
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier - ISV 

Campus Norrköping 
 
 

Vad är regionalism? 
 

En jämförande studie av regionala partier i två 
svenska regioner; Skåne och Norrbotten 

Žana Terzić 

Magisteruppsats från Utbildningsprogrammet för Samhälls- och kulturanalys 
 

ISRN: LiU-ISV/SKA-D--06/23--SE 

 
 
 
 
 

Linköpings universitet, Campus Norrköping, 601 74 Norrköping 



 

 

 

Vad är regionalism? 
– En jämförande studie av regionala partier i två svenska 

regioner; Skåne och Norrbotten 
 

Žana Terzić 
 
 
 
 

Handledare: Josefina Süssner 
 
 
 
 

D-uppsats år 2006 
 

ISRN: LiU-ISV/SKA-D—06/23--SE 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inst i tut ionen för samhäl ls-  
och  vä l f ärdss tud ier  



 
 Institution, Avdelning 

Department, Division 
Institutionen för samhälls- och 
välfärdsstudier 
Samhälls- och kulturanalys 

Datum 
Date 
2006-05-19 

Språk 

Language 
x 
____Svenska/Swedish 
 
____Engelska/English 

Rapporttyp 
Report category 
 
______AB-uppsats 
______C-uppsats 
__x____D-uppsats 
______Examensarbete 
______Licentiatavhandling 
______Övrig rapport 
 

ISRN 
LIU-ISV/SKA-D--06/23—SE 
 
ISSN 
 
ISBN 
 
Handledare: Josefina Süssner 

URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/ituf/ 
 
Titel  
Vad är regionalism? En jämförande studie av regionala partier i två svenska regioner; Skåne och 
Norrbotten 
Title 
What is regionalism? A comparative study of regional parties in two Swedish regions; Skåne and Norrbotten 
 



Sammanfattning 

Abstract 
 
Regionalism is a concept of extensive proportions and as such is complex to define. This phenomenon becomes 
much clearer by studying it from different perspectives. This paper focuses on regional political parties and 
description of their political ideas. The goal of this paper is to examine and compare regional political parties in two 
Swedish regions: Norrbotten and Skåne. By studying two biggest regional parties in these regions, namely 
Norrbottensparti and Skånepartiet, I will try to get an insight into the regional politics, as well as illustrate 
regionalism and its meaning. My primary intention is to examine how these two regional parties experience their 
regions and what they consider of importance in regional development. By studying these regional parties and their 
opinion/apprehension about regional politics and their ideological/political affiliation, I will try to illustrate an 
ideological dimension of regionalism. My intention is to point out differences and similarities between politics of 
these regional parties, as well as to illustrate approach to the regionalism and its meaning. 
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1. Inledning 
Regionalism är ett mångfacetterat och komplext begrepp som kan betraktas/utforskas från olika 
perspektiv. Jörgen Gren poängterar att Europa har en lång erfarenhet av regionalism och 
regionalisering.1 Detta betyder att dessa fenomen inte är något nytt utan att de har haft 
föränderlig betydelse genom historiens gång. Det växande intresset för regionalismen inom 
samhälleliga och politiska debatter i såväl Sverige som andra delar av Europa är ingen slump utan 
en effekt av olika politiska händelser och processer. Den politiska utvecklingen i Europa utsattes 
för drastiska förändringar i slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet. Berlinmurens fall, 
Sovjetunionens kollaps och kriget i forna Jugoslavien var några av de dramatiska händelser som 
har ändrat den politiska ordningen i Europa och den geopolitiska kartan. Idag står Europa inför 
svåra uppgifter och utmaningar såsom globalisering, europeisk integrationen och regionalisering. 
Den politiska turbulensen har startat en rad olika politiskekonomiska processer som kan samlas 
under det gemmensama namnet ”den nya regionalismen”. Detta kommenterar Gunnar Törnqvist 
med följande ord: ”Vid sidan av huvudleden mot fortsatt nationalism öppnar sig vägar mot 
överstatlig integration i form av en europeisk union och pånyttfödd regionalism.”2 Han nämner 
även att somliga forskare upplever den nya politiska situationen i Europa som rent kaotisk och 
kallar den för ”den nya medeltiden”.3 Däremot kan det noteras att de flesta väljer att kalla den 
oredan för ”globaliseringens paradox” medan Törnqvist föredrar att tala om ”den geografiska 
paradoxen”. Här uppmärksammas utspelningen av motsatta processer/fenomen, globaliseringen 
och regionaliseringen, vilket Törnqvist ser som en bild av det ”duala samhället”: 

Det är bilden av två världar – en som visar ett flödessamhälle med globala dimensioner, en 
annan som framhäver människors och verksamheters kopplingar till ett grannskap. Men dessa 
två världar behöver sannolikt inte utesluta varandra. Snarare torde det vara så att universalism 
och regionalism i grunden betingar varandra. Vi står inför en paradox, en skenbar 
motsättning.4  

Törnqvist anser att global och regional utveckling förutsätter och kompletterar varandra men att 
nationalstaternas existens blir oviss på grund av detta.5 I boken The new regionalism in Western 
Europe fokuserar Michael Keating på regionen som en av olika territoriella nivåer och förklarar 
uppkomsten av den nya regionalismen. Även Keating uppmärksammar hur den moderna 
informationsteknologin och det globala inflytandet över ekonomi, kultur och politik försvagar 
den nationella/territoriella staten: ”Political and institutional restructuring have broken the link 

                                                 
1 Jörgen Gren, Den perfekta regionen (Lund, 2002) s.9ff, se även Michael Keating (1998), Gunnar Törnqvist (1996), 
Peter Aronsson (1995). 
2 Gunnar Törnqvist, Sverige i nätverkens Europa – Gränsöverskridandets former och villkor (Malmö, 1996), s. 16. 
3 Ibid. s. 13. 
4 Ibid. s. 301. 
5 Ibid. s. 302. 
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between territory and politics, undermining the territorial state.”6 Däremot anser Keating inte att 
detta är ett tecken på den territoriala politikens försvinnande ”but their reconfiguration and re-
emergence in new and potent forms.”7 De ekonomiska, teknologiska och sociala förändringarna 
innebär inte att territorium blir oviktigt, utan att territoriella strukturer och funktioner 
omformas.8  
 
Regionalism är ett omfattande begrepp som är svårt att avgränsa. Det finns många sätt att 
utforska och definiera regionalism vilket gör begreppet vagt. Regionalism kan belysas genom att 
studera regioner utifrån olika aspekter och med olika problematiseringar. I den här uppsatsen 
fokuseras regionala partier och deras framställning av politiska idéer. Jag ämnar undersöka och 
jämföra regionala partier i två svenska regioner; Norrbotten och Skåne. Genom att studera de två 
största regionala partierna i dessa regioner; Norrbottenspartiet och Skånepartiet vill jag få insikt i 
regionalpolitik och belysa regionalism och dess innebörd. Min främsta avsikt är att undersöka hur 
de regionala partierna uppfattar den egna regionen och vad de anser vara viktigt för den regionala 
utvecklingen. Genom att studera de regionala partierna, deras regionala politik och ideologiska 
hemvist ställs den ideologiska dimensionen av regionalism i fokus. 
 
Det är också viktigt att påpeka varför just svenska regioner är intressanta att undersöka. Svaret 
ligger i den allmänna föreställningen att Sverige bör betraktas som ett homogent land. Däremot 
visar det sig att Sverige historiskt sätt har ett lite brokigare förflutet med olika ”provinsiella 
strävandena”9. Peter Aronsson diskuterar effekterna av den europeiska integrationen i Sverige 
och skriver följande: 

De hittills utförda analyserna över effekterna av en europeisk integration kommer inte mycket 
längre än till att konstatera att effekterna troligen blir omfattande, men svåra att förutse för 
andra än glesbygdsregioner som kommer att möta ökande svårigheter om inte politiskt 
beslutade omfördelningar motverkar detta. Man kan även notera att tidigare gränsbygders 
regionala identitet, t ex i Skåne, ses som bärare av en potentiell sprängkraft, trots deras tidigare 
grundligt genomförda nationella integration: Stockholm blir i EU till ett av flera konkurrerande 
regionala centra.10  

Det kan konstateras att den regionalpolitiska utvecklingen i Sverige troligen kommer att bli ojämn 
för olika regioner. Däremot är det uppenbart att Aronsson ser effekterna av den regionalpolitiska 
utvecklingen mest som en svårighet för ”glesbygdsregioner”. Detta visar att en studie av de 
regionala partierna i Norrbotten och Skåne, förefaller vara både aktuell och intressant och att det 
kan bidra till en bättre förståelse om regionalismen i Sverige. 
 

                                                 
6 Michael Keating, The new regionalism in Western Europe: - Territorial restructuring and political change (Cheltenham, 
1998), s.2. 
7Ibid. s. 3. 
8 Ibid. 
9 Peter Aronsson, Regionernas roll i Sveriges historia (Stockholm, 1995), s. 73ff. 
10 Ibid. s. 146. 
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Syfte och frågeställningar 
Den övergripande frågan i det här arbetet är: Vad är regionalism? Syftet med denna uppsats är att 
försöka svara på denna fråga genom att undersöka och jämföra regionala partier i Norrbotten och 
Skåne. Genom att studera de regionala partiernas åsikter och uppfattningar vill jag utforska deras 
regionalpolitiska tänkande och på så sätt komma närmare förståelsen av regionalismen. Jag vill 
även framhäva att den här uppsatsen är teoridrivande. De centrala frågorna som jag kommer att 
utgå ifrån är:  

• Hur framställs regionen? 
• Vad uppfattar de två regionala partierna; Skånepartiet och Norrbottenspartiet, som viktigt 

i den regionalpolitiska utvecklingen? 
• Hur beskriver de två regionala partierna sin region - överordnad/underordnad i 

förhållande till staten eller centrum?  
• Vad framställs som säreget i de två regionerna? 

Studiens syfte är att synliggöra olikheterna/likheterna i de regionala partiernas politik och att på 
så sätt komma närmare svaren på den övergripande frågan 

Disposition 
I kapitlen Begreppsdiskussion och teoretiska utgångspunkter tänker jag introducera de relevanta teorierna 
samt olika nyckelbegrepp såsom region, gammal och ny regionalism och regionala partier. Syftet 
med detta är att diskutera kring de olika begreppens betydelse samt att lyfta fram deras 
komplexitet. I samma kapitel presenterar jag tre studier som behandlar region/regionalism 
problematik men med olika perspektiv och tillvägagångssätt. Under rubriken Metod och empiri 
beskriver jag arbetsprocessen och mitt val av metod samt det empiriska materialet. I kapitlet 
Analys presenterar jag mitt empiriska material och genomför en jämförande analys. I sista 
avsnittet Avslutande diskussion gör jag en reflektion över den utförda analysen och knyter an till 
uppsatsens övergripande fråga. 

2. Begreppsdiskussion och teoretiska utgångspunkter  
I det här kapitlet ämnar jag reflektera kring de relevanta teorierna för mitt arbete och introducera 
nyckelbegreppen: region, gammal och ny regionalism samt regionala partier. Varje begrepp 
diskuteras i de tillhörande underrubrikerna vilka inleds med aktuell forskning. Forskningen, som 
har gett mig inspiration i min studie, behandlar region/regionalism utifrån olika perspektiv och 
med olika tillvägagångssätt. I min analys tänker jag applicera teorier om region och regionalism. I 
analysen av det empiriska materialet tänker jag huvudsakligen stödja mig på och knyta an till 
Anssi Paasis och Michael Keatings teorier om regionalism samt Stein Rokkans centrum - 
periferteori. Båda Paasi och Keating har den socialkonstruktivistiska inriktningen och utgår från 
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det att regionala/territoriella förhållanden påverkar den politiska utvecklingen. Även Rokkan ser 
uppfattningen om territorium som den självklara utgångspunkten för varje analys av politiska 
system. Paasi analyserar gränsernas förändrade betydelse och uppkomsten av regioner i ett allt 
mer omformat Europa. ”Boundaries have always been among the most important topics in 
political geography. Recent regional transformation in Europe and elsewhere has rendered the 
question of boundaries and territorial identities.”11 Han anser att gränsernas innebörd är 
förändrad och att sociala, kulturella och ekonomiska faktorer är knutna till denna förändring. 
Regioner, deras gränser och dess symboliska betydelse är enligt Paasi alltid socialt konstruerade 
och som sådana bör regioner uppfattas som nätverk baserade på de sociala relationer och 
diskurser.12 Detta är fundamentalt för Paasis teori om regionalismen vilken jag anser vara viktig 
och aktuell för min egen studie. Keating utgår från att territoriet är centralt för förståelse av 
regionalism: 

Territory is in many respects a fundamental feature of political and social life. It provides the 
framework for politics and social interaction. It underpins systems of authority, in the state 
whether at national, subnational or supranational level, and in a wide range of non-state 
structures, including the religious, the social and economic.13

Keating anser att territorium är ett nyckelelement som kan belysas genom olika 
politiskekonomiska och sociala aspekter men det har många gånger förbisetts i social 
forskning.14Även Rokkan ser territorium som den självklara utgångspunkten i centrum –
periferteori och betonar att varje analys av variationer mellan flera politiska system måste börja 
från en uppfattning om territorium. 

We cannot study such variations without looking into the structure of the space over which 
they exert some control: 

• first we have to study their centres, the gathering places where the major decisions are 
made, where the dominant actors in the system, […] interact most frequently; 

• next we have to inform ourselves about the areas controlled from these centres, the 
peripheries, the territorial populations dependent in one way or another on the 
decisions made at such centres; 

• finally, we have to chart the transactions among the centres and between centres and 
peripheries.15 

I varje studie av transaktioner/uppgörelser ingår beaktande av flera villkor såsom fysiska, 
teknologiska, militära, ekonomiska och kulturella villkor. Rokkan anser att de geografiska 
förutsättningarna, möjligheterna till kommunikation och utbyte med omvärlden är avgörande för 

                                                 
11 Anssi Paasi, Inclusion, exclusion and territorial identities: the meanings of boundaries in the globalising geopolitical 
landscape. Nordisk samhällsgeografisk tidskrift, num.23, (oktober 1996), s. 1. hämtades från 
http://www.geo.ruc.dk/nst/paasi23.html
12 Anssi Paasi: Europe 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. 
13 Keating, s.1. 
14 Ibid. 
15 Stein Rokkan, State Formation, Notion-Building, and Mass Politics in Europe, The Theory of Stein Rokkan (Oxford 
University press, 1999), s. 108. 

http://www.geo.ruc.dk/nst/paasi23.html
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ett områdes potential och expansion.16 Däremot är avsikten inte med min studie att studera 
centrum och periferi relationer utan jag vill undersöka hur de regionala partierna 
framställer/uttrycker den upplevda relationen mellan centrum och periferi. 

2.1 Region – ett specifikt territorium 
Regionernas roll i Sveriges historia är skriven av Peter Aronsson med en ambition att få in det 
historiska perspektivet i debatten om regionernas roll och framtid. Aronsson anser att: 

Det är sällan de historiska dimensionerna i regionerna, regionaliseringen eller regionalismen blir 
efterfrågade i den samhällsvetenskapliga och politiska diskussionen. […] Det kan redan här 
sammanfattas: regioner skapas och ändras – men inte hur som helst. […] Det finns anledning 
att lägga märke till inte bara vilka regioner som forskningen urskiljer, utan även se på hur man 
gått till väga för att vetenskapligt ´producera´ regioner.17  

Här pekar Aronsson på en viktig detalj, nämligen att regioner inte får tas för givna och att även 
de som forskar kring regioner blir en del av deras produktion/konstruktion. Globaliseringen och 
europeisk integration är bara få av de faktorer som påverkar regionerna och dessutom finns det 
många outforskade faktorer som ligger bakom regionernas uppkomst. Detta kräver en 
mångdimensionell aspekt och en flerdisciplinär undersökning. 
 

Aronsson delar upp sin studie i två avsnitt. Det första är en teoretisk undersökning av litteratur 
som behandlar regioner ur ett historiskt perspektiv. Denna undersökning redogörs i en 
kronologisk ordning från ”Sveriges enande” till ”regionalpolitikens regioner”. Den andra delen är 
tänkt som en komplettering och handlar om skapandet av två regioner: Värend och Jämtland. 
Aronsson uppmärksammar i sin studie teoretikerna Seymour M Lipset och Stein Rokkan och 
deras teori om ”de allmänna förutsättningarna för organiserad regionalism” (mer känd som 
centrum-periferteori). Lipset och Rokkan formulerade på 1960-talet regionalismens 
förutsättningar på följande sätt: 

I. en i rummet koncentrerad motkultur; 

II. en gentemot centrum kvantitativt och kvalitativt tillräckligt avskild region; 

III. ekonomiskt oberoende av politikens centra.18 

Aronsson anser att Lipset och Rokkans centrum -periferteori inte motsvarar skapandeprocessen i 
de undersökta regionerna. Författaren anser att den andra förutsättningen (en gentemot centrum 
kvantitativt och kvalitativt tillräckligt avskild region) delvis kan ha likheter med ”den inklusive 
svenska politiska kulturen” gentemot regionerna. Aronsson tycker att Lipset och Rokkans 
formulering av regionalismens förutsättningar framförallt kan tillämpas på de ”rika regionernas 
regionalism” som finns i övriga europeiska länder. 19

                                                 
16 Ibid. 
17 Aronsson, s.12ff. 
18 Ibid. s. 189. 
19 Ibid. s. 189. 
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Aronsson påpekar att betoningen i hans studie ligger på det mångfacetterade regionbegreppet 
som han tillskriver en viss universalitet. Han införlivar en ny term regionalitet och beskriver den 
som en mångfald av olika ”överlappande interaktionsmönster”.20 I slutdiskussionen gör 
Aronsson bland annat ”en sammanfattning av hur och vilka regionala nivåer som kan urskiljas i 
Sveriges historia”.21 Den slutsats författaren drar är att: 

Regionaliteten formas i ett komplicerat samspel mellan strukturella och dynamiska krafter. Ett 
till synes stabilt strukturellt spänningsfält är det mellan centralmakt och lokalsamhälle: 
konkurrerande viljor till suveränitet ger med sina skilda territoriella identifikationer och 
resursbaser en oavslutad dragkamp om gränsdragningar i vid bemärkelse. Denna avgörs också 
av de medel eller strategier som väljs eller utvecklas i dragkampen.22

Aronsson ser på regionernas uppkomst ur ett strukturalistiskt och dynamiskt perspektiv. 
Författaren betonar att det finns ett spänningsfällt mellan centralmakt och lokalsamhälle samt en 
kamp om resurser vilket egentligen pekar åt Lipset och Rokkans centrum - periferi teori. Det 
finns anledning att tro att spänningsfält mellan centralmakt och lokalsamhälle är en av de faktorer 
som kan påverka regionala partier och deras regionala politik vilket jag tänker undersöka och lyfta 
fram i min studie. 
 
