArticle&TA 2005-01-14. 
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som Lövdén för tre år sedan gick med på att förlänga försöken med Västra Götalands- och 
Skåneregionerna till utgången av år 2010. När det gäller vad som händer därefter säger 
Österberg att han tror att Västra Götaland och Skåne får fortsätta som län. Men när det gäller 
regionerna är det ”en öppen fråga vad de skall syssla med i framtiden”. I Skåne pågår 
åtminstone en debatt kring regionförsöken. I Västra Götaland är det knäpp tyst. Den tystnaden 
kan knappast fortsätta om regionen långsiktigt skall ha möjlighet att överleva.105

Texten ger oss en inblick i den politiska kampen som pågår mellan staten och regionerna. Den 
diskursiva kampen mellan den skånska och den svenska identiteten kan spåras igen men det som 
är intressant är att den här gången är Västra Götaland indragen i den diskursiva kampen. 
Tongångarna i den här texten är annorlunda än i de övriga texterna. Det är också värt att notera 
att texterna är skrivna med flera års mellanrum, vilket kan förklara skillnaderna. I den här artikeln 
förmedlas en starkare strävan efter en fortsatt regionalisering, vilket kan tyda på att vissa 
förändringar har skett i Västra Götalandsregionen. Däremot betonar skribenten i slutet att i 
Skåne debatteras kring regionförsöken medan i Västra Götaland ”är det knäpp tyst”. Detta pekar 
på det faktum att de grundläggande skillnaderna i engagemanget för regionen finns kvar och att 
det krävs en starkare känsla av samhörighet för att väcka ett mer intensivt intresse för regionen. 
Medborgare som känner en stark och otvivelaktig identifikation med det territorium de lever i har 
mest tendens att mobiliseras och engageras för regionens sak. Återigen understryker detta och 
bekräftar min hypotes att Region Skåne har en regional identitet medan Västra Götaland saknar 
den regionala identiteten. 
 
I rapporten Vägen till Västra Götaland skriver Katarina Danielsson om utvecklingsgången som har 
resulterat i grundandet av Västra Götalandsregionen. Denna rapport är baserad på intervjuer med 
politiker i den västsvenska regionen. Om den regionala identiteten framgår följande: 

Hälften av de tillfrågade tycker inte att det nya länet, den nya regionen har en egen, naturlig 
identitet. […] Att storlänet inte har någon regional identitet återspeglas i att man inte kunde 
enas om vad länet skulle heta. Många anser namnvalet vara direkt felaktig och t.o.m. olyckligt, 
åtminstone sett i ett internationellt perspektiv. […] Någon påpekar att områden som folk vet 
vad det är och identifierar sig med (t.ex. socken, landskap) oftast inte har någon funktion. […] 
De flesta hävdar å andra sidan att regional identitet saknas även på andra håll, utom i Skåne. 
[…] ,några tror också att det (regional identitet) är något som kan växa fram med tiden.106

Rapportens uppgifter om den regionala identiteten stämmer väl med de uppgifter som framgår av 
tidningsartiklarna. Detta kan tyda på att artiklarna återspeglar det verkliga tillståndet bland 
medborgarna i frågan om den regionala identiteten. I rapporten hävdas även att Skåne är den 
enda regionen som har en regional identitet. Även svårigheten med att föreslå ett nytt namn på 
regionen kopplas till det faktum att den regionala identiteten saknas. 
                                                 
105 Fredrik Tenfält, ”Finns regionen också efter år 2010?”, Göteborgs Posten, (10 december, 2004), hämtades från 
http://www.mediearkivet.se/servlet/ma.mvc.Controller?command=ShowArticle&TA 2005-01-14. 
106 Katarina Danielsson, Vägen till Västra Götaland, Statens Institut för Regionalforskning, rapport 111, 
(Stockholm,1999), s. 102. 
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Den uppfattning jag får genom att läsa alla dessa artiklar är att det finns en känsla av vanmakt 
bland akademiker och regionalt ansvariga i Västra Götaland. Den känslan återspeglas i 
besvikelsen över saknaden av den regionala identiteten och i den rådande oron att hela regionala 
konceptet kan misslyckas. Däremot framstår Region Skåne som ett positivt exempel med ett 
vinnande koncept. Om denna problematik skriver Paasi följande: 

Sub-state regions and their ’identities’ are important not only as contexts of traditional 
vernacular identifications but more often as contexts that become classified as ’winners’ or 
’losers’ in regional development. The ’flows’ of capital and ideas transcend borders, but also 
people living in ’regions’ are increasingly mobile, hence gnawing holes in such 
national/regional identity narratives. The distinction between the regional identities of people 
and the ideal or ’written’ identities of regions becomes crucial at all scales.107

Paasi lyfter fram konkurrens - och tävlingsstämningen mellan regionerna där de framgångsrika 
regionerna blir ”winners” och de mindre lyckligt lottade regionerna blir ”losers”. Hemligheten 
bakom en lyckad och framgångsrik region är en välutvecklad regional identitet. Paasi menar att 
föreställningen om den önskvärda regionala identiteten börjar påverka människors liv på ett 
negativt sätt. Den tendensen kan kännas igen i tidningsartiklarna där skribenterna antingen 
försvarar den ”identitetslösa” Västra Götalandsregionen eller hyllar skåningar för att de känner 
samhörighet med sin region. 
 