I det förändrade politiska klimatet i Europa har regionfrågan blivit central igen och växande för 
många aktörer. Gidlund och Sörlin beskriver regionalism som ideologisering av regioner eller 
som en ”idéströmning”.23 De diskuterar och lyfter fram den komplexa och mångfacetterade 
innebörden i begreppet region. 

”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.24

Denna svårbegriplighet hos regionbegreppet innebär att begreppets komplexitet är inneboende. 
Region har haft olika geopolitiska betydelser under historiens lopp och kan därför användas på 
olika sätt. Iver B. Neumann diskuterar geografins utveckling vars politiska och militära ”ursprung 
fortfarande avspeglas i det geografiska fackspråket. Så härstammar […] det geografiska begreppet 
”region” från det latinska verbet regere, som betyder att härska. Den ursprungliga regionen var 
således vad man idag skulle kalla en krigsskådeplats (på engelska a theatre of war)”.25 Detta innebär 

                                                 
20 Aronsson, s. 215 
21 Ibid. s. 14ff. 
22 Ibid. s. 227. 
23 Ibid. s. 157. 
24 Gidlund, J & Sörlin, S Det europeiska kalejdoskopet, Regionerna, nationerna och den europeiska identiteten 
(Stockholm, 1994), s. 193ff (författarnas kursivering). 
25 Iver B. Neumann, Mening, materialitet, makt En introduktion till diskursanalys (Lund, 2003), s. 41 
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att regionbegreppets betydelse är kontextbunden och att den bör tolkas/definieras utifrån det 
aktuella sociopolitiska sammanhanget  
 
Michael Keating framhäver att territorium är en faktor som ger struktur och mening till olika 
sociala faktorer.26 Det finns studier där slutsatsen dras att territorium, som en viktig faktor, endast 
har betydelsen i marginella och perifera regioner. Däremot anser Keating att territorium inte bör 
betraktas som en oberoende variabel som påverkar det sociala livet vid sidan av klass, religion 
och andra faktorer, utan som en förmedlande faktor genom vilken ges uppfattning och mening 
till andra faktorer.27 Han betraktar region som en specifik typ av territorium och skriver följande: 

A minimal definition would present it as an intermediate territorial level, between the state and 
the locality, though this is broad enough and gives little idea of its territorial scope, since some 
regions in this sense are larger than some states. […] An economic definition of region would 
focus on common production patterns, interdependencies and market linkages, and labour 
markets. […] Regions can be defined by cultural criteria, according to language, dialect or 
patterns of social communication, or delineated according to the sense of identity felt by 
citizens and political actors. […] Regions may also be seen as institutional divisions, historically 
constituted, or created more recently, and varying from bodies established for the convenience 
of state administrators, to political institutions built by political action on the ground.28

Keating anser att alla dessa varierande definitioner av regionen sällan sammanfaller och att de 
dessutom kan stå i konflikt med varandra.29 Regioner kan uppfattas som sociala konstruktioner 
inom territoriella gränser men detta innebär inte att regioner ska ses som självständiga eller slutna 
samhällen utan som öppna system.30 I min studie av de regionala partierna kommer jag att utgå 
från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och själva tanken med analysen är att framhäva den 
socialkonstruktivistiska aspekten. Det är viktigt att påpeka att de svenska regionerna betraktats 
som ett exempel på nyare administrativa regioner. ”En administrativ region definieras oftast i 
förhållande till en decentraliseringsprocess, historisk eller ny”.31 Regioner kan uppfattas som 
politiska eller administrativa realiteter men det mest intressanta för undersökningen är hur de 
konstrueras. Keating poängterar att territoriella element i definitionen av regionen är 
fundamentala och att det sociala, ekonomiska och politiska innehållet varierar som en följd av 
politiska processer.32 Det som är centralt för Keating och hans regionalteori är att den territoriella 
fundamentala betydelsen lyfts fram för att introducera och belysa ekonomisk utveckling och dess 
påverkan. Han anser att den internationella marknaden har förändrat staternas territoriella status 
och att regioner träder fram i form av en ny aktör som kan svara på de förhöjda marknadskraven. 

                                                 
26 Keating, s.4 
27 Ibid. s.5. 
28 Ibid. s.9ff. 
29 Ibid. s.10. 
30 Ibid. s.10ff. 
31 Gren, s. 15. 
32 Keating, s.13. 
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There is a strong functional logic to the emergence of regions, as the needs of economic 
restructuring and the changing capacity and tasks of state point to the regional level as the 
appropriate one at which to frame a response.33

Keating betonar att regionernas uppkomst inte kan förklaras genom att endast fokusera 
ekonomiska eller politiska faktorer. Regionala tendenser interpreteras i olika kontexter vars 
effekter är förmedlade genom kulturella värderingar och politisk utveckling.34 I min studie är jag 
intresserad av att se hur de regionala partierna uppfattar/framställer den egna regionen och vad 
de anser är viktigt för den regionala utvecklingen. 
 

Anssi Paasi anser att regioner har en komplicerad struktur eftersom de är beroende av 
människors överenskommelse och institutioner såsom medier, utbildningssystem, politiska 
organisationer och ekonomi. Han skriver dessutom 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. A fitting example is the EU, where new governmental practices have increased 
radically the number of region/identity ’builders’ – actors who operate with ’regions’, and who 
write, talk and draw public representations to market them.35

Paasi betonar att uttalande om hur region och regionalisering definieras är orienterad mot 
produktionen av sociala effekter och är impregnerad med makt. 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 diskurser. Paasi anser att 
alla dessa aktiviteter slutligen kommer att få effekter på distributionen av resurser och därmed 
påverka individers liv i regioner.36

2.2 Regionalism 
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.37 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”.38 En av 
anledningarna till att Trépagny har valt just dessa regioner är att båda regionerna är 

                                                 
33 Keating, s.14. 
34 Ibid. 
35 Anssi Paasi: Region and Place: Regional worlds and words. Progress in Human Geography (2002), vol.26, issue 6, pp. 
802-811, s. 805. 
36 Ibid. 
37 Egeland, H. & Johannison, J. (red.), Kultur, plats, identitet, Den lokala betydelsen i en globaliserad värld (Nora 2003). 
s. 9. 
38 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. 
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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 till 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 och med fokus på kulturpolitik. 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”.39 Detta ser jag som både 
intressant och relevant för min undersökning eftersom jag använder mig av material som har 
hämtats från de regionala partiernas webbsidor. Det är också anmärkningsvärt att själva 
utformningen och utseendet av dessa webbsidor erbjuder en omedelbar information som kan 
påverka studiens inriktning. 
 
Genom att undersöka webbsidorna har författaren kommit fram till att identitetsbegreppet 
används på ett speciellt sätt ”dels som kopplat till region i sig och dels i relation till 
kulturpolitik”.40 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.41  
 
Trépagny hävdar i sin studie att vi träder in i ”en postnationell era” vilket är globaliseringens 
effekt på nationalstatens krympande handlingsutrymme. Detta resulterar enligt författaren i 
utestängning av visa samhällsgrupper eftersom staten tappar kontroll över ekonomin.42 Trépagny 
resonerar kring två begrepp; regionalisering och decentralisering vilka i vissa formuleringar 
används synonymt. Författaren poängterar att hennes studie inkluderar regionalisering ”flera 
politikområden” medan decentralisering inkluderar ett enda politikområde och innebär att staten 
flyttar kompetens åt en annan och lägre beslutsnivå.43 Trépagny poängterar skillnaden mellan 
regionalisering och decentralisering men jag anser att regionaliseringsbegreppet trots det förblir 
lite oklart i hennes artikel. Författaren betraktar regionalisering som en process, rörelse och 
ideologi, utan att resonera kring detta, vilket bidrar till begreppets otydlighet. 
 
Det är viktigt att påpeka att det finns en distinktion mellan gammal och ny regionalism. Den 
teoretiska litteraturen jag använder mig av handlar främst om den nya regionalismen, även om 
vissa av teoretikerna diskuterar den uppdelningen. De regionala partierna undersöks därför 

                                                 
39 Trépagny, s. 66. 
40 Ibid. s. 73. 
41 Ibid. s. 74. ff. 
42 Ibid. s. 67. 
43 Ibid. s. 70. 
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utifrån forskning om den nya regionalismen genom att jag knyter an min empiri till de 
regionalteoretikernas aspekter. Det är inte meningen att fördjupa mig i denna diskussion kring 
uppdelningen mellan den gamla och den nya regionalismen utan att redogöra för de begreppen 
eftersom de förekommer i texten. Regionalism i Europa brukar definieras utifrån den 
uppdelningen mellan den gamla regionalism och den nya regionalismen. Jörgen Gren menar att 
den gamla regionalismen i Europa började under 1960-talet och skriver att: 

Det intressanta med den gamla regionalismen är att den satte, till viss del, regionerna på den 
politiska kartan och vissa författare […] kallade denna process för dåtidens nya europeiska 
regionalism. […] Under 1960-och 70-talet tog ganska många länder – Spanien, Storbritannien, 
de nordiska länderna – olika beslut med decentraliseringseffekter som följd. Detta var början 
till den gamla regionalism som varade fram till 1980-talet.44

Den moderna staten har ställts inför stora krav på grund av de förändrade tekniska och 
administrativa behoven. Enligt Gren var det meningen ”att avlasta centralstaten” men utan någon 
direkt överföring av politisk makt till regionerna, vilket var av största betydelse för starkt 
centraliserade stater. 45 Gren definierar en brytningspunkt i Europa år 1986 mellan den gamla och 
den nya regionalismen. Just år 1986 enades nämligen EU om ett europeiskt fördrag om en 
enhetlig marknad: Enhetsakten.46 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.47

Detta betyder att den nya regionalismen kännetecknas av statens nya roll och uppkomst eller 
förstärkning av den regionala identiteten. Törnqvist anser att den gamla regionalismen ersätts 
med en ”ny form” och därmed är ”cirkeln sluten”. Han pekar på några av de mest centrala 
skillnaderna mellan den gamla och nya regionalismen: 

Den gamla var i hög grad naturbunden, den nya är mer kulturbunden. Den gamla var geografisk 
sluten, den nya är mera öppen. Den regionala förankringen i det förindustriella samhället var en 
följd av starka bindningar till råvaror som resurs och transportproblem. Dagens regionala 
förankring tycks inte på samma sätt hänga samman med materiella förhållanden. Marken är 
inte den strategiska produktionsfaktorn, utan människors förmåga och kompetens. Den nya 
regionalismen bygger på kunskapsuppbyggnad med täta relationer mellan människor.48

Törnqvist konstaterar att det fortfarande finns rester av bundenhet mellan produktion och 
tillgång till naturresurser medan de nya produktionsförhållandena, som är ett resultat av 

                                                 
44 Gren, s. 17ff. 
45 Ibid. s. 18. 
46 Ibid. s. 17. 
47 Ibid. s. 20. 
48 Törnqvist, s.50. 
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globaliseringen, kräver en bra kommunikationsnivå. Författaren betonar att ”[d]en nya 
regionalismen är framförallt rörlig och beroende av kommunikation”.49  
 
Keating använder uttryckssättet ”den moderna regionalismen” och ”den konservativa 
regionalismen” när han formulerar skillnader mellan den nya respektive den gamla regionalismen: 

We can […] make a tentative distinction between ’regional traditionalists’, largely depoliticized 
or conservative in orientation and resembling nineteenth-century conservative regionalisms, 
and new or modern regionalists found in the more educated sections of the population, and 
interested in region as an element in modernization and the construction of Europe. Regional 
traditionalists may be uninterested in regional autonomy, seeing the region in a purely cultural 
or topographic perspective, and preferring traditional mechanisms of representation in central 
and local government, […] . Modern regionalist will be more outward-looking and see the 
region as a dynamic force for economic and social change.50

Keating betonar att den klassificeringen inte får tas för given eftersom regionalismen är utformad 
av enskilda staters tidigare och samtida politik samt av regionala institutioners karaktär.51 Den nya 
regionalismen anges som en länk mellan regionen och den internationella eller Europeiska 
ordningen. Regioner söker sin egen plats i staten, i Europa och i den internationella marknaden 
men samtidigt är det alldeles för lite bevis i undersökningar om att den länken konstrueras från 
gräsrotsnivå.52 Keating skriver vidare att det finns flera olika koncept när det gäller 
regionalismens innebörd. Många analyser av regionalismen använder sig av central-perifer teori 
för att undersöka relationen mellan staten och regionen. Regionen betraktas antigen i olika 
relationer eller olika starka relationer till sin stat. Andra teorier ser regionen i en kontinental ram 
eller som en del av den globala marknaden och regionen ses även som en utmaning till staten.53  

[R]egionalism is not an alternative principle of organisation to the state. Regions rarely seek to 
displace the states or take over the state functions of social regulation and legitimating. Yet 
their existence does affect the workings of states and emergence of strong regions does modify 
the power and authority of the nation state.54

Keating pekar på regionalismens långa historia i Europa och dess roll i uppkomsten av nationella 
stater samt formandet och skapandet av det statliga systemet.55 Därmed kan det konstateras att 
regionalismen är en lång process som påverkas av olika sociala och politisk-ekonomiska faktorer 
och som sådan är den en del av den geopolitiska utvecklingen såväl i Europa som i världen. 
 

                                                 
49 Törnqvist, s.50. 
50 Keating, s.89. 
51 Ibid. 
52 Ibid. s.90. 
53 Ibid. s.10. 
54 Ibid. s.11. 
55 Ibid. 
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Paasi skriver att regionalismen ursprungligen karakteriserades som ett nationalt fenomen. 
Europeisk integration har en stor betydelse för att regioner och regionalismen numera förknippas 
med ekonomi och politik. Regioner blir alltmer en konkurrenskraft i den delade marknaden.56

This is not just a play on words, since the language of regionalism (and its capacity to fetishize 
space and territory) has always been an important strategy for nationalists and regionalists in 
constructing spatial oppositions, and it’s the key medium when the spatialities of power are 
hidden in rhetoric. In the restructured political space, regions are political arenas where 
regional actors meet. New kinds of regionalization also seem to be emerging that are 
overlapping existing territorial structures.57

Det finns exempel på mer abstrakta former av regioner inom EU enligt Paasi. Dessa regioner blir 
i början ”diskursregioner” eller ”regioner på papper” men när de övergår till att vara en del av 
den sociala praktiken, påverkas människor och det vardagliga livet 58. 

2.3 Regionala partier 
Regionen, makten och härligheten - regionala partier i Västeuropa är en avhandling skriven av Cecilia 
Malmström. I avhandlingen undersöker Malmström orsaker till regionala partiers uppkomst och 
framgång. Författaren konstaterar även att: 

Med eller utan framgång är det tveklöst så att många av Europas regioner idag kräver 
inflytande och medbestämmande över den regionala och nationella politiken, men också över 
den europeiska integrationsprocessens fortsatta utveckling. Kravet på delaktighet kanaliseras 
genom bland annat regionala partier, där de ledande politikerna åberopar någon form av 
gemensam identitet för de människor de företräder.59

Regionala partier ses här som ett uttryck för den regionaliseringsprocess som pågår i Europa. 
Malmström anser att förändringar i Europa och de försvagade nationalstaterna ger upphov till 
regionala partiers mobilisering.60 Däremot utvecklar författaren inte något vidare resonemang 
kring påståendet om ”de försvagade nationalstaterna” Malmström påpekar att det pågår 
regionalisering även i Östeuropa men att ”[d]e östeuropeiska regionerna inte är jämförbara med 
de västeuropeiska och därför utesluts ur denna studie”.61 Detta hävdande av icke-jämförbarhet 
kräver en noggrannare argumentation enligt min mening. Det är påtagligt att termen decentralisering 
används inom viss forskning när det gäller västeuropeisk regionalisering men när politiska 
förändringar i Östeuropa beskrivs används termen desintegration. Detta är också ett problem som 
kräver en diskussion med olika infallsvinklar. 
 

                                                 
56 Anssi Paasi, Europe 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.14. 
57 Anssi Paasi, Europe 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.14. 
58 Ibid. 
59 Cecilia Malmström, Regionen, makten och härligheten - regionala partier i Västeuropa (Stockholm, 1989), s. 10. 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
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Malmström skriver att synen på regioner och deras effekt på den europeiska integrationen är 
delad. Vissa forskare har en positiv syn och anser att den regionala politiken är gynnsam både för 
demokratin och för det europeiska projektet medan andra menar att regioner är ”något som hotar 
att spräcka hela det europeiska samarbetet.”62 Av denna anledning behövs en mångsidig debatt 
kring regioner och deras roll i Europa anser författaren och motiverar sitt val av ämne: 

Huvudskälet till att studera regionala partier är dock att analysera dem som politiska partier i en 
nationell kontext och inte som uttryck för ”regionernas Europa”, eller som någon romantisk 
folkloreyttring. Det är heller inte meningsfullt att avfärda dem som galna separatister. 
Regionala partier skiljer sig precis som alla partier, sinsemellan åt i väljarstöd, ideologi, 
strategier, mål och stabilitet. En del är konservativa, andra socialister, en del kräver att få bilda 
en egen stat, andra nöjer sig med ökade anslag till regionala kulturaktiviteter. 63

Även om det ryms olika varianter under namnet regionala partier anser Malmström ”att de i de 
allra flesta avseenden liknar ’traditionella partier”.64 Författaren gör en jämförande analys av ett 
trettiotal regionala partier utifrån deras politiska organisering. En del av undersökningen är även 
två fallstudier; det norditalienska partiet Lega Nord och det katalanska Convergéncia i Unió. 
 
Malmströms främsta avsikt med avhandlingen är att ”söka svaret under vilka förutsättningar som 
region blir en viktig politisk skiljelinje och därmed leder till partibildning.”65 Analysen utgår från 
Lipset och Rokkans centrum - periferteori som består av tre mobiliseringskriterier: koncentration 
av motkultur, liten kontakt med centrum och minimalt ekonomiskt beroende.66 Malmström har i 
sin undersökning kommit fram till att det första kriteriet – koncentration av motkultur – har visat 
sig som viktigast medan den andra och tredje resulterade i annorlunda innehåll och har påvisat 
stora variationer mellan länderna. Den politiska kontakten mellan centrum och regionala partier, 
som författaren ser i en form av ”regional arena”, är svårt att relatera till regionala partiers 
uppkomst. Den ekonomiska faktorn är viktig men det visar sig att regionala partier uppstår i både 
rika och fattiga regioner.67 Malmström konstaterar slutligen att Lipset och Rokkans teori 
fortfarande är aktuell som utgångspunkt för analysen av regionala partiers uppkomst. 68

 
Malmström poängterar att forskning om regionala partier innefattar en risk att ligga efter den 
faktiska situationen under forskningsprocessen eftersom det råder stor dynamik i det politiska 
livet i dagens Västeuropa. Detta innebär att undersökning av regionala partier bör uppfattas som 
ett medvetet försök att fånga en viss tidpunkt och åstadkomma en analys/tolkning av 
densamma.69 Det är viktigt att peka på faktumet att den dynamiken inte endast gäller dagens 

                                                 
62 Malmström, s. 11. 
63 Ibid. 
64 Ibid.  
65 Ibid. s. 54. 
66 Ibid. s. 55. 
67 Ibid. s. 273. 
68 Ibid. s. 283. 
69 Ibid. s.7. 
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Västeuropa, som Malmström antyder, utan en mängd olika politikområden. Malmström skriver 
att regionala partier bör betraktas i ljuset av den aktuella regionaliserings - process som fortgår i 
Europa. Trots den mångfald och variation som finns bland Europas regionala partier anser 
Malmström ”att de i de allra flesta avseenden liknar ’traditionella partier’”.70 När det gäller 
skillnader hänvisar Malmström till Urwin, som anser att den territoriella identiteten och dess 
territoriella anspråk som riktas mot statsmakten, är det enda som skiljer dem från övriga partier.71 
Malmström påpekar att regionala partier väljer samma väg i den politiska kampen för etablering 
såsom alla andra partier gör. 

De försöker också nå politiskt inflytande för att på så sätt bli relevanta medspelare på den 
politiska planen. Partierna söker legitimitet genom att ha en ideologi och ett mål som appellerar 
till så många som möjligt inom regionen. Vad gäller regionala partier finns det skäl att tro att 
mytbildning är ett viktigt inslag i det regionala legitimitetssträvandet. Partier måste finna en 
orsak till sin existens, en anledning att finnas som ett komplement till de övriga partierna inom 
systemet. För att nå denna legitimitet kan partier använda sig av en gammal myt– eller skapa en 
ny – som på något sätt illustrerar en orättvisa som det aktuella regionala partiet vill bekämpa.72

Malmström pekar på en viktig detalj, nämligen att regionala partier ofta fångar ett aktuellt 
missnöje eller en orättvisa som upplevs problematisk och viktig hos den allmänna opinionen i 
den egna regionen. Larsson betonar att ”begreppen ’klyvningar’ och ’konfliktlinjer’ används av 
forskarna i jämförande politik om de gruppbildningar och skiljelinjer som tillsammans kan 
förklara tillkomsten av […] politiska partier”.73 Konfliktlinjer står tydligen ofta bakom politisk 
aktivitet och mobilisering och detta tyder på att orsaker till regionala partiers bildning kan finnas 
bakom konflikter/motsättningar. 
 
Fredrik Lindström skriver om samtida ”europeiska regionfenomen” och anser att de är 
nyanserade, vilket även återspeglas i det politiska väsendet. 

Det finns regionala rörelser som är konservativa och i stort sätt endast strävar efter att bevara 
eller rekonstruera en regional kulturell identitet. Andra har radikala förtecken och kämpar mot 
ekonomisk exploatering av ett nationellt centrum och bärs fram av fackföreningar och 
socialistiska partier. Ytterligare andra tycks ha en ekonomisk egoism som sitt program, 
förhindrandet av att den egna regionala rikedomen rinner iväg till de fattiga regionkusinerna.74

Lindström anser att den regionalpolitiska dynamiken slutligen resulterar i att alla dessa aktiviteter 
och institutioner kommer att riktas mot regionen. Detta kommer att ”leda till en grundläggande 
omvandling av den europeiska kulturella identitetskartan”.75 Lindström ger inte någon utförligare 
förklaring om ”den identitetskartan” vilket gör detta påstående otydligt.  
 

                                                 
70 Malmström, s. 10ff. 
71 Ibid. s. 12. 
72 Ibid. 
73 Reidar Larsson, Jämförande politik (Lund, 1997), s.38. 
74 Fredrik Lindström, ”Regionernas Europa” En europeisk brytpunkt mellan politisk funktionalitet och kulturell 
identitet i Europeiska brytpunkter Håkan Arvidsson och Hans-Åke Persson (red.), (Lund, 2003), s. 225. 
75 Lindström, s. 226. 
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Keating menar att regionala partiers existens blir ett mått på regionaliseringsprocessen inom 
politik och skriver följande: 

One measure of the regionalisation of politics is the existence of regional political parties, or 
regional branches of national parties. It might be expected that regional parties would be more 
important in regional elections than in state–wide ones, […]. Elsewhere, both national and 
regional parties contest both regional and national elections with results for the one generally 
reflecting those for the other. Once again, however, this appearance of homogeneity can be 
deceptive, since national parties may have to adapt themselves to regional milieus, exploiting 
distinct bases of support and specific issues.76

Keating manar till försiktighet när det gäller regionala partier och deras roll i själva 
regionaliseringsprocessen. Det kan konstateras att regionala partier uppvisar en politisk aktivitet 
både på den regionala och på den nationella nivån. Att nationella partier byter skepnad och 
anpassar sig till ”den regionala miljön” kan tyda på ett slags politisk taktik men även på regionala 
partiers komplexa karaktär. Keating skriver ytterligare att analyser av röstbeteende i Västeuropa 
visar att territoriets inflytande är litet i jämförelse med sociokulturella faktorer. Men han påpekar 
att ett annorlunda förhållande kan noteras  i de nordiska länderna.  

Territory has always been important factor in voting behaviour in the Nordic countries, and 
this remains true, as shown in the 1994 referendum of membership of the European Union. 
Support for membership was concentrated in the south, with massive opposition in the north 
and interior of Norway, Sweden and Finland.77

Detta innebär att geografiskt läge har större betydelsen för svenska regioner och kan ha inverkan 
på det regionalpolitiska väsendet. Därmed kan orsaken till eventuella större skillnader i regional 
politik mellan Skåne och Norrbotten förklaras delvis genom skillnader i deras geografiska 
placeringar. 

3. Metod och Empiri  

3.1 Regionerna  
Mitt undersökningsmål är två regionala partier i regionerna; Skåne och Norrbotten som skiljer sig 
åt bland annat genom sina geografiska lägen i landet. Norrbottens län/region, som är Sveriges 
största län, består av landskapet Norrbotten och norra Lappland. Regionens främsta stad är Luleå 
och har en landareal på 98 911 km2 och 258 000 invånare. 78 Skåne län/region omfattar hela 
landskapet Skåne efter en sammanslagning av Malmöhus län och Kristianstads län från den 1 
januari 1997. Malmö är regionens främsta stad och landets tredje största stad. Skåne är Sveriges 

                                                 
76 Keating, s. 95. 
77 Ibid. s. 101. 
78 Bonniers Lexikon (2001), hämtades från 
http://skolan.presstext.prb.se.lt.ltag.bibl.liu.se/bin/neta2gate?state=dmg85q.3.27&f=doc_ 2005-12-13. 

http://skolan.presstext.prb.se.lt.ltag.bibl.liu.se/bin/neta2gate?state=dmg85q.3.27&f=doc_
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sydligaste landskap som är det tätast befolkade av de svenska landskapen. Landarealen är 11 027 
km2 och invånarantalet 1,1 milj.79  

Norrbotten framställs ofta av medierna som en typisk perifer och mindre attraktiv region med 
svagare ekonomi och krympande befolkningsmängd.80 Däremot framställs Skåne som en 
framgångsrik region som har förbindelser med Öresunds- och Köpenhamnsregionen vilket ger 
den sydsvenska regionen även en transnationell karaktär.81  
 
Gren diskuterar det stöd som finns för EU: s regioner och skriver att”[r]egionerna var inte längre 
sedda som fattiga men som ’målområden’, d.v.s. utvecklingsbara […]”.82 Investeringarna riktar sig 
mot ”regioner som släpar efter utvecklingen” och vars BNP/capita ligger under gränsvärdet. 
Sverige har sökt efter den typ av målområden och riktat den mot Norrland, vars BNP/capita är 
högre än gränsvärdet, med motivering som ”byggde i stort på grava problem med avfolkningen 
och låg befolkningstäthet”.83 Detta är ett exempel på hur vissa åtgärder kan bidra till en mer 
problematisk framställning av ett område, utan att den stämmer med de faktiska förhållandena. 
Gren talar här om Norrland och detta betyder att även Norrbotten omfattas av samma åtgärd. 
 
Fredrik Lindström anser att Sverige har varit centraliserat under en lång period och att det har 
resulterat i en ganska sen regional utveckling.84 När Lindström talar om regional utveckling syftar 
han till den kulturella identitet som var knuten till staten under en tidigare period i en religiös 
bemärkelse. Däremot har Skåne enligt Lindström utvecklat ”en ovanligt starkt regional och 
kulturell identitet för nordiska förhållanden” just på grund av den historiska förbindelsen med två 
centralstyrda nationalstater; Sverige och Danmark.85 Lindström betraktar sammanslagningen 
(1997) mellan länen som ytterst viktigt och anser att ”[u]nder de senaste åren har den enade 

                                                 
79 Bonniers Lexikon (2001), hämtades från 
http://skolan.presstext.prb.se.lt.ltag.bibl.liu.se/bin/neta2gate?state=dmg85q.3.27&f=doc_ 2005-12-13. 
80 Gert Frost, 7 intervjuer om Norrbotten i riksmedia (Luleå, 1996). Frost skriver i sin bok att den bild av Norrbotten, som 
en problemregion i periferi, framställs av massmedia och att den är utmärkande för den allmänna uppfattningen. Se 
även Mats Leander, ”Norrländskt eller engelskt lån”?, Dagens Nyheter (2005-09-05), Anders Boström, ”Slitna 
Norrlandståg rustas upp”, Dagens Nyheter (2005-08-12), Leif Furhammar, ”TV-krönika: Sverigepotpurri. ’Landet runt’ 
visar vårt land i hela sin längd.”, Dagens Nyheter (2005-06-13), Löfvenhaft-Sören, ”DN gratulerar: Han kom till 
världen långt bort i väglöst land”, Dagens Nyheter (2005-03-09), hämtades från 
http://skolan.presstext.prb.se/bin/neta2gate?state=7j8bjl.10.1&f=doc_. 2005-12-05. 
81 ”Studenter får tillgång till fler bibliotek i Öresund. Nu kan studenter vid de -…14 universiteten och högskolorna i 
Öresundsregionen använda varandras bibliotek.”, Helsingborgs Dagbladet (2005-11-19), Niclas Ericson, ”Skåne-
Danmarks låglöneparadis”, Computer Sweden (2005-11-14), ”Öresundsregionen uppe ur svackan”, Dagens Industri 
(2005-09-30), Leif Petersen, ”Öresundsregionen växer fort”, Svenska dagbladet (2005-09-30), hämtades från 
https://www.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayNextSelecteD   2005-12-05. 
82 Gren, s.64. 
83 Ibid. 
84 Lindström, s. 204. 
85 Ibid. s. 205. 

http://skolan.presstext.prb.se.lt.ltag.bibl.liu.se/bin/neta2gate?state=dmg85q.3.27&f=doc_
http://skolan.presstext.prb.se/bin/neta2gate?state=7j8bjl.10.1&f=doc_
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Region Skåne utgjort det kanske mest distinkta uttrycket för den europeiska 
regionaliseringsprocessen på skandinavisk botten.”86 Lindström betonar betydelsen av 
Öresundsregionen för Skåneregion och skriver även att: 

Detta gränsöverskridande regionprojekt krånglar delvis till den skånska regionaliseringen. Då 
olika delar av Skåne har olika stora intressen i en sådan utveckling skulle den kunna verka 
hämmande på utvecklingen av Skåneregion. Samtidigt finns möjligheten att projekten stöder 
varandra. Tillsammans tycks de i dagsläget leda till en stark ekonomisk tillväxt och en stark 
framtidstro i Skåne. Region Skåne är också utåtriktad och arbetar mot Bryssel och mot 
regionala projekt som Den nya Pomerania (Oderraum) och i samspel med gränsregionprojektet 
över Öresund finns en potential för en regional utveckling av nästan oskandinavisk typ.87

Lindström berör här en viktig punkt, nämligen det transnationella samarbetet mellan två regioner 
vilket gör Skåne särskilt intressant och attraktivt i jämförelse med såväl Norrbotten som övriga 
regioner i landet. Däremot antyder Lindström, fastän försiktigt och kortfattat, att det 
transnationella samarbetet inte är friktionsfritt och att det finns vissa risker och oenigheter kring 
detta.  
 
De faktiska skillnaderna mellan Skåne och Norrbotten är mest påtagliga när det gäller folkmängd 
och folkökning samt befolkningstäthet. Folkmängden ökar i Skåne och är betydligt större i 
jämförelse med Norrbottens folkmängd som även visar tendens på en fortsatt minskning. 
Statistiken visar att Skåne är en betydligt tätare befolkad region än Norrbotten vars 
befolkningstäthet är låg även i jämförelse med övriga delar av landet. 88 Däremot visar det sig i 
statistiken att skillnader mellan Skåne och Norrbotten är inte så stora om man jämför uppgifter 
om arbetslöshet. Enligt SCB är andelen arbetslösa för år 2004 7,50 % i Norrbotten medan denna 
andel i Skåne är 6,33 %.89 Under perioden 2003-2004 har antalet arbetslösa i Skåne ökat med 
13,50 % medan en evident mindre ökning med 1,15 % noteras i Norrbotten.90 Detta pekar på det 
faktum att båda regionerna brottas med en betydande andel arbetslösa. Den allmänna bild som 
finns om de två regionerna byggs troligtvis upp på förutfattade meningar vilka kan stämma 
ganska lite, eller inte alls, med de verkliga förhållandena.  

3.2 Jämförande analys 
För att utföra den här undersökningen har jag använt mig av diskursanalys och av jämförande 
metod. Jürgen Kocka betonar att jämförelsen sällan är det slutliga målet för undersökningen utan 
att den jämförande metoden bör uppfattas som ett medel som gör det möjligt att nå olika 
kunskaps/forsknings mål.91 I boken Komparativ metod skriver Thomas Denk att utformningen av 

                                                 
86 Lindström, s. 206. 
87 Ibid. s. 222. 
88 www.scb.se  
89 http://www.h.scb.se/scb/bor/scbboju/cgi-bin/bj_mapp.exe?BACK_IMAGE=sa1_1.gif&DB_TA…2005-12-15. 
90 Ibid. 
91 Jürgen Kocka, ”The Uses of Comparative History”, in Societies made up of history by Ragnar Björk & Karl Molin 
(Stockholm, 1996), s. 202.  
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komparativa studier kan variera och att den ”påverkas främst av studiens forskningsproblem och 
forskningsfråga”.92 En komparativ studie kan 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, […].93

Grundstrukturen påminner om den man finner i andra typer av empiriska studier men i den 
komparativa metoden ligger betoningen på utvecklingen av analytiska kategorier. Komparativa 
studier och deras utförande måste anpassas efter ”studiens övergripande forskningsfråga, så att 
analysens slutsats besvarar forskningsfrågan och att studien uppfyller sitt uppställda syfte”.94  
 
Reidar Larsson skriver i Jämförande politik om viktiga informationer man vinner genom att jämföra 
exempelvis svensk partiväsen med andra länder. Larsson lyfter fram en ny politisk trend som han 
kallar för protestpartierna och vars uppkomst kan noteras i Norden och i övriga europeiska 
länder: 

Klassificeringen är ett viktigt redskap för den jämförande forskningen. Kategorin 
”protestpartier” är ett exempel på en klassificering som samtidigt är en generalisering. Den 
anger gemensamma egenskaper hos flera partier i olika länder. Den visar på de allmänna 
förändringar i världen som kan förklara protestpartiernas uppkomst.95  

Detta visar att den jämförande metoden lämpar sig för undersökningen av regionala partier vars 
uppkomst kan noteras i olika delar av Europa. Faktumet att min studie handlar om regionala 
partier inom ett land dvs. Sverige, gör att undersökningen blir annorlunda. Däremot anser jag att 
själva tillämpningen av den jämförande metoden kommer att lyfta fram det som är specifikt och 
intressant för regionala partier. Larsson anser att den jämförande metoden har tre fördelar. Den 
första är en bättre insikt i det egna landets politik, vilket innebär möjligheten att reflektera över 
benägenheten att framställa det egna landet som bättre än andra. Den andra är möjligheten ”att 
pröva hypoteser och bilda teorier om de betingelser”96 som har orsakat eller bidragit till 
uppkomsten av ett politiskt fenomen. Den tredje fördelen är att forskaren genom jämförelsen 
kan ”spekulera” kring uppkomsten av vissa politiska fenomen.97 Den viktigaste metoden i den 
jämförande forskningen är klassificering som innebär en definition av kriterier för 
gruppindelningen. 

Forskarna delar vanligen in intressegrupperna efter ett par lättförståeliga kriterier: vilka 
medlemmarna är och vilka syften eller intressen gruppen företräder. Man kan sedan lägga till 

                                                 
92 Thomas Denk, Komparativ metod –förståelse genom jämförelse (Lund, 2002), s. 31. 
93 Denk, s. 31. 
94 Ibid. s.31 ff. 
95 Larsson, s. 10. 
96 Larsson, s. 10ff. 
97 Ibid. (mitt citattecken). 
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ytterligare kriterier, t.ex. vilka metoder gruppen använder för att hävda sina intressen. De 
politiska partierna brukar ju delas in på liknande sätt. Deras politiska inriktning klassificeras 
efter vänster-högerskalan eller någon annan ideologisk dimension.98

Larsson betonar att det finns olika kriterier för att göra de gruppindelningar och valet av kriterier 
”blir […] svårare ju mer sammansatta fenomen man vill klassificera”.99 Jämförande metod 
används för det mesta till en undersökning där flera länders politik, partiväsendet, historia osv. 
jämförs. Genom att tillämpa klassificering i undersökningen av de regionala partierna kan jag 
urskilja till vilken del av samhället som deras politiska engagemang riktas. Enligt min mening kan 
denna typ av undersökning vara lika intressant och resultatrik som undersökningar med flera 
länder. 
 
Bakom regionaliseringen står det oftast en politisk elit som driver den frågan och även 
mobiliserar människor kring denna.100 Av denna anledning ämnar jag fokusera och undersöka 
Sveriges två största regionala partier; Skånepartiet och Norrbottensparti. Genom att ha samlat det 
material som finns i form av texter utgivna av de två partierna vill jag få upplysning och insikt om 
hur dessa partier behandlar den regionala utvecklingen och hur deras politiska 
aktiviteter/inriktningar uttrycks. Jag har även sökt tidningsartiklar som beskriver/diskuterar de 
två regionala partierna eftersom det inte finns någon forskning om detta. En läsning av dessa 
artiklar har givit mig en bild av partierna. Jag är medveten om att mediebilden oftast påverkar den 
allmänna bilden men jag tänker inte fördjupa mig i någon analys av detta. Det empiriska 
materialet har en tidsavgränsning och omfattar en period från år 2000 till år 2005. Min avsikt är 
att dels fånga den aktuella situationen dels undvika en alldeles för stor mängd av materialet.  