Avslutande diskussion 
Min främsta avsikt med denna uppsats har varit att undersöka regionala identiteter i de två 
svenska regionerna Skåne och Västra Götaland. De frågorna jag har försökt besvara är: Hur 
framställs regional identitet i två stora svenska regioner, Region Skåne och Västra 
Götalandsregionen?, Genom vilka kategorier/element framställs regional identitet?, Finns det 
skillnader mellan framställning av regional identitet i dessa två regioner? Hur framförs/uttalas 
skillnaderna? Jag anser att dessa frågor har besvarats i stort sett genom undersökningsgången. 
Min hypotes att Region Skåne har en regional identitet och att den regionala identiteten saknas i 
Västra Götalandsregionen har bekräftats efter analysen och jämförandet av det empiriska 
materialet. Jürgen Kocka påpekar att: ”Comparisons can moreover serve as substitutes for 
experiment, as indirect experiment facilitating the ’testing of hypotheses’”.108 Den komparativa 
metoden har visat sig som ett effektivt sätt att prova och bevisa hypotesen. Jag anser att det skulle 
bli mer komplicerat att bevisa eller bekräfta existensen/icke-existensen av den regionala 
identiteten om jag hade valt endast en av de två regionerna som mitt undersökningsmål. 
 

                                                 
107 Paasi Anssi: Regional transformation in the European context: notes on regions, boundaries and identity. Space 
and Polity, vol.6, number 2 (2002), pp.197-201. s. 198. 
108 Kocka, s. 205. 
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Analysen av det empiriska materialet har resulterat i de olika analytiska kategorierna och genom 
dessa kan framställningen av den regionala identiteten spåras och identifieras i texterna. I 
tidningsartiklarna från Skåneregionen har noterats följande kategorier: kultur, historia och politik 
- ekonomi. Alla dessa kategorier överlappar varandra men de kan ändå urskiljas i texterna. Paasi 
betonar att olika analyser av stater och nationer visar att diskurser och praktiker har den centrala 
betydelsen för identitetsuppbyggnaden och skriver att:  

The construction of identity narratives is political action, and particularly in the case of national 
identities, this activity is an expression of the distribution of social power in society. It is, 
therefore, crucial to reflect how discourses and representations of (national) identity are created 
and whose ’plots’ dominate the narratives trough which the nation is represented.109

Paasi lyfter fram faktorer och mekanismer som står bakom den nationella 
identitetsuppbyggnaden. Min ståndpunkt är att regionala identiteter byggs upp på ett liknande sätt 
och med liknade mekanismer och därför betraktar jag den regionala identiteten som en diskursiv 
konstruktion som är invävd i alla dessa kategorier. 
 
Undersökningen av materialet från två skånska tidningar visar att det finns ett engagemang och 
ett intresse för den regionala utvecklingen. Det framgår av texterna att det finns en identifikation 
med Skåneregionen och att regionaliseringen är en del av vardagen. Det är viktigt att påpeka att 
det även finns annorlunda tongångar om Skåne och dess regionala utveckling. Medan en del 
skribenter lyfter fram den kulturella potentialen och den historiska särarten för att understryka 
den skånska identiteten, tonar de andra skribenterna ned den skånska särarten och framhäver den 
svenska identiteten. Dessa motsättningar har jag beskrivit som en diskursiv kamp mellan den 
skånska/regionala identiteten och den svenska/nationella identiteten.  
 
Undersökningen av tidningsartiklarna från Västra Götalandsregionen har visat uppkomsten av 
liknande kategorier som; kultur, historia, ekonomi - politik och region. Men analysen har 
framhävt att dessa kategorier skiljer sig betydligt genom framställningen av den regionala 
identiteten från de kategorierna som har undersökts i skånska tidningsartiklar. I avsnittet Region - 
regional identitet i ett jämförande perspektiv utförs jämförelsen parallellt med analysen av texterna. 
Dessa texter handlar om regional identitet och själva skribenterna drar slutsatser att den 
identiteten saknas och att medborgarna inte känner någon samhörighet med regionen. Det är 
också påfallande att dessa texter ofta innehåller en jämförelse mellan Skåne och Västra Götaland, 
där Skåne framställs som en framgångsrik region med en utvecklad regional identitet. Detta har 
påverkat själva utförandet av jämförelsen på så sätt att den har genomförts på samma gång som 
analysen av tidningsartiklarna. Analysen påvisar att många regionspolitiker men även skribenterna 
själva visar en ambivalens i frågan om den regionala utvecklingen. De poängterar den 
omständighet att regionen är ett resultat av ett administrativt och politiskt beslut men samtidigt 

                                                 
109 Anssi Paasi: Geographical perspectives on Finnish national identity., GeoJournal, vol. 43, (1997), pp. 41-50, s. 43. 
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uttrycks en besvikelse över det svaga engagemanget för regionen. Jämförelsemetoden framhäver 
skillnaderna i framställningen av den regionala identiteten i de två svenska regionerna och därmed 
understryker den hypotesen om existensen/icke-existensen av den regionala identiteten. 
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