3.3 Diskurs och Diskursanalys 
Det insamlade empiriska materialet ska undersökas och tolkas genom tillämpningen av en 
textanalys som är influerad av diskursanalys. Den jämförande analysen är den huvudmetod som 
jag använder mig av i undersökningen av min empiri. Diskursanalysen använder jag som ett 
verktyg som kompletterar den jämförande analysen. Detta hjälper mig i tolkningen av texterna 
samt att lyfta fram de väsentliga detaljerna för studiens syfte. Göran Bergström och Kristina 
Boréus skriver i Textens mening och makt att tolkning är en del av textanalys och att dess 
”[k]omplexiteten är dels beroende av den fråga man arbetar med, dels av textens karaktär, dels av 
vilken textanalysinriktning man använder sig av”.101 Bergström och Boréus betonar betydelsen av 
att definiera den relevanta tolkningssituationen som i det här fallet gäller utförandet av en 
samhällsvetenskaplig undersökning.  

                                                 
98 Larsson, s.18. 
99 Ibid. s.17ff.  
100 Paasi, Anssi: Europe 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. 
101 Göran Bergström, Kristina Boréus, Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys (Lund, 
2000), s. 25 
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I vår speciella tolkningssituation kan man urskilja fem väsentliga element: texten, kontexten 
(inklusive den diskurs som texten ingår i), avsändaren, mottagaren och uttolkaren, det vill säga 
man själv som forskare eller student. Avsändaren kan vara en individ eller en sammansatt 
social aktör och mottagarna kan vara enstaka personer eller grupper. 102

Enligt Bergström och Boréus är forskare som tolkar texten också mottagare fast med en 
annorlunda position.103 Detta betyder att genomförandet av textanalysen innebär ett ständigt 
medvetande från forskarens sida om avsändarens och mottagarens närvaro. Trots att 
diskursanalys anses vara ”kontroversiell inom samhällsvetenskapen” menar Bergström och 
Boréus att dess tillämpning ökar. 

Diskursanalysen fokuserar i högre grad diskursiva relationer, som är någon form av språkliga 
uttryck, än relationer mellan grupper. Diskursanalys är således ett studium av samhällsfenomen 
där språket står i fokus. Oavsett inriktning av diskursanalys har den ett alldeles bestämt sätt att 
se på språk och språkanvändning. Språket återger inte verkligheten utan bidrar till att forma 
den. […] Inte nog med det att det diskursiva synsättet bryter distinktionen mellan idé och 
verklighet, det väver också samman språk och handling.104

Diskursanalys kan uppfattas som en samhällsteori eller som en metod för att analysera text på ett 
visst sätt. Min avsikt med diskursanalys är att använda den som ett verktyg för textanalys som 
även kan kompletteras och kombineras med andra metoder och teorier. 
 

I mitt arbete har jag använt mig av kritisk diskursanalys eftersom jag anser att den är mest adekvat 

för undersökningen av två regionala partier. Norman Fairclough, som är den ledande teoretikern i 

den kritiska diskursanalysen, inriktar diskursbegreppet mot text och tal, vilket har visat sig 

lämpligt för mitt empiriska material. Faircloughs kritiska diskursanalys är orienterad mot studier 

av diskursens ideologiska effekter och det är en viktig faktor för undersökningen av regionala 

partier. Enligt Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips finns det tre perspektiv på 

diskursanalys: diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi som ”har sin bakgrund i 

strukturalistisk och poststrukturalistisk språkteori, men man kan bara i varierande grad kalla dem 

för poststrukturalistiska”.105 När Fairclough analyserar diskurs fokuserar han på två dimensioner: 

• den kommunikativa händelsen: - ett fall av språkbruk som – till exempel en 

tidningsartikel, en film, en videoproduktion, en intervju eller ett politiskt tal. 

• diskursordningen– summan av de diskurstyper som används inom en social institution 

eller en social domän. Diskurstyper består av diskurser och genrer.106 

                                                 
102 Bergström och Boréus, s 25. 
103 Ibid. 
104 Ibid. s. 221ff. 
105 Marianne Winther Jørgensen och Louise Philips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000), s. 13. 
106 Ibid. s. 73. 
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Winther Jørgensen och Philips skriver att enligt Fairclough har den kommunikativa händelsen tre 

dimensioner: diskursiv praktik, text och social praktik.  
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Bild 1. Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys. 107

 
Modellen är ett analytiskt verktyg som kan tillämpas vid forskning om kommunikation och 

samhälle. ”Alla tre dimensioner skall dras in i en konkret diskursanalys av en kommunikativ 

händelse.”108 Winther Jørgensen och Philips påpekar att för alla tre perspektiv på diskursanalys 

”är utövandet av diskurs – diskursiv praktik – en social praktik som formar den sociala 

världen”.109 Däremot skiljer sig Faircloughs kritiska diskursanalys från övriga perspektiv genom 

att hålla isär diskursiv praktik från social praktik, ”så att diskursbegreppet reserveras för text, tal 

och andra semiotiska system […]”.110Faircloughs kritiska diskursanalys baseras på antagandet att 

språket är en icke-reducerbar del av det sociala livet och som sådan står i en dialektisk relation till 

andra element av det sociala livet. Detta tyder enligt Fairclough på att social analys och forskning 

alltid kommer att inrikta sig på språket.111 I kritisk diskursanalys fokuseras reproducering av 

diskurser samt vilka de ideologiska effekterna av detta är. Fairclough anser att texter, som element 

                                                 
107 Winther Jørgensen och Philips, s. 74. 
108 Ibid. 
109 Ibid. s. 25. 
110 Ibid. 
111 Norman Fairclough, Analysing Discourse Textual analysis for social research (London and New York, 2003, pr. 
2004), s. 2. 
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av sociala händelser, har ideologiska/kausala effekter - det vill säga frambringar förändringar. 

Texter kan ganska omgående frambringa förändringar i vår kunskap, våra åsikter och 

värderingar.112 Det som är viktigt för kritisk diskursanalys är förhållandet mellan diskursiv praktik 

och den bredare sociala praktiken.  

The important point about social practices […] is that they articulate discourse (hence 
language) together with other non-discoursal social elements.[…] Social events are causally 
shaped by (networks of) social practices – social practices define particular ways of acting, and 
although actual events may more or less diverge from these definitions and expectations ( 
because they cut across different social practices, and because of the causal powers of social 
agents), they are still partly shaped by them.113

Winther Jørgensen och Philips pekar på det faktum att Fairclough anser att diskursanalys inte 

räcker för undersökningen av diskursens sociala matris114 och att den måste kompletteras med en 

sociologisk teori eller kulturteori.115 I min studie kompletteras den kritiska diskursanalysen med 

teorier om regioner och regionalism. Tolkningen av det insamlade materialet präglas och påverkas 

av dessa teorier. Genom att använda mig av kritisk diskursanalys får jag fram de ideologiska 

detaljerna. Dessa detaljer förklaras och belyses genom att de sammankopplas med teorierna om 

regionalism. Under namnet kritisk diskursanalys ryms två olika angreppssätt. Norman Fairclough 

använder den som beteckning för det angreppssätt som han själv har utvecklat och även som 

beteckningen för en bredare inriktning inom diskursanalysen. Den bredare inriktningen är en 

ganska flexibel storhet och det råder inte någon enighet om vilka teoretiker som hör dit. Teun A 

van Dijk, vars inriktning är sociokognitiv analys, är en av de teoretiker som kan nämnas.116

 
Van Dijk betraktar diskurs som ett samspel eller en beröringspunkt mellan kognition och 
kommunikation och han poängterar att fokus i hans bok ligger på att vidare undersöka relationen 
mellan diskursen, kognition och samhället.117 Van Dijk betonar betydelsen av en noggrann 
diskursanalys av den politiska eliten för att nå en bättre förståelse av den diskursiva 
reproduktionen och dess ideologiska effekter. 

Governments, parliaments, political parties, the bureaucracies, as well as other political 
organizations are regularly deeply involved in the discursive practices of policy debates, 
decision making, and legislation about what they define as pressing ethnic issues, such as 
increasing illegal immigration, waves of refugees, housing, ghettos, black crime, minority, 
unemployment, […].118

                                                 
112 Fairclough, s. 8. 
113 Ibid. s. 25. 
114 Den bredare social praktik som består av de delvis icke-diskursiva sociala och kulturella relationer. 
115 Winther Jørgensen och Philips, s. 90.  
116 Ibid. s. 66. 
117 Teun A. van Dijk, Elite Discourse and Racism, (London, 1993), s. 36. 
118 Ibid. s. 49. 



 
 

23

Sådana politiska aktiviteter/fokuseringar resulterar i en producering av politisk diskurs. Däremot 
betonar van Dijk att det finns flera aktörer i denna producering såsom akademiker, olika experter, 
statliga institutioner och medier, vilka kraftfullt påverkar den allmänna opinionen.119 Det kan 
konstateras att kritisk diskursanalys är en lämplig metod för min undersökning där den politiska 
eliten och den politiska mobiliseringen av människor i regionaliseringsfrågan fokuseras. 

3.4 Etik –Metodreflektion  
Angående etiska överväganden i min undersökning kan jag understryka vikten av att alltid ange 
referenser till de källor som används. Anna-Liisa Närvänen som anser att ”plagiat är oacceptabelt 
i vetenskaplig verksamhet”120 pekar på visa problem kring detta: 

Samtidigt kan man ändå konstatera att det inte är alltid helt enkelt att avgöra om man har fått 
en idé från någon annan, lika lite som det alltid är möjligt att försöka säkra sig om att någon 
inte skulle ha tänkt samma tanke tidigare. Vetenskaplig verksamhet bygger ju i hög grad på en 
kunskapsackumulering, vilket innebär att idéer till projekt och frågeställningar samt teoretiska 
perspektiv hämtas från olika håll.121

Faktum är att vi skriver med ständigt inflytande från en mängd olika forskningar samtidigt som vi 

försöker hitta vår egen väg för att kunna uttrycka egna tankar och konklusioner. När det gäller 

forskarens roll i utförandet av en diskursanalys anser Marianne Winther Jørgensen och Louise 

Phillips ”att man aldrig kan nå verkligheten utanför diskurserna, […]”122och av denna anledning 

ska forskaren ”försöka sätta en parentes kring sig själv och sin egen ’kunskap’ så att ens egna 

värderingar inte överskuggar analysen.” 123 Winther Jørgensen och Phillips påpekar att en forskare 

alltid är en del av det sociala sammanhang han/hon lever i och det innebär att ens forskning kan 

bli påverkad/präglad av de kulturella värderingar som delas med andra människor inom 

samhället.124 När det gäller kritisk diskursanalys och objektivitet anser Fairclough att realitet inte 

kan bli reducerad till vår kunskap om realitet, vilken är tillfällig, växlande och partisk. Detta gäller 

även texter eftersom vi inte kan anta att texternas realitet eller sanning är uttömd med vår 

kunskap om text.125 Att neutralisera sina egna kunskaper och tankar under forskningsprocessen 

förefaller vara ett svårt krav enligt min mening. Jag anser att det är naturligare för en forskare att 

han/hon använder sig av alla sina ”kapaciteter” under forskningsarbetet samtidigt som han/hon 

bör vara medveten om sin subjektivitet och alltid reflektera kring sina åsikter och tolkningar. 

 

                                                 
119 Teun A. van Dijk, s. 50. 
120 Anna-Liisa Närvänen, När kvalitativa studier blir text (Lund, 1999), s. 63. 
121 Ibid. 
122 Marianne Winther Jørgensen och Louise Philips, s. 28. 
123 Ibid.(författarna hänvisar till den fenomenologiska traditionen) 
124 Ibid. 
125 Fairclough, s. 14. 
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Reflexivitet anses vara ett viktigt förhållningssätt inom vetenskaplig verksamhet. Mats Alvesson 
ser på reflexivitet som ”ett sätt att bedriva samhällsforskning” och påpekar att den kan tolkas på 
olika sätt. 

I det kanske vanligaste betonas att forskaren är en del av den sociala världen och att detta 
kräver undersökning och självprövning. Detta leder typiskt till ett intresse för forskarjaget och 
dess betydelse för forskningsprocessen. […] Jag använder termen ”reflexivitet” på något 
annorlunda sätt. Den står hos mig för medvetna och systematiska strävanden att betrakta 
ämnet från olika synvinklar och att undvika att privilegiera någon enda.126

Alvesson antyder att reflexivitet i vissa fall kan innebära en överflödig fokusering på forskaren 
men jag anser att forskarrollen, som är en viktig faktor i forskningsprocessen, bör tas i beaktande. 
Även om en forskare använder sig av olika aspekter i sin forskning detta kan inte garantera att 
hans/hennes egna känslor eller politiska åsikter inte är inblandade. Det centrala i ett arbete är 
enligt min mening att förhålla sig kritiskt till all litteratur och till sitt eget skrivande. 

4. Analys 
Undersökningen är utformad som en jämförande analys av två regionala partier; Skånepartiet och 
Norrbottenspartiet. Jag gör två separata presentationer och analyser av dessa partier och därefter 
utförs den jämförande analysen. Mitt empiriska material har en tidsavgränsning vilket innebär att 
den omfattar en period från år 2000 till år 2005 och alla aktuella händelser kan inte få plats i 
undersökningen. Malmström skriver att det uppstår vissa svårigheter när man hanterar ett så stort 
material i så många länder eftersom ”det ständigt hålls val – på nationell, regional och lokal nivå. 
Partier bildas, upplöses eller byter namn. […] Läsaren får därför betrakta genomgången som ett 
nedslag i ett fryst ögonblick.”127 Trots att jag skriver om två partier i ett land blir problemet 
detsamma eftersom regionala partier har en dynamisk politiskmiljö. När jag har hämtat texterna 
från Skånepartiets webbsida har jag även upptäckt länkarna till Skånes Självständighetsparti. Båda 
partierna har samma ordförande men skillnaden är att Skånepartiet ställer upp i riksdagsval 
medan Skånes Självständighetsparti, som bildades av flera föreningar, bara ställer upp i val för 
regionfullmäktige. Dessa partier bildades vid olika tidpunkter och detta speglas i deras 
partiprogram. Det finns fördelar och nackdelar med detta. Å ena sidan skapar detta tidsavstånd 
ett problem när man försöker sätta ihop dem under samma kategori men å andra sidan är det 
intressant att betrakta en utveckling av vissa politiska idéer. Norrbottenspartiet har upplösts 
under undersökningens gång och detta har bekräftats i mars 2006. Eftersom upplösningen har 
varit på gång under själva undersökningen har detta skapat problem med insamlandet av det 
empiriska materialet. Eftersom Kirunapartiet och Norrbottens Sjukvårdspartiet har startat 
Norrbottenspartiet har jag hämtat material från deras webbsidor. Dessa partier ställer upp i olika 
val och har olika program vilket också skapar en svårighet när jag försöker bilda samma 
kategorier av deras material. Det empiriska materialet uppdelas i olika kategorier och undersöks 

                                                 
126 Mats Alvesson, Postmodernism och samhällsforskning, (Malmö, 2003), s. 151. 
127 Malmström, s. 56. 
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utifrån dessa samt utifrån de teoretiska ramar som redovisades i kapitlen Begreppsdiskussion och 
teoretiska utgångspunkter. Analysen av Skånepartiet inleds med en introduktion under rubriken 
Bakgrund och realiseras genom uppdelningen i fyra kategorier; Den politiska/regionala arenan, Kontroll 
över rummet, Skånskt självstyre med en nordisk identitet och Det globala perspektivet. Norrbottenspartiet 
presenteras under rubriken Bakgrund och analysen utförs genom klassificeringen i fyra kategorier; 
Norrbotten – en tillväxtzon, Kontroll över resurser, Hälso- och sjukvård för alla Norrbottningar och Miljö, 
turism och Barentsregionen. I kapitlena Skillnader och Likheter lyfter jag fram de väsentliga 
differenserna och överensstämmelserna mellan de två regionala partierna. 

4.1 Skånepartiet – ”Skåne blir en fri republik” 

4.1.1Bakgrund  
Skånepartiet härstammar från Skånerörelsen som grundades den 17 juni 1977 av civilekonom 
Carl P. Herslow och redaktören Åke Sundström. Herslow influerades av Romklubbens rapport 
”Limits to Growth”128 som presenterades år 1972 i Europa. ”Dels påvisade Romklubbens 
rapport livsavgörande svårigheter för hela mänskligheten i mitten av nästa århundrade till följd av 
folkökning, råvarubrist, matbrist, avfallsproblem och industriutveckling, dels underlät svenska 
massmedierna att redovisa farorna.”129 Herslow var missnöjd med det socialdemokratiska styret 
och han ansåg att samhället var i behov av radikala förändringar. Detta gällde framförallt den 
individuella friheten ”vilket […] förutsatte en genomgripande förändring av massmediestrukturen 
i Sverige”.130 Skånerörelsen hade för avsikt som politiskt obundet att påverka och åstadkomma 
skånskt regionalt självstyre gällande de centrala frågorna såsom massmedia, alkoholförsäljning 
utbildning osv. Däremot planerade de från början att ombildas till politiskt parti ifall deras 
politiska idéer inte får något gehör hos de etablerade partierna. Det regionala partiet Skånepartiet 
bildades den 24 mars 1979 i Lund. Samma år 16 september ställde Skånepartiet upp i 
riksdagsvalet i Skåne och i kommunvalet i Malmö. I valkampanjen presenterades det kortare 
trepunktprogrammet: 

1. Ett skånskt provinsstyre. 

2. En självständig skånsk TV-kanal med sändningsföreningar och reklam finansiering. 

3. Fri öl-, vin- och spritförsäljning i Skåne.131 

                                                 
128 1972 återkom en del av de gamla nationalekonomernas tankar i en bok publicerad av Romklubben, som utgjordes 
av en samling mer eller mindre välkända privatpersoner från olika världsdelar. Slutsatsen var följande: om 
tillväxttendenserna i befolkning, industriproduktion, föroreningar, livsmedelsproduktion och användning av 
naturresurser tillåts öka ohämmat, kommer gränsen för tillväxten på jorden att nås inom de närmaste 100 åren. Plaster 
i det uthålliga samhället (PlastInformationsRådet, Stockholm, 2000), s. 7. se även Klas Eklund: Jorden gick inte under 
(Stockholm, 2000) 
129 http://www.skanepartiet.org/historik/historik.htm 2005-10-03. 
130 Ibid. 
131 Ibid. 

http://www.skanepartiet.org/historik/historik.htm
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Röstantalet var lågt och partiet upplevde att de ”blev kraftigt och häftigt motarbetade av 

massmedia”.132 Skånepartiet beslöt att övergå till de mer traditionella formerna av 

politiskverksamheten och den 13 februari 1980 antogs det omfattande partiprogrammet. I augusti 

1982 inleds även närradiosändningarna i Malmö. Efter många motgångar och problem med 

reklamfinansiering lyckades partiet få i gång verksamheten kring närradio ”och i slutet av 1984 

hade partiet mer än 4000 medlemmar och en sändningstid om 52 timmar per vecka”.133 1985 

ställde Skånepartiet upp i kommunalval och fick 5 mandat i Malmö samt flera mandat i 

kranskommunerna; Burlöv 2, Svedala 2, Staffanstorp1 och Vellinge 1 mandat. Partiet fortsatte 

närradiosändningar och 1988 presenterades ett nytt partiprogram. Efter omfattande  genomgång 

av frågekomplex antogs nytt partiprogram och ny partstadga den 9 april 1988. ”Partiprogrammet 

var banbrytande såtillvida att frågornas avgörande hänsköts till sex nivåer: Världen, Europa, 

Norden, Sverige, Skåne och Kommunen. I och för sig överensstämde programmet med 

grundidéerna från Skånerörelsens tid”. 134Åren därpå präglades av en fortsatt aktivitet kring 

närradio och utökandet av sändningstider samt en fortsatt politisk verksamhet och valdeltagande. 

Den 25 april 2005 konstituerades Skånes Självständighetsparti (SSP). Konstituerande föreningar 

var Skånepartiet - Malmö, Skånepartiet – Svedala, och Centrum Demokraterna/Kommunens Väl 

i Svalöv.135 Samtliga föreningar har kommunala mandat. SSP har antagit ett 16-

punktersförbundsprogram där presenteras bland annat en tidsram för Skånes utropande till 

självständig stat. SSP ställer inte upp i riksdagsval utan bara i valet till Skånes Regionfullmäktige. I 

de skånska kommunvalen ställer SSP:s medlemsföreningar upp under eget partinamn i praktiskt 

samarbete med SSP.136 Däremot kandiderar Skånepartiet till riksdagsval. 

4.1.2 Den politiska/regionala arenan 
Malmström skriver att regionala partier försöker nå politiskt inflytande för att kunna medverka i 
det politiska livet. 137 Detta blir möjligt genom att etablera ”politiska kontakter” vilket förutsätter 
att det finns ”en regional arena”: 

En regional arena är en viktig förutsättning för att regionala/perifera politiska krafter skall kunna 
agera. Det kan innebära att staten administrativt är organiserad i regioner (eller provinser, län, 
delstater, autonoma områden etc.) med egna politiska befogenheter och valda församlingar. På 
en sådan arena kan regionala partier tillsammans med andra partier ha möjlighet att delta i den 

                                                 
132 http://www.skanepartiet.org/historik/historik.htm 2005-10-03. 
133 Ibid. 
134 Ibid. 
135 http://www.skanepartiet.org/frittskane/FS_NR1_ARG3_ 2005-10-28. 
136 Ibid. 
137 Malmström, s. 12. 

http://www.skanepartiet.org/historik/historik.htm
http://www.skanepartiet.org/frittskane/FS_NR1_ARG3_
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politiska debatten. En regional arena kan också uppnås genom att regionerna har representation i 
det nationella parlamentet.138  

Skånepartiets historik kan sammanfattas som en redogörelse för deras fleråriga och långvariga 
kamp om plats på den politiska arenan. Partiet kämpade för att nå politiskt inflytande genom att 
erövra den massmediala arenan. Skånepartiet anses vara ”kraftig och häftigt motarbetade av 
massmedia” och därför blir massmediestruktur en av partiets centrala frågor.139 I 
partiprogrammet kan följande läsas om massmedia: 

Åsiktsbildningen är nämligen inte fri i Sverige. Det gäller framförallt den politiska 
åsiktsbildningen. Rådande förhållande är utomordentligt allvarligt och kan på inga villkor 
accepteras. Skånepartiet fordrar, att en rikstäckande TV-kanal, en rikstäckande radiokanal, en 
regiontäckande TV-kanal och en regiontäckande radiokanal bryts upp genom en organisation 
med flera olika huvudmän i varje. Huvudmännen kallas sändningsföreningar och tilldelas 
sändningstid och pengar i samma proportion som de har stöd hos tittarna och lyssnarna. 
Nyhets-, idrotts-, utbildnings- och liknande specialprogram produceras och sänds av en 
självständig neutral stiftelse. All finansiering sker med reklamintäkter, varigenom 
licensavgifterna avskaffas helt. Närradion på kommunal nivå fortsätter som hittills. Sidan 2 
eller 3 i den dagstidning, som är störst i varje kommun, delas upp och erbjuds de politiska 
partierna i kommunen.140

Skånepartiet anser sig vara motarbetat av staten och massmedierna och vill därför genomföra en 
förändring av massmediestrukturen. Denna förändring skulle skapa en förutsättning för partiet 
att utnyttja medierna i den omfattning som de anser sig vara berättigade till. Skånepartiet anser att 
”tittarnas” och ”lyssnarnas” stöd bör avgöra hur mycket sändningstid som ska tilldelas ett 
politiskt parti. Partiets kamp för mer sändningstider i närradion talar om att de vill nå den äldre 
populationen som inte kan nås med Internet. Malmström skriver att utöver ”den regionala 
arenan” är ”valsystemet” den andra faktor, som kan skapa förutsättningar för att regionala partier 
ska kunna utveckla politiska kontakter. ”Valsystemet är dock en faktor som kan underlätta 
respektive försvåra för mindre partier att få politisk representation.”141 Skånepartiet är medvetet 
om detta och därför förespråkar de folkomröstningar i partiprogrammet. Partiet är missnöjd med 
det nuvarande valsystemets utformning och förklarar att: 

Skånepartiet anser, att metoden är otidsenlig av främst två skäl. Dels är den politiska 
allmänbildningen numera så hög, att folket inte behöver överlåta åt representanter att fatta 
beslut, dels har det – särskilt på senare tid – konstaterats en direkt motsats mellan 
representanternas och folkets ståndpunkt i viktiga frågor; […] Som exempel på frågor, där 
folkmajoriteten bevisligen har en annan ståndpunkt än riksdagsmajoriteten, kan nämnas 
massmediepolitiken, flyktingpolitiken och alkoholpolitiken. Ett enkelt sätt att återinföra verklig 
demokrati är att hänskjuta frågorna till direkt folkligt avgörande […] Beslutande 
folkomröstningar skall kunna hållas på alla beslutsnivåer – kommunalt, regionalt, statlig 
o.s.v.142

Här vill Skånepartiet peka på två viktiga detaljer. Den första är att partiet vill ta hänsyn till folkets 
sakkunnighet och därför fordras folkomröstningar. Den andra är att de värnar om demokratin 
                                                 
138 Malmström, s. 32. 
139 http://www.skanepartiet.org/historik/historik.htm 2005-10-03. 
140 http://www.skanepartiet.org/program/program.htm 2005-10-03. 
141 Malmström, s. 32. 
142 http://www.skanepartiet.org/program/program.htm 2005-10-03. 

http://www.skanepartiet.org/historik/historik.htm
http://www.skanepartiet.org/historik/historik.htm
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och att de hävdar att det finns ett gap mellan folklig vilja och politiska beslut. Skånepartiet 
betonar att de vill ”verka för den individuella friheten” och de vill ”att människorna själva ska få 
bestämma så mycket som möjligt.”143 Denna problematik kring demokratin och folklig vilja 
utvecklas och knyts an till förslaget om det svenska statsskicket: 

Det svenska statsskicket är i trängande behov av reformering. Troligen är den nuvarande 
katastrofala utvecklingen på många områden delvis en följd av ett otidsenligt statsskick. […] 
De stora regionala skillnaderna i folkuppfattning i Sverige föranleder ett motsvarande regionalt 
inflytande på riksnivå. Därför är det lämpligt, att riksdagen delas upp i två kamrar. I det första 
bör varje region ha tre ledamöter, utsedda av respektive regionparlament och representerade 
regionen. Om Sverige indelas i 8 regioner betyder det alltså, att första kammaren kommer att 
bestå av 24 ledamöter. Dessutom bör totalantalet riksdagsledamöter minskas kraftigt. Det i 
förhållandet till andra stater och till folkmängden mycket stora antalet i Sverige medför, att de 
på ett för landet olyckligt sätt tappar förståelsen för huvuddragen och fördjupar sig i detaljer. 
Andra kammaren, som väljs i riksomfattande direkta val, kan bestå av 149 ledamöter 
representerande de olika partierna.144

Skånepartiet anser att det är nödvändigt med en förändring av valsystemet och en omformning av 
statskicket. Partiet kräver att Sverige uppdelas i regioner vilket kommer att skapa förutsättningar 
för ett större regionalpolitiskt inflytande. Detta kan tolkas som ett krav på regionaliseringen av 
den svenska staten. Keating skriver att slutet av 1980-talet kännetecknas av den nya 
regionalismens våg som innebär en förändrad kontext. Den förändrade kontexten uttrycks i de 
nya formerna av politisk mobilisering och en omdefiniering av den sociala och ekonomiska 
betydelsen av territorium.145

People are rarely content to be ruled by mechanical principles and the erosion of the state as a 
domain of action may stimulate a search for new forms of public space. This new public space, 
however, has now to be constructed at various territorial levels, and not merely that of the 
state. Where states contain existing territorial fault lines inherited from the historical process of 
state - building, contemporary global changes may impact along these lines, encouraging 
territorial fragmentation.146

Detta innebär att den förändrade kontexten ger möjligheter för nya politiska och institutionella 
former. De nya formerna av territorial/regional politik uppstår från de gamla formerna vilket, kan 
betraktas som ett försök att anpassa sig till den nya funktionella logiken.147

4.1.3 Kontroll över rummet 
Skånepartiet tar upp vad de uppfattar som problem såsom flyktingpolitik, islam, 
ålderspensionerna och naturskydd. Enligt partiet försämrar dessa problem den ekonomiska 
situationen och påverkar negativt det kulturella och sociala livet i regionen. Keating anser att 
territorium kan strukturera/påverka det politiska, ekonomiska och sociala livet på flera sätt.  

One is by providing a frame of perception for policy issues. These are appreciated via system 
of values and cultural assumptions, which in turn are rooted in territorial society. The territory, 

                                                 
143 http://www.skanepartiet.org/program/program.htm 2005-10-03. 
144 Ibid. 
145 Keating, s. 72. 
146 Ibid. s. 76. 
147 Ibid. 
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as system of communication, reproduces these values, disseminates them and incorporates new 
issues into the value framework.148

Keating betonar att territorium, som ett kommunikationssystem, reproducerar värderingar och 
detta återspeglas i de frågor som lyfts fram. Skånepartiet förmedlar den egna synen på regionen 
genom att formulera dessa problem och peka på konsekvenserna. Partiet utpekar 
flyktingpolitiken som ett av de mest centrala problemen inte bara för regionen utan för hela 
Sverige.  

Sedan den 1 juli har Sverige bedrivit en helt orimlig flyktingpolitik. Kostnaderna kan numera 
uppskattas till mellan 60 och 80 miljarder årligen. Mellanmänskliga motsättningar beroende på 
starka skillnader i kulturell bakgrund blir allt vanligare. I Sverige har t.ex. redan flera mord ägt 
rum till följd av motsättningar mellan olika flyktinggrupper och vapengömmor från utländska 
terrororganisationer har påträffats. […] Eftersom Sverige har sedan 1984 gett extremt många 
utlänningar permanent uppehållstillstånd måste Sverige nu ge ett extremt litet antal sådana 
personer rätt att stanna här. Annars drivs Sverige till statsfinansiell, kulturell och social 
upplösning. […] Malmö kommun skall för lång tid framöver inte ta emot fler personer, som 
beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige. Dessutom måste flyktingslussarna i staden 
stängas och inga fler öppnas.149

Skånepartiet betraktar svensk flyktingpolitik som en säkerhetsrisk för landet samtidigt som det 
ekonomiska, kulturella och sociala livet urholkas. Malmö kommunen anses vara särskilt utsatt och 
därför krävs ett uppehåll för varje inflyttning. Partiet ser även ”avvikande religioners, exempelvis 
islams, tillväxt i Sverige” som ett stort problem. Detta krav framhävs ännu mer i Skånes 
Självständighetspartis förbundsprogram: 

Samtliga riksdagspartier har påtvingat Skåne en inflyttningspolitik som är helt orealistisk. Den 
kostar enorma belopp och leder till en ohållbar social situation. SSP föreslår totalstopp för 
inflytning tills situationen kommit under kontroll […] Islam är en hemsk vidskepelse, oförenlig 
med demokrati, jämställdhet, och humanitet och som motverkar vetenskaplig och ekonomisk 
utveckling. Samtliga riksdagspartier främjar islam, som inom ett par decennier kommer att bli 
väljarmajoritetens ståndpunkt om ingenting görs. SSP vill helt avlägsna islam från Skåne. Den 
som inte vill avlägga trosbekännelse ”Jag tror på Skåne och inte på islam, skål” och då skåla i 
lättöl, får flytta härifrån.150

Det kan konstateras att formuleringen av problem har blivit skarpare och tonen skärps på 
gränsen till lagstridigt.151 ”A right-wing populist regionalism is directed against the centralised 
state, […] and often against immigrants”.152 Här pekar Keating på två viktiga punkter i 
regionalpopulistisk politik: motsättning mot centralstaten och mot invandringen. Båda punkterna 
är även centrala frågor för Skånepartiet och SSP vilket definierar deras ideologiska tillhörighet. 

                                                 
148 Keating, s. 5. 
149 http://www.skanepartiet.org/program/program.htm 2005-10-03. 
150 http://www.skanepartiet.org/frittskane/FS_NR1_ARG3_ 2005-10-28. 
151 ”Inget brott att skriva ’Islam ska bort’”, Göteborgs – Posten (2002-08-21), ”JK går inte vidare med invandrarkritiskt 
program MALMÖ. Justitiekansler (JK) har efter anmälan granskat innehållet i ett närradioprogram som Skånepartiet 
sände. Vissa uttalanden i programmet ligger på gränsen till vad som kan leda till straffrättsliga åtgärder anser JK, som 
dock beslutat att inte inleda någon förundersökning.”, Helsingborgs Dagblad (2001-09-14), hämtades från 
https://www.retriever-info.com/services/archive.html 2005-10-04. 
152 Keating, s. 106. 
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Partiet understryker sin regionalpolitik genom att tydligare markera politisk motsatta 
ståndpunkter gentemot ”samtliga riksdagspartier”. Skånepartiet markerar även de kulturella och 
religiösa skillnaderna mellan den lokala befolkningen och ”de andra”. Paasi beskriver betydelsen 
av avgränsningen mot ”de andra” med följande ord: 

Identity is not merely an individual or social category, but also – crucially – a spatial category, 
since the ideas off territory, self and ’us’ all require symbolic, socio-cultural and/or physical 
dividing lines with the Other.153

Han diskuterar denna gränsdragning mellan ”vi och de” utifrån ett territorialperspektiv. Keating 
utökar diskussionen med ett resonemang kring territorial avgränsning och kontroll över det 
fysiska rummet. 

Territory can also define the limits of the public and private domains. Much of politics 
concerns control over physical space and the resources, power and opportunities that come 
with this. Territorial politics can thus take the form of the private appropriation of space, the 
monopolisation of space or the exclusion of others from space.154

Keating påpekar att kontrollen över det fysiska rummet bland annat handlar om 
kontrollen/bestämmandet över resurserna vilket återspeglas ytterligare i analysen av budskapen 
och förslagen som förmedlas i partiprogrammet. Skånepartiet pekar på problem kring pensioner 
och äldrevård vilket sätts i orsakssamband med bland annat dålig flyktingpolitik: 

De svenska ålderspensionärernas nuvarande situation är oacceptabel. Deras ekonomiska 
standard har kraftigt försämrats, både relativt och absolut. Den främsta orsaken är att 
årsarbetstiden minskat, varigenom de totala resurserna också reducerats. En stark bidragande 
orsak är, att resurserna nu också skall räcka till många hundra tusen så kallade flyktingar och 
deras anhöriga – personer som till skillnad mot de svenska ålderspensionärerna, aldrig har 
skapat några resurser i Sverige. […] Det är inte partiets mening, att resurserna skall tas från 
någon annan svensk. De skall istället nyskapas genom en förlängning av årsarbetstiden för 
förvarsarbetande samt genom en radikal omläggning av bl.a. flykting- och 
kärnkraftspolitiken.155

Skånepartiet betonar att resursfördelning är orättvis på grund av dålig ekonomisk- och 
flyktingpolitik. Partiet framhäver att man framförallt måste ta hand om ”sina egna” och sen tänka 
på ”de andra”. I texten tas även kärnkraftspolitiken upp vilket partiet utvecklar mer i 
diskussionen kring naturskydd och energiförsörjning. Skånepartiet anser att miljöförstörning är 
ett viktigt problem som måste åtgärdas: 

Naturskyddet i vidaste bemärkelse, inklusive lösandet av avfallsproblemen, är en av de stora 
ödesfrågorna. Mest överhängande är säkerställandet av växt- och djurarternas långsiktiga 
fortbestånd. […] Vad gäller avfall och nedsmutsning är det förvisso sant att naturen har en 
häpnadsväckande förmåga till självläkning. En förutsättning är dock, att nedsmutsningen 
upphör. Den naturen inte själv klarar av måste därefter återställas på konstgjord väg. Enorma 
ingripanden är nödvändiga, om nedsmutsningen av luft, mark och vatten skall upphöra 
omedelbart. Väldiga resurser krävs också, om naturen skall koma återställas i ursprungligt 
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skick. Exempelvis har kostnaden för rening av Östersjön beräknats uppgå till 130 miljarder 
kronor.156

Skånepartiet förmedlar här att de ser regionen och dess invånare som en helhet och att 
miljöfrågor ingår i deras omfattande planering. De anser att energiförsörjning är en av 
förutsättningarna för att problem med miljöförstörning ska lösas. 

Enligt Skånepartiets uppfattning måste förbränning av fossilt material snarast upphöra. Det 
gäller alltså naturgas, olja och olika former av kol. Den avgörande anledningen till att sådan 
förbränning måste stoppas är inte den begränsade tillgången på fossilmaterial utan den 
begränsade tillgången på syrgas i atmosfären. […] Endast kärnsammanslagnings och solenergi 
synes vara tillräckliga och på sikt hållbara energikällor. 157

I Skånes självständighetspartis förbundsprogram utökas krav angående natur- och djurskydd och 
det ställs ett klart krav på att Barsebäcksverket öppnas igen. 

Naturligt förekommande arter skall bevaras för framtiden. Rovdjur som ej hör till Skåne men 
finns här i fångenskap skall återbördas till friheten i passande omgivning. […] Pälsdjursfarmer 
förbjuds. Missbrukare skall ej få hålla husdjur. Alla medicinska, industriella och liknande försök 
med djur förbjudes. Straffen för djurplågeri skärps. Skåne agerar pådrivande inom EU 
beträffande djurskydd. […] Nedläggningsplanen för Barsebäcksverket upphävs. Båda 
reaktorerna skall användas. Forskning och utveckling beträffande blir åter tillåten. 158

Skånepartiet betonar att förbränning av fossilt material måste stoppas och lyfter samtidigt fram 
det andra alternativet – kärnkraft. Partiet påminner sina väljare om att Barsebäck är skånskt och 
att endast ett självständigt Skåne kan stoppa nedläggningsplanen. Även dessa frågor handlar enligt 
Keating om kontroll över rummet och en idé om lokala allmänna egendomar.  

Space also conditions the public domain, determining the scope of public goods like clean air, 
healthy living space and access to the natural environment. It is space, which conditions the 
non-excludability of these items, which can be denied to people in other places but not to 
anyone resident within a given place.159

Det är intressant att se hur Skånepartiet sammanför regionala symboler med 
luftföroreningsproblem i kulturfrågan.  

Däremot framtvingar den ökande luftförsurningen mer vård av fasader, statyer m.m. För att 
främja människornas hemkänsla och den regionala identiteten bör myndigheterna främja 
användandet av regionala kännetecken såsom flaggor och vapen och givetvis själva använda 
sådana160

Symbolernas betydelse kommenterar Keating på följande sätt: 

”Control of space also has a high symbolic content. This may take the benign form of the 
widespread European custom of flying for flags from town halls: The local, the regional, the 
national and the European.”161
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Det kan konstateras att de olika frågor som handlar bland annat om: miljö, Barsebäck, 
flyktingpolitik, ålderspensioner, kan kopplas till behov att kontrollera det egna rummet. 
Skånepartiet vill förmedla sin avsikt i att förändra och förbättra situationen i regionen. Partiet 
medvetet radar upp olika problem och bedömer situationen i regionen som ”katastrofal”. De vill 
skapa förutsättningar för en bättre miljö genom att minska nedsmutsningen av luft, mark och 
vatten. Skånepartiet vill stänga flyktingslussarna och stoppa varje inflyttning eftersom flyktingar är 
enligt partiet en säkerhetsrisk och en belastning för det skånska samhället. Partiet vill stoppa 
nedläggningsplanen för Barsebäcksverket och betonar att ”Barsebäck är Skånskt”. Skånepartiet 
vill markera sin avsikt i att återta kontroll över territorium och att samtidigt garantera en tryggare 
tillvaro och en bättre livskvalitet för invånarna i regionen. 

4.1.4 Skånskt självstyre med en nordisk identitet 
Malmström betonar att de regionala partiernas mål alltid inriktas mot den egna regionen samtidigt 
som de försöker få ett utökat väljarstöd. Däremot kan det också förväntas att målet blir mer 
territoriellt, konstitutionellt och sakpolitiskt inriktat. ”Målet kan kanalisera ett missnöje med de 
andra partierna och syfta till att komma till rätta med ett missförhållande. Ett regionalt parti kan 
exempelvis visa på […] problematik som skulle kunna undvikas eller förbättras om regionen i 
ökad utsträckning fick bestämma över sig själv.162 Skånepartiet formulerar i partiprogrammet sitt 
krav på självstyre för Skåne:  

De yttersta grunden för kraven på självstyre för Skåne är, att den skånska folkmajoriteten har 
en annan uppfattning än den uppsvenska. Vad detta i sin tur beror på är oklart, men det är ett 
konstaterat faktum. Exempelvis är den skånska väljarmajoriteten klart mindre socialistisk än 
den uppsvenska. Den är också betydligt mer kärnkraftsvänlig. Dessutom är den kontinental i 
den meningen, att den fordrar medlemskap i EG och en kontinental alkoholpolitik.163

Malmström skriver att det politiska målet ”kan syfta till att urskilja regionen från ’de andra’”.164 
Skånepartiet drar en gräns mellan ”den skånska folkmajoriteten” och ”uppsvenskar” genom att 
markera de ideologiska skillnaderna och den ”kontinentala” karaktären. Partiet vill ersätta 
länsstyrelserna med ”ett direktvalt skånskt parlament”. 

Regionparlamentet har en egen beskattningsrätt och övertar landstingens och länsstyrelsernas 
uppgifter samt den statliga makt, som skåningarna själva vill utöva i Skåne genom 
regionparlamentet. Givetvis tillsätter regionparlamentet en regionregering, som bereder och 
förverkligar de ärenden, som avgörs i regionparlamentet.165

Skånepartiet anser att det nuvarande kommunala självstyret har försämrats eftersom 
statsmakterna har förminskat dess inflytande. 

Ävenledes har partierna i kommunernas beslutande organ följt sina centrala partikansliers linje i 
flyktingfrågan istället för kommuninvånarnas. Det kommunala självstyret har alltså urholkats. 
Skånepartiets ståndpunkt är att besluten skall fattas på lägsta möjliga nivå, helst hos och av 
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människorna själva. […] Det kommunala självstyret är speciellt därigenom, att kommunerna är 
det minsta område där den offentliga makten har ett territoriellt individansvar.166

Partiet betonar betydelsen av ett lokalt styre som kan tillgodose invånarnas verkliga behov. 
Skånepartiet framhäver att centralstyrning fattar beslut långt ifrån människor och ett regionalt 
självstyre ger tillbaka makten till människor. Regionalt styre syftar i själva verket till valda politiska 
organisationer med deras egna funktioner och makt. Detta representerar decentralisationen av 
staten och en maktförflyttning till lägre territoriella nivåer.167Enligt Malmström innebär kravet på 
självstyre fordran på ”större eller mindre konstitutionella förändringar”.168 Autonomi betecknas 
som krav på inflytande utan några konstitutionella förändringar. Däremot finns det en otydlighet 
kring skillnaden mellan självstyre och autonomi då begreppen används synonymt. Med 
självbestämmande avses en process som sucsesivt leder till bildandet av en oberoende stat. ”Ett 
parti som förespråkar separatism vill att den region det företräder ska bli en egen suverän stat, 
skild från den gamla hemstaten”.169Skånes Självständighetsparti verkar för att Skåne ska bli en 
egen stat och kan betecknas som ett separatistiskt parti. Här presenteras deras övergångsplan och 
tidsramar för ett självständigt Skåne: 

Skånes Självständighetsparti kommer […] i början av 2008 lägga fram ett detaljerat förslag 
angående Skånes utropande till självständig stat. Den skånska självständigheten baseras på, att 
skåningarna har andra ståndpunkter än svenskarna. Skånsk folkomröstning om förslaget hålls 
hösten 2009. Efter folkomröstningen vidtar förhandlingar mellan regionstyrelsen och 
regeringen avslutade senast 1 augusti 2010. Valet i september 2010 blir till vad skåningarna 
kallar det skånska parlamentet men som 1/11-31/12 fortfarande fungerar som 
regionfullmäktige. Däri förklaras nyårskvällen 31 december 2010 Skåne självständigt från och 
med den 1 januari år 2011. Därefter blir Skåne en förebild för Sverige.170

Skillnader kan noteras mellan Skånepartiets och SSP:s politiska mål. De har uppstått på grund av 
ett tidsavstånd mellan deras partiprogram vilket innebär att båda partierna står för samma 
ideologi och värderingar. Skånepartiet kallar sitt partiprogram Program 2000 men den har sitt 
innehåll gällande från och med 1 januari 1994. SSP: s förbundsprogram, som är en kortare 
version med utökade politiska krav, har presenterats i maj 2005 i samband med partiets 
konstituerande. Det kan också konstateras att partierna ”rustar upp” inför det kommande valet 
2006. Föregående redogörelse visar att alla dessa skeenden är resultat av politiska 
aktioner/mobilisering och kan betraktas som socialt konstruerade: 

’[R]egions’, regionalizations and representations of them are made by people and social groups. 
Regions, their ’boundaries’ and symbolic meanings are always social constructs. They are not 
results of straightforward autonomous and evolutionary processes but usually expressions of a 
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perpetual struggle over the meanings associated with space, democracy, representation and 
welfare.171

Paasi betonar att regioner bör uppfattas som nätverk baserade på territoriella sociala relationer 
och diskurser. 172 Han skriver att identitet är ett begrepp som oftast associeras med regioner och 
platser och att det i varje region finns ett försök att främja en identitet av den egna regionen. 
Regional identitet anses ha en viktig roll i politisk mobilisering och regionalism. Skånepartiet drar 
vissa gränser mellan skåningar och svenskar och pekar på skillnader vilket jag har diskuterat 
tidigare i texten. Men det intressanta är att partiet faktiskt betonar en nordisk identitet. 
”Skånepartiets flagga är en kvadratisk korsflagga symboliserande Skåne i Norden med inifrån 
räknat dansk rött, svenskt gult, finländskt vitt och norskt blått på lika stora ytor”.173 Om den 
nordiska samverkan skriver partiet följande: 

Vikingatidens kulturella och ekonomiska samhörighet i Norden resulterade så småningom i 
Kalmarunionen 1397. Hela Norden blev ett enda rike med Margareta I som första regent. 
Unionen bröts av Gustav Vasa 1521. Trots de därpå följande århundradena av nordiska krig 
bestod den underliggande kulturella och ekonomiska samhörigheten. […] Just den alltmer 
utbreda globala synen på tillvaron kommer att ytterligare öka medvetenhet i Norden om värdet 
av den nordiska samhörigheten i globala sammanhang. […] Skåne partiet är positivt till nordisk 
samverkan på alla områden.174

Den nordiska identiteten är en historisk länk som knyter an Skåne till hela Norden. Att bevara 
den nordiska samhörigheten anses vara viktigt i den globala kontexten. På Skånepartiets webbsida 
kan läsas en insändare som är en kommentar till huvudledaren (2004-09-05) ”Skåne fritt utan 
våld” i Skånska Dagbladet. Insändaren är skriven av Skånepartiets ordförande Carl P. Herslow som 
en reaktion på att Skåne jämförs med Baskien, Nordirland och Korsika. 

Såvitt jag vet har ingen i historisk tid verkat med våld för ett självständigt Skåne utifrån 
etnicitet. Snapphanarna slogs för Skånes återanslutning till Danmark. Oroligheterna bl. a i 
Klågerup i början av 1800-talet hade huvudsakligen sociala orsaker i samband med ägoskiftena 
inom jordbruket och de allmänna svårigheterna till följd av Napoleonkrigen och 
kontinentalspärren. Däremot har Sverige baserat på etnicitet med våld framgångsrikt slitit sig 
ur den nordiska unionen. Inom Skånepartiet menar vi, att den utbrytningen var djupt olycklig. 
Naturligtvis borde Norden ha stått enat och inte förblötts genom alla de nordiska krigen. Ser 
man till nutiden är det också Sverige som står isolerat. Bedömer men de ovan nämnda politiska 
områdena märks det tydligt, hur Sverige är på ensamvandring i förhållande till övriga nordiska 
länder. Något som verkar förvandlas till ökenvandring. Här kan skåningarna göra en historisk 
insats genom att frigöra Skåne från det Svenska bestämmandet, gå sin egen väg i anslutning till 
Norden och EU och på så sätt ge Restsverige ett efterföljansvärt exempel.175

I den här insändaren anklagar Herslow Sverige för separatismen utifrån ett historiskt perspektiv 
eftersom det är Sverige som ”har slitit sig ur den nordiska unionen”. Skånepartiet vill att Skåne 
ska återvända till den nordiska och europeiska samhörigheten och vara en förebild för 
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”Restsverige”. Detta kan tolkas som en förväntning att även andra regioner ska följa efter deras 
exempel eftersom Sveriges politik enligt partiets uppfattning leder landet till en isolering. 

4.1.5 Det globala perspektivet 
Det finns flera punkter i Skånepartiets program såsom världsparlament, europeisk samarbete, 
försvar och polis/domstolar där det förmedlas ett globalt tänkande. Det mest påtagliga i dessa 
punkter är att det bara finns två nivåer; regional och global nivå och även EU betraktas som en 
övergångsfas till en global nivå. Keating konstaterar att själva staten har blivit transformerad och i 
den processen har den förlorat sin tidigare förmåga att hantera den rumsliga förändringen och 
utvecklingen. Statens makt och auktoritet har urholkats på grund av; internationalisering, 
regionalt och lokalt hävdande och på grund av social och marknadsutveckling 176

So, while states are no longer able to manage their spatial economies as in the past, the 
question of spatial development is more salient than ever. Hence there is a search for new 
mechanisms for managing the impact of economic change on territories, focused more on the 
contribution of regions themselves and less on the directing and planning policies of the state. 
[…]The state’s role in defining and reproducing a national culture has also been eroded by 
internationalization and the rise of global culture, […].177

Den globala utvecklingen har urholkat den statliga auktoriteten och detta avspeglas i 
Skånepartiets program. Flera punkter i partiprogrammet genomsyras av globalt reflekterande. Här 
presenterar Skånepartiet sin idé om ett världsparlament: 

Förenta Nationerna – FN – har sedan bildandet inte kunnat reformeras beroende på 
motsättningarna mellan de båda supermakterna. Nu när den ena brutit samman och 
kommunismen inte längre framstår som någon eftersträvansvärd vision, är tiden kommen för 
en demokratisering och kraftig förstärkning av FN. På något sätt måste ett världsparlament 
inordnas i FN. Endast en sådan demokratisk förankring ger FN den auktoritet, som är 
nödvändig vid lösandet av nästa århundrades globala ödesfrågor. Det blir alltså fråga om 
regelbundna, världsomspännande direkta val till ett världsparlament. Därvid kommer sannolikt 
politiska partier att operera globalt. Vid diskussion om den framtida strukturen i FN som 
borde byta namn till exempelvis Världsstyrelsen – VS – kan viss ledning hämtas från 
statsskicket i förenta Staterna, Indien och den föreslagna europeiska unionen.178

Partiet vill ge FN större befogenheter när det gäller väpnade konflikter och 
naturresursförstörning. Skånepartiet eftersträvar ett globalt styre (världsparlament) eftersom de 
vill gå förbi de statliga institutionerna och styrelseformerna. Skånepartiet anser att FN bör byta 
namn till Världsstyrelsen antagligen för att namnet ”förenta nationerna” associerar till samverkan 
mellan nationerna. Det europeiska samarbetet ses som en viktig faktor för politisk och 
ekonomisk stabilitet i världen. Skånepartiet anser att europeisk samverkan måste breddas i en 
snabbare takt. 

EG framstår inte längre på samma sätt som de europeiska demokratiernas framtida hopp 
gentemot dels det sovjetiska militära hotet, dels den amerikanska och japanska ekonomiska 
utmaningen. […] Snarast möjligt bör Sverige, Norge, Finland och Island bli medlemmar i EG 
och EU på samma villkor som Danmark. På så sätt uppnås bättre utsikter till folkets acceptans 
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av anslutningen, samtidigt som nordisk splittring undviks. Inom 10-20 år bör de baltiska 
staterna och östeuropeiska staterna också bli medlemmar, varigenom EU kommer att bestå av 
alla europeiska stater med huvudsakligen kristen bakgrund. På ännu längre sikt minskar EU:s 
och andra statsförbunds betydelse samtidigt som Världsstyrelsens makt ökar.179

Sovjetunionens kollaps ses som en positiv händelse för den politiska utvecklingen i Europa. 
Skånepartiet vill utöka antal medlemmar i EU men understryker ”med huvudsakligen kristen 
bakgrund”. Detta implicerar ”att islam bör avlägsnas” inte bara från Skåne utan även från EU. 
Medlemskap i EU för nordiska länder anses vara viktigt för bevarandet av den nordiska 
samverkan. Partiet påpekar att på längre sikt kommer ”EU:s och andra statsförbunds betydelse 
att minska samtidigt som Världsstyrelsens makt ökar” vilket tyder på partiets uppfattning om att 
staterna så småningom kommer att försvinna. Keating påpekar att staten är institutionellt 
utmanad från flera håll; internationellt, supranationellt och särskilt från EU. 

The debate over whether the EU represents an erosion of national sovereignty, or a 
mechanism whereby states can more effectively exercise their sovereignty is similarly 
unconcluded. Yet in both accounts, the supranationalist and the intergovernmentalist, the 
locus of decision making is shifted from the domestic political arena. This undermines the old 
links between states and regions and the compromises, which were possible in the past.180

Keating skriver att statsmakten har eroderat även av marknadsutvecklingen som är i sig själv en 
respons till global kapitalrörlighet och uppkomsten av nyliberal ideologi (i synnerhet privatisering 
och avreglering).181 När det gäller ekonomi och sysselsättning har Skånepartiet flera förslag: 

Skånepartiet avvisar planekonomi, socialism och monopol. Partiet anser, att även om den fria 
ekonomin, alltså marknadsekonomi med fri konkurrens bland köpare och säljare, uppvisar 
brister, är den ändå den bästa ekonomiska lösningen. […] Bland jämförbara länder har Sverige 
nu den i särklass sämsta ekonomiska utvecklingen. Den främsta orsaken härtill är, att den 
betalda ledigheten i Sverige är längre än i någon annat jämförbart land. […] Skåne förordar en 
allmän förlängning av årsarbetstiden till åtminstone 1 800 timmar […] Timlönerna fastställs av 
markandskrafterna sedan resurser, genom beslutet av världsparlamentet eller beslutande organ 
på lägre nivåer, avdelats åt miljöförbättring, regional- och socialekonomisk utjämning, fredens 
och ordningens upprätthållande och andra allmännyttiga ändamål. […] I många hänseenden är 
det önskvärt, att en globalt gällande valuta införs.182

Centralmakten kritiseras för socialism och monopol vilka ses som orsaken till den dåliga 
ekonomiska utvecklingen. Skånepartiet föredrar marknadsekonomi och hårdare arbetslagar vilket 
hör ihop med globaliseringen och nyliberal ideologi. Partiets presentation och förslag om försvar, 
polis och domstolar har samma prägel av det globala tänkandet. Den omstridda Romklubbens 
rapport förekommer som en utgångspunkt för introduktionen av dessa förslag.  

Nästa århundrade medför så stora svårigheter, att mänskligheten inte kan tillåta fortsatta krig. 
Den i Romklubbens rapport återgivna realekonomiska utvecklingen kräver, att resurserna 
anslås till mänsklighetens och naturens överlevnad globalt. En varaktig fred förutsätter, att ett 
direktvalt världsparlament tar över ansvaret för säkerhetspolitiken i hela världen. 
Världsparlamentet måste ha ensamrätt till användandet av vapen mot människor. […] Globalt 
sett kommer det av Skånepartiet föreslagna förbudet mot innehav av vapen, avsedda att 
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180 Keating, s.75. 
181 Keating, s. 75. 
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användas mot människor, givetvis att få stor positiv effekt. […] Således måste brott mot 
förbudet medföra mycket stränga straff. […] Skånepartiet förordar, att ett globalt verkande 
system för rättskipning införs. Det måste bl. a. finnas en självständig världsdomstol som i sista 
hand får avgöra, om stiftade lagar och fattade myndighetsbeslut är i överensstämmelse med 
grundlag och rättssystem i övrigt.183

Skånepartiet nämner ofta Romklubbens rapport för att uppmärksamma människor om möjliga 
problem och påfrestningar som kan drabba hela världen. Partiet vill framföra sitt medvetande om 
problemets omfattning och samtidigt visa att de är beredda att vidta förebyggande åtgärder. Även 
domstolar och polisen ska vara en del av världsorganisationen vilket tyder på att partiet ser 
Skåneregionen som en aktiv del av det globala samhället. Däremot när det gäller 
”gränsbevakning” och ”gränspersonkontroll” fattas beslut på den regionala och lokala nivån.  

Föreställningen om den gränslösa världen beträffande personförflyttning synes förbli en utopi. 
Om den lägsta myndighetsnivån, kommunen, skall svara för ordningen och 
brottsbekämpningen inom det området […]måste kommunen också ha gränsbevakning och 
gränspersonkontroll. De funktionerna bör alltså flyttas upp på högre nivå, dock inte till global, 
eftersom de då blir meningslösa. Återstår alltså nivåerna region, stat och statsförbund.184

Skånepartiet anser att det är nödvändigt att ha gränspersonkontroll vid stora folkomflyttningar 
vilket går hand i hand med deras restriktiva flyktingpolitik. Detta påminner också om hur viktiga 
gränser är för regionala partier och deras politik. Keating skriver att staten förmedlade alla 
kontakter mellan regioner och den globala marknaden i den traditionella formen av territoriell 
förvaltning. Detta har förändrats och destabiliserats på grund av globalisering, Europeisk 
integration och markandsutveckling. Regioner har konstituerat sig som nya aktörer i den globala 
ordningen.185

4.2 Norrbottenspartiet – En kamp för Norrbotten! 

4.2.1 Bakgrund 
Ställ upp i vår kamp för Norrbotten! År efter år talas det om att länet skall utvecklas, men 
ingenting händer. Vi måste en gång för alla markera att ”Nu är det nog”! Norrbottenspartiet 
ställer upp i höstens riksdagsval med stora krav på förändring. Vi kan aldrig nå resultat om vi 
inte utmanar makten. Visa nu att vi är starka och själva vill förvalta våra stora resurser. Rösta 
på Norrbottenspartiet!186

Med dessa ord inledde Norrbottenspartiet valkampanjen 2002 och markerade sin ståndpunkt 
gällande sin region. Norrbottenspartiet registrerades som ideell förening under namnet 
Norrbottenspartiet i Sverige för att undvika problem med tidigare registrerade partiet under 
samma namn. Dessa partier har inte förblivit aktiva i många år och detta tyder på att det har 
funnits flera försök att liva upp den regionalpolitiska verksamheten187. Norrbottenspartiet 
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184 Ibid. 
185 Keating, s. 78. 
186 Norrbottenspartiet, Sammanfattat handlingsprogram 2002-2006 (Norrbotten, 2000). 
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bildades den 3 oktober 2001 och partiets ordförande Lars Törnman skriver om detta i sitt 
veckobrev: 

I går kväll skedde partibildningen av Norrbottenspartiet. […] Vi har valt styrelse som består av 
12 ordinarie ledamöter och 14 ersättare. Nu är det upp till styrelsen att sätta igång arbetet med 
partiprogram och valmanifest. […] Många blandar ihop begreppen när det gäller själva 
partibildningen. Fakta är att Kirunapartiet tillsammans med sjukvårdspartiet har startat 
Norrbottenspartiet. Kip kommer att arbeta precis som tidigare i kommunal politiken och likaså 
sjukvårdspartiet i landstinget. Norrbottenspartiet vidare öden stor nu på medlemmarnas 
ansvar. […] Vi kommer att arbeta i partiet på samma sätt som i Kip. Föreningsverksamhet 
enligt arbetarrörelsens modell. Vi har också beslutat att använda kip: s logo men med namnet 
Norrbottenspartiet och som partiblomma har vi hjortronblomman.188

Törnman betonar att Norrbottenspartiet kommer att verka för det som är bäst för regionen och 
”att rösta på förslag som är bra för Norrbotten oavsett om förslagen kommer från vänster eller 
höger”.189 För att få mandat i riksdagen vid valet 2002 krävs 12 procent av rösterna i Norrbottens 
län vilket motsvarar ungefär 19 500 röster. Kirunapartiet fick cirka 5 400 röster i kommunvalet 
1998 medan Norrbottens Sjukvårdsparti fick knappt 23 300 i landstingsvalet.190 Partiets 
framtidsplaner för regionen kan sammanfattas i följande åtgärder: 
 

• Inga arbetsgivaravgifter 

• Ingen energiskatt på el för småföretag (upp till 250 anställda) 

• Momsfritt fordonsbränsle (innan hela länet blir momsfritt) 

• Särskilt skatteavdrag för Norrbottningar på 60 000 kr (c:a 18 000 kr i handen). För 
förälder med ett barn 70 000 och minst två eller fler 80 000 kr (exempelvis i 
Storfjords kommun kan en familj med två barn få 60 000 kr mer än en Oslofamilj via 
särskilt skatteåterbäring) 

• Håll Norrbotten öppet och levande genom att omvandla meningslösa 
arbetsmarknadspolitiska projektarbeten till fasta bygdarbeten. 

• Avskrivning av studielån med 10 % årligen 

• Ordentlig upprustning av infrastrukturen i länet (vägar, bredband, järnväg, flyg etc.)191 

Det kan konstateras att Norrbottenspartiet har som främsta mål att bromsa avbefolkningen och 
att liva upp den regionala utvecklingen. Partiet lyckades inte klara av 12 % spärren vid valet 2000.  
I en intervju för Dagens Nyheter ställer skribenten följande fråga till Törnman: 

Ställer Norrbottenspartiet, som fick drygt 9 procent i riksdagsvalet i Norrbotten, upp om fyra 
år igen? 
– Vi gjorde en jätteinsats under valrörelsen, man satsade varenda minut. Jag har inte själv tänkt 
så mycket på det sedan, eftersom vi inte hamnade i riksdagen. Medlemmarna måste ju säga sitt. 
Vad vi gör om fyra år är skrivet i stjärnorna.192

                                                 
188 ”Lasses veckobrev nr. 40. http://www.kirunapartiet.com/vbrev01/v40-01.html 2005-10-04. 
189 Ibid. 
190 Kristoffer Moren, ”Norrbottenspartiet: med fasta steg mot riksdagen”, Dagens Nyheter (2001-10-24) hämtades från 
http://skolan.presstext.prb.se/bin/neta2gate?state=ueea61.12.31&f=doc_print&p_u_pr 2005-10 04. 
191 ”Lasses veckobrev nr. 34. http://www.kirunapartiet.com/vbrev02/v02-34.html 2005-10-04. 
192 Gunnar Jonsson, ”Fem frågor…”, Dagens Nyheter (2002-12-05). 
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Analysen av Norrbottenspartiet innebär egentligen att det görs en analys av partiprogrammen och 
annat material från tre partier: Norrbottenspartiet, Kirunapartiet och Norrbottens Sjukvårdsparti.  

Kirunapartiet  

Kirunapartiet stödjer sin ideologi på ”de socialdemokratiska grundvärderingarna om rättvisa, 
jämlikhet och solidaritet”. Partiets främsta ändamål är att verka för Kirunas framtid och 
utveckling. Enlig Kirunapartiet har framtidstron urholkats efter nedläggningen av Jägarskolan och 
stängningen av BB verksamheten i Kiruna. Partiet ska kämpa för att åter få i gång BB 
verksamheten och att akutkirurgin ska vara öppen dygnet runt, året runt. För att möjligheten till 
ett bra liv ska skapas är förutsättningen att det finns tillgång till meningsfulla arbeten. ”Därför 
kommer Kiruna partiet att verka för att näringsliv får fortsatta möjligheter till utveckling i 
kommunen”.193 ”1994 tog […] då nybildade Kirunaparti 33 procent av rösterna i kommunvalet 
och bröt social- demokraternas 55-åriga maktinnehav. Vid valet 1998 ökade Kirunapartiet till 36 
procent av rösterna”.194

Norrbottens Sjukvårdsparti 

Norrbottens Sjukvårdsparti är ett ”politiskt obundet” parti som betecknas vara ”tvärpolitiskt”. 
Partiet välkomnar alla de som har grundläggande demokratiska värderingar som medlemmar. 
Eftersom partiet prioriterar ”sakfrågornas lösning” tillåts medlemskap i ett annat politiskt parti. 
”Arbetet skall inriktas mot en utveckling av sjukvård, lokalt näringsliv, en uthållig tillväxt, ökad 
sysselsättning och en inomregional balans”.195 Partiet vill att Norrbotten som region skall stärkas 
både nationellt och internationellt. Norrbottens Sjukvårdsparti är öppet för samarbete med 
partier och föreningar som har samma värderingar.196

4.2.2 Norrbotten – en tillväxtzon 
Norrbottenspartiet kritiserar staten och regeringen då de anser att moderniseringen går förbi 
deras region. Partiet skriver i sitt handlingsprogram att de kräver rättvisa och att Norrbotten ska 
bli en tillväxtzon  

Handlingsprogrammet kräver i en del fall regelverksförändringar och förändrad lagstiftning 
och i en del fall bara god vilja. Norrbotten får status som tillväxtzon och denna tillväxt kräver 
extraordinära åtgärder, av vilka de viktigaste finns med i detta program. Det är frågan om 
rättvisa där länet ges de möjligheter till tillväxt som vi förtjänar. Vi ligger på femte plats när det 
gäller bruttoregionalproduktvärde, man ser inte mycket av detta i länet. När det gäller 
nyföretagande ligger vi mycket lågt, sämst till i riket. Vi har dessutom 20-30 % lägre löner än de 
i Stockholmstrakten. För att få fart på den nyföretagande vill vi införa ett första etableringsår 
utan arbetsavgifter. Övriga befintliga företag får en sänkning med 10 % från dagens nivå. 
Satsningar på infrastruktur. Vägar värda namnet och utveckling av snabbtåg. Luleå universitet 
och filialer skall byggas ut. Tillämpning av den så kallade Norgemodellen för avskrivning av 
studielån. Detta medför att våra ungdomar som är en av våra största tillgångar men inte får en 
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194 Kristoffer Moren, ”Norrbottenspartiet: med fasta steg mot riksdagen”, Dagens Nyheter (2001-10-24) hämtades från 
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chans att återvända, stimuleras till att återkomma. Det krävs i sin tur att det finns ett jobb att 
återvända till. […] Konfiskering av ålderspensionerna måste upphöra och pensionerna 
återställas i relation till ett uppräknat index.197

Partiet uttrycker ett starkt missnöje med den ekonomiska utvecklingen men påminner samtidigt 
om att de ”ligger på femte plats när det gäller bruttoregionalproduktvärde”. Detta innebär att 
partiet vill påpeka att det inte är regionen som är problemet utan beslutsfattarna som sitter i 
Stockholm. Norrbottenspartiet framhäver en rad olika förslag och ekonomiska åtgärder som 
enligt deras uppfattning avsevärt kan förbättra situationen i regionen. Dessa krav täcker alla sfärer 
av livet i regionen, från satsningar på infrastruktur och nyföretagande till avskrivning av studielån 
och ålderspensioner. Malmström påpekar att de flesta av dagens regionala partier i Europa har ett 
ekonomiskt program som är ett viktigt inslag i deras regionalistiska politik. ”Partier i rika regioner 
har rätt att bestämma över sina tillgångar och partier i fattiga regioner kräver en ökad del av 
landets gemensamma resurser.”198 Norrbottenspartiet framställer dock inte regionen som varken 
rik eller fattig. Partiet uppfattar snarare Norrbotten som en perifer region i behov av en rättvis 
resursfördelning. Malmström anser att periferins roll avsevärt har förändrats under de senaste 
decennierna och hon anser ”att regionala partier kan ses som en konsekvens av perifer 
mobilisering idag”.199 Centrum ansvarar för alla beslut och ofta sammanfaller med huvudstaden. 
Periferin är geografisk avlägsen från centrum och kan inte påverka beslut som fattas där. En 
perifer region har liten kontroll över sin utveckling och de beslut som påverkar regionen och dess 
invånare. ”En politisk periferi är därmed underordnad centrum.”200 Malmström betonar att 
periferi ofta definieras som en koloni vilket återspeglas i nästa citat: 

Genom LKAB:s planerade satsningar och mer än tio års ekonomisk sanering i kommunen 
finns goda möjligheter för samhällsutveckling i Kiruna.[…] Genom kommunledningens mer 
eller mindre aggressiva kampanj för flyttandet av staden Kiruna någon annanstans har en död 
mans hand lagts över själva stadskärnan. Vilket också har inneburit att LKAB:s kassa i 
framtiden dräneras för infrastruktursatsningar som egentligen borde ligga på annan huvudman 
på 2 miljarder. Pengar som LKAB behöver för alla nödvändiga framtidssatsningar. Om 
Kirunapartiets budgetförslag antas av fullmäktige så innebär det också mer aktivt påverkan från 
kommunens sida för vidareförädling av malmråvaran från Kirunagruvan. Idag skickas 
fortfarande efter mer än hundra år fortfarandet råvaran oförädlat vidare till stålverk runt hela 
världen. Ungefär en tiondedel av det samlade malmvärdet blir kvar i landet medan resterande 
nio tiondelar genererar vinster för i första hand stålverken. […] I dag med den nya 
kommunledningen ligger Kiruna på 283 plats av 289 kommuner.201

Global ekonomisk omstrukturering och teknologisk förändring har eroderat den gamla rumsliga 
arbetsfördelningen som baserades på faktorer såsom råvaror, transportmöjligheter eller 
marknadsnärhet.202 Genom att Norrbotten fortfarande exporterar endast råvaran bevaras den 
gamla positionen i landet, vilken anses kontraproduktiv och ogynnsam för regionen. 

                                                 
197 Norrbottenspartiet, Sammanfattat handlingsprogram 2002-2006 (Norrbotten 2000). 
198 Malmström, s. 23. 
199 Ibid. s. 25. 
200 Malmström, s. 26ff. 
201 http://www.kirunapartiet.com/news/budget0608.html 2005-10-04. 
202 Keating, s. 80. 

http://www.kirunapartiet.com/news/budget0608.html


 
 

41

Kirunapartiet är väldigt kritisk till hur regeringen och kommunalledningen hanterar själva beslutet 
och planen kring flytten av Kiruna på grund av sprickzonerna. 203 Partiet anser att detta ännu mer 
bromsar Kirunas utveckling och även utbildningen relateras till denna problematik: 

Högskoleutbildningarna måste på lämplig sätt stärkas. Vi ser med oro utvecklingen främst 
inom högskoleutbildningarna inom rymd/miljö. […] När det gäller förslag om nedläggning av 
byaskolor i Övre Soppero, Svappavaara och Tuolluvaara så finns i Kirunapartiets budgetförslag 
bibehållande av dessa skolor under de kommande budgetåren. […] Kirunapartiet ser i 
framtiden behov av minskning av en skola i själva staden på grund av att andelen elever 
minskar dramatisk de kommande fyra, fem åren. Därför bör ytterliga utredningar ske i syfte att 
se hur befolkningsstrukturen och sprickzonerna från gruvan påverkar samhällsbilden.204

Det mest påtagliga inslaget i regionalpolitiken, oavsett om det gäller Norrbottenspartiet eller 
Kirunapartiet, är den ständiga kampen mot de många nedläggningar som har drabbat Norrbotten. 
Keating anser att de drivande krafterna som ligger bakom den nya regionalismen förutsatte 
ekonomisk omstrukturering och snabba förändringar av produktionsformer. 

A god quality natural and built environment is increasingly recognized as an important factor 
in investment decisions. These factors can be evaluated, quantified and built into investment 
decisions or public policy. More elusive is the effect of the local milieu or social context which 
appears to add something more, allowing some localities and regions to innovate and remain 
competitive trough successive changes in the productive system. These local effects have been 
described as ’untraded interdependencies’, and include labour markets, public institutions, rules 
of action, understandings and values.205

Norrbottenspartiet har en medvetenhet om att regionen måste framstå som attraktiv för att 
kunna dra till sig företag och investeringar. Därför kräver partiet att åtgärderna ska vidtas för att 
öka den ekonomiska tillväxten. De vill verka för byggandet av en ”Norrbottnia” bana med 
snabbtågskommunikation, utveckla pendeltågstrafik mellan Luleå och Boden samt bygga ut 
”länets flygplatser särskilt med tanke på framtida turism och fraktmöjligheter”.206 Keating betonar 
att regioner kan anskaffa en lämplig nivå för att komma över destruktiva tendenser som uppstår 
på grund av konkurrensen. Regioner kan bli den bästa nivå för hantering av de olika aspekterna 
av arbetsmarknaden.207 Norrbottenspartiet förefaller arbeta mer för att komma i balans med 
centrum och resten av landet än att skaffa någon riktig konkurrenskraft. 

4.2.3 Kontroll över resurser 
Norrbottenspartiet ser kontroll över resurser som en viktig fråga och anser att regionen är 
orättvist behandlad från statens sida när det gäller regionens egna naturtillgångar. 

Naturtillgångarna som står för cirka 35-40 % av bruttoregionalprodukten, flyter ut ur länet och 
kommer tillbaka med etiketten bidrag. Det är oacceptabelt. Vi vill ta ett ökat eget ansvar 

                                                 
203 ”Lasses veckobrev nr. 9. http://www.kirunapartiet.com/vbrev05/v05-09.html 2005-10-06, 
”Lasses veckobrev nr. 24. http://www.kirunapartiet.com/vbrev05/v05-24.html 2005-10-06, 
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genom ökat självstyre, med ökat ansvar över våra naturtillgångar. Vi har faktisk avstått från 
stora naturvärden som vi skall ha betalt för. Detta skall skapa basen för det riskkapital som 
länet såväl behöver för tillväxt i offentlig och privat sektor. Företag med huvuddelen av sin 
produktion inom länet skall ha sina huvudkontor placerade i länet. […] Vi skall inte se våra 
resurser omvandlas och få bidragsetiketter efter att ha hanterats inom departement och statliga 
verk. Vi ger våra ungdomar en gedigen utbildning för miljontals kronor men kan inte erbjuda 
kvalificerade arbeten. Resultatet är avfolkning. Detta måste vi ändra på. Vår rättmätiga del av 
vinsterna från naturresurser som vattenkraft, skog och malm skall användas för att utveckla 
länet.208

Partiet betonar att regionala naturresurser ”står för 35-40 % av bruttoregionalprodukten” men att 
naturtillgångarna som ”flyter ut ur länet kommer tillbaka med etiketten bidrag.” De anser att 
Norrbotten bidrar till välståndet i landet men drar inte någon nytta av detta. Här markeras tydligt 
att regionen måste få ökat självstyre för att kunna ta kontroll över egna naturtillgångar och 
resurser samt bromsa den negativa utvecklingen. Partiet framhäver att regionen har de kapaciteter 
som krävs men att de även måste få rätten att utnyttja dessa. Norrbottenspartiet är missnöjt med 
hur statliga verk och myndigheter fördelas i landet och anser att regionen förbises i denna 
fördelning. 

Vi är alla medborgare i landet och skall på ett rättvist sätt såväl fördela och ta del av de samlade 
resurserna. Stockholmsområdet har cirka 8,5 % av befolkningen, men innehar cirka 63 % av 
landets samlade resurser i form av arbetstillfällen vid statliga verk och myndigheter. Detta är en 
basnäring i Stockholmsområdet. Det finns drygt 116 000 sådana arbetstillfällen inom 
storstockholmsområdet, många fler som genereras som en direkt följd av detta. […] De statliga 
verken tillhör även oss. En rättvis fördelning skulle medföra att vi idag skulle ha uppemot 3000 
arbetstillfällen inom statliga verk och myndigheter. Det har vi inte. Denna administration som 
kan utföras i hela riket skall utlokaliseras rättvist. Vi kräver inte mer än andra, bara vår del. 
Inriktningsbeslut på det här området finns sedan tidigare, men ingenting händer. 
Beslutsfattarna finns i samma område. Inrätta långsiktiga riktiga utvecklingsjobb i glesbygd. 
Bort med krångliga och projektliknande arbetsformer. Allt i allo funktioner och byaservice är 
rejäla jobb inom en behövlig servicesektor.209

Norrbottenspartiet söker olika möjligheter för att förbättra regionens position och kapacitet. De 
anser att en rättvisare lokalisering av statliga verk skulle skapa flera arbetstillfällen i regionen. 
Partiet påpekar att Stockholmsområdet framstår som framgångsrikt eftersom 63 % av landets 
samlade resurser finns där. Keating påpekar att komparativa fördelar är ett elementärt koncept 
för regioner som fokuserar på lönsamma aktiviteter vilka skapar mer konkurrenskraft. 210

In this vision, policy makers seek to maximize the capacity of their territory to compete by 
endowing it with the resources, notably in human capital, which are critical in the global 
economy, and by mobilizing local energies. This implies an active policy stance, and a complex 
network of public- private linkages to engage synergies. Regions have emerged as an important 
level for this type of mobilization but with strategies, which are shaped by political 
dynamics.211

Det mest intressanta med Norrbotten är att dess regionala utveckling har element av den gamla 
regionalismen. Keating pekar på den förändring av utvecklingspolitiken som har skett mellan 
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1950-talet och 1980-talet. Han betonar att den gamla utvecklingsmålsättningen var att generera 
multipla effekter och etablera tillväxtzoner. ”There was a heavy reliance on infrastructure 
development, including roads, ports, airports, telecommunications, advance factories and 
industrial estates.”212 Kritiken mot denna strategi har motiverats med att den är ineffektiv och att 
den producerar en mer beroende utvecklingsform istället för en självbestämmande tillväxt.213 
Norrbottenpartiets syn på självständighet har integrationsorientering eftersom de påpekar ”Vi är 
alla medborgare i landet” eller ”Vi kräver inte mer än andra, bara vår del.” Keating betonar att: 
”Regionalism is not necessarily autonomist. There are integrative regionalisms seeking the full 
integration of their territories into the nation and destruction of obstacles to their participation in 
national public life.214

4.2.4 Hälso- och sjukvård för alla Norrbottningar 
Hälso- och sjukvårdsfrågor är ett av de centrala problemen i Norrbotten. Beslutet om 
nedläggningen av BB-enheter i länet anses vara ogenomtänkt och ”utan hänsyn till den folkliga 
opinionen”.215 Norrbottenspartiet kräver satsningar på hälso- och sjukvården: 

Nedskärningarna, huvudsakligen beroende på en långtgående EMU anpassning måste 
upphöra. Vi vill se en successiv ökning av resurserna till sjukvården. Målet är 10 – 12 % av 
bruttonationalprodukten. Vi måste åter få en acceptabel kvalité och slut på köerna. Det finns 
ett systemfel när vi har växande köer trots att vi har fler läkare än någonsin. 
Primärvården/Närvården och de små sjukhusen måste förstärkas. Samtliga sjukhus skall vara 
kvar som fullvärdiga sjukhus. Ökade resurser till bland annat röntgendiagnostik och någon 
form av mellanvård. Små enheter har samma kvalité som stora, inte minst har det visat sig när 
det gäller BB/Gyn verksamhet, som åter skall öppnas i Piteå, Kalix och Kiruna. […] 
Sjukvården är dessutom en stark regionalpolitisk faktor i tillväxt och utveckling.216

Norrbottenspartiet pekar på att en välfungerande sjukvård är en förutsättning för den regionala 
utvecklingen. I den här frågan framstår regionen mest som en periferi som är underordnad 
centrum och dess beslut. Detta resulterar i ett ökat krav på politisk inflytande. Det kan noteras att 
i analysen av Norrbottenspartiet förekommer flera ”centrum”. I det här resonemanget är det 
landstinget som är centralmakten. I vissa fall är det kommunfullmäktige som Törnman kallar för 
”sosseborgarna”. Malmström påpekar att innebörden i begreppen periferi och centrum har 
förändrats vilket ”har skapat nya centrum för periferin att förhålla sig till och nya arenor att agera 
på”217. Norrbottens Sjukvårdsparti kräver en god hälso- och sjukvård för alla Norrbottningar och 
vill verka för: 

en rättvis decentralisering av sjukvården, baserad på Norrbottens speciella geografiska 
förutsättningar, där ortsbefolkningen ges ett direkt inflytande på sin egen hälso- och sjukvård. 
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[…] (Partiet) skall verka för en bibehållet decentraliserat inflytande på den egna sjukvården 
genom att motverka centralstyrning och maktkoncentration genom att föra ut 
beslutsprocessen. (Partiet) skall verka för att verksamhet som gränsar till hälso- och sjukvård, 
särskilt inom ungdoms- och äldreomsorg samt handikappverksamhet ges tillräckliga 
resurser.218

Norrbottens Sjukvårdsparti vill ”medvetandegöra befolkningen” och ge dem ett direkt inflytande 
vilket tyder på en regionalpolitisk aktion. Detta kan betraktas som en viktig politisk skiljelinje som 
gör att ”centrum-periferiklyftan aktiveras och leder till politisk mobilisering”.219 Malmström 
hänvisar till Lipset och Rokkan och skriver att: 

Lipset och Rokkan menar […] att avsaknad av kontakt med centrum är ett kriterium som 
skapar grogrund för perifera rörelser. De avser med liten kontakt såväl geografisk isolering som 
få allianser och förhandlingar med centrum. Lipset och Rokkan tycks i begreppet isolering 
lägga både kulturell avskärmning, dålig infrastruktur, lite handelsutbyte och begränsad kontakt 
över huvud taget mellan periferin och centrum.220

Malmström menar att ”brist på kontakt” återspeglar en situation där upplevd isolering och 
frånvaro av politisk medverkan skapar ett behov i periferin ”att mobilisera sina medborgare 
gentemot centrum.”221 Rokkan skriver om själva betydelsen av begreppet ’periferi’ följande: 

In geographical terms a ’periphery’ may be formally defined, as one element in a spatial 
archetype in wich the periphery is subordinate to the authority of the centre. Within this 
archetype the centre represents the seat of authority, and the periphery those geographical 
locations at the furthest distance from the centre, but still within the territory controlled from 
the latter. […] More concretely we can say that a periphery is dependent, with little control 
over its fate possessing minimal resources for defence of its distinctiveness against outside 
pressures. It is often a conquered territory, as it were a kind of colony, administered by officials 
who are responsive less to the desires of the periphery than to instructions from geographically 
remote centre.222

Rokkan påpekar att centrums position innebär en kontroll av resurser vilket vidmakthåller 
periferins beroende av centrum. Han skriver att periferi även visar en tendens till att utveckla en 
marginaliserad kultur223 vilket inte kan påvisas i mitt empiriska material. Huvudkarakteristika för 
periferier, enligt Rokkan, är avstånd, olikheter och beroende. Periferins beroende av centrum 
återges i tre sfärer; politiska beslut, kulturstandardisering och det ekonomiska livet. En sådan 
situation kan skapa en ambivalens hos befolkning, nämligen att de är en del av systemet samtidigt 
som de är isolerade224. Jag anser att detta stämmer ganska väl med den uppfattningen som 
Norrbottenspartiet framför i sitt partiprogram. De skriver till exempel att: ”Vi är innevånare i ett 
län, inte djur i en naturpark”.225 Denna mening är en svidande kritik mot staten och förmedlar ett 
stort missnöje med den rådande situationen i regionen. Partiet ser Norrbotten som en del av 

                                                 
218 http://www.sjukvardspartiet.nu/html/lansprogram.htm 2005-10-04. 
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landet samtidigt som de måste framföra krav för bättre infrastruktur och bevarandet av BB/Gyn 
verksamheterna i flera kommuner.  

4.2.5 Miljö, turism och Barentsregionen 
Norrbottenspartiet betonar att ”livskvalité är en grundläggande faktor för tillväxt i regionen”. 
Miljöfaktorer, naturliv och möjligheten att jaga, fiska och köra skoter är livskvaliteten. 226 
Regional utveckling ses som ”en helhetsutveckling av Norrbotten”. Turism och miljöfrågor 
betraktats som en viktig del av denna utveckling.227

(Partiet) skall verka för en utvecklad Norrbottnisk turism som helhet. Verksamheter som har 
sin lokala och speciella prägel, t ex orörda vattendrag bör utgöra en del av kärnverksamheten. 
(Partiet) skall aktivt medverka till att utveckla företagsamhet inom turism och s.k. ekoturism 
samt aktivt marknadsföra densamma såväl nationellt som internationellt. 228

Partiet vill framhäva att Norrbotten har potential för utvecklingen av det turistiska utbudet. 
Utvecklingen av turism (särskilt ekoturism) kräver miljöinsatser och miljömedvetande vilket 
innebär: 

att alla verksamheter ska präglas av miljömedvetenhet och kretsloppstänkande och 
Norrbottniska kommuner och landsting skall vara ledande inom området. Alla infrastrukturella 
satsningar skall föregås av en miljökonsekvensbeskrivning. […] Kommuner och landsting gör 
en egen Agenda 21. (Partiet) skall verka för ett bevarande av Norrbottniska naturresurser bl a 
naturreservat och de av naturresurslagen skyddade älvarna. Biologiska mångfalden skall 
bevaras. […] (Partiet) skall verka för att den radioaktiva nedsmutsningen i Barentsregionen 
stoppas.229

Partiet anser att alla verksamheter bör anpassas efter miljökrav. De vill påpeka att Norrbotten har 
en unik natur vilket ger en särskild anledning till större insatser när det gäller miljöfrågor. Genom 
att vara ledande inom området visar de att det i regionen finns en större miljömedvetenhet och 
kretsloppstänkande än i övriga landet. Barentsregionen lyfts fram även i frågan om turism och 
betonar Norrbottens geografiska tillhörighet till denna region. 

(Partiet) skall verka för en utveckling av Barentsregionen som den större geografiska basen för 
norrbottnisk verksamhet och en utveckling av samarbete inom denna region. Verka för att 
Norrbottnisk kultur utvecklas och utgör en del av det turistiska värdet. Genom att arbeta för 
en kulturell utveckling med Norrbottnisk särprägel, där särskilt ursprungs- befolkningarnas 
kultur ges större utrymme och särskilda möjligheter. Deltaga och medverka i kulturella utbyten, 
inte minst inom Barentsregionen.230

Barentssamarbetet inleddes 1993 och ”Barentsregionen omfattar de nordligaste regionerna av 
Sverige, Norge, Finland och nordvästra Ryssland. […] Inom området lever ett antal urfolk, bl.a.: 
samer, komi, vepser och nenetser.231 Detta beskrivs i citaten ovan som Norrbottnisk särprägel 
som bör tillvaratas och vilket kan främja både turismen och den regionala utvecklingen. Däremot 
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finns detaljer som pekar på att det finns vissa problem i främjandet av de kulturella utbytena i 
Barentsregionen. I Norrbottenspartiets program kan läsas följande: ”Vi säger nej till Ilo 
konventionen 169. Norrbottens människor har lyckats leva i samverkan. De motsättningar och 
svåra frågor som uppstår kan och skall lösas på lokal och regional nivå.”232 ILO (International 
Labour Organisation) är FN:s speciella organisation. ”ILO 169 erkänner ursprungsfolkens fulla 
sociala, kulturella och religiösa rätt.”233 I Kirunapartiets budgetförslag motsätter de sig beslutet att 
Sameparlament ska vara placerat i Kiruna och föreslår placeringen i Kirunas östra.234 I 
veckobrevet skriver Törnman följande: 

Kommunledningen har ju i sann demokratisk anda beslutat att flytta Kiruna på grund av 
sprickzonerna. Starkaste förespråkaren för det är kommunalrådet. Därför är det förvånande att 
han i dagens NSD hurrar för att Fastighetsverket skiter i sprickzonerna och bygger nya 
sameparlamentet mitt i stan. Kanske tanken är att Kiruna skall bort och ersättas av 
sameparlamentet!235

Denna kommentar visar en besvikelse över utvecklingen i Kiruna och pekar på motsättningen 
med samerna. Däremot kan det konstateras att denna mottsättning med samerna upptar en 
ganska liten plats i deras program och andra dokument.  
 
Utveckling av miljö, turism och kultur kan betraktas som en politisk aktion i 
institutionaliseringsprocessen. Paasi ser det som en symbolisk utformande som är central för 
regional institutionalisering och skriver att: 

In the contemporary world and in many European contexts various actors (mainly politicians 
and entrepreneurs) strive to create new symbolic meanings for localities and regions to 
promote their economic success and the supposed ’difference’ is then transformed into a 
commodity in the tourist industry. ’Culture’ is one of the keywords in this place promotion, 
where local resources and culture are transformed into selective heritage.236

Genom att framhäva miljöinsatser, lokal särprägel och naturresurser strävar 
Norrbottenspartiet/Norrbottens Sjukvårdsparti efter en utveckling av företagsamhet inom 
turism/ekoturism. Detta kan skapa förutsättningar för Norrbotten att framträda som en attraktiv 
och produktiv region  

4.3 Skillnader  
Malmström pekar på ekonomin som ”en viktig faktor i all politisk mobilisering”.237 Hon anser att 
”ett relativt stark ekonomisk oberoende är nödvändigt för att en region ska bli en politisk 
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kraft”.238 Skånepartiet visar detta med sitt krav på självständighet och anser att ”bland jämförbara 
länder har Sverige nu den i särklass sämsta ekonomiska utvecklingen”.239 Partiet markerar att 
Skåne som självständigt kan klara sig bättre utan Sverige. Även vallöfte om att öppna 
Barsebäcksverket pekar på att Skånepartiet anser att regionen har de ekonomiska förutsättningar 
och resurser som krävs för att kunna ställa krav och separera sig från staten. ”En ekonomisk svag 
region däremot är i större utsträckning beroende av att det finns nationellt transfereringssystem 
och vill givetvis undvika att bli betraktad som en ekonomisk belastning.”240 Norrbottenspartiet 
ställer krav på svenska staten när det gäller den ekonomiska tillväxten i regionen. Partiet anser att 
en rättvis resursfördelning och infrastruktursatsningar kan förbättra den nuvarande situationen i 
Norrbotten. När det gäller bidrag från staten anser partiet att det handlar om regionens egna 
välförtjänta pengar från naturtillgångarna. Därför understryker partiet i sitt program - ”Ja till 
berättigad ersättning nej till bidrag”.241 Det kan konstateras att ekonomiskt oberoende/beroende 
gentemot staten/centrum även påverkar den regionalpolitiska utvecklingen. Keating betonar att 
det finns olika strömningar när det gäller sättet att förnya de regionala rörelserna och att 
transformera regionalismens idé. Det finns regionalism där det syftas till en närmare integration i 
nationell ekonomi och politiska system, och regionalism som syftar till autonomi och en distinkt 
ekonomisk utveckling .242  

We can therefore make tentative distinction between ’regional traditionalists’, largely 
depoliticized […], and new or modern regionalists […] interested in the region as an element in 
modernization and the construction of Europe. Regional traditionalists may be uninterested in 
regional autonomy, seeing the region in a purely cultural or topographic perspective, and 
preferring traditional mechanisms of representation in central and local government, […] 
Modern regionalists will be more outward-looking and see the region as a dynamic force for 
economic and social change. 243

Skånepartiet har en tydlig EU vänlig politik. I Skånes självständighetspartis förbundsprogram 
klargörs att Skåne (efter utropande till självständig stat) ansöker om medlemskap i EU och att 
”EU-reglerna införs fullt ut inklusive Euron”.244 Däremot ser Norrbottenspartiet på EU 
medlemskap som en belastning både för Sverige och för regionen. ”Nedskärningarna 
huvudsakligen beroende på en långtgående EMU anpassning måste upphöra.”245 Kirunapartiet 
anser att Kiruna och även andra kommuner i Norrbotten brottas med avsevärda svårigheter och 
att ”ökade medlemsavgifterna till EU urholkar finanserna allt mer vilket också märks i 
kommunerna”.246 Malmström betonar att regionala partiers ”ideologiska hemvist” är en 
betydande faktor som ger innebörd i partiers politik. ”Ett regionalt parti bildas knappast endast 
                                                 
238 Ibid. 
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av ideologiska skäl (i vänster-högerbemärkelse) men […] de flesta har tagit ställningen.”247 
Skånepartiet har en tydlig högerorientering vilket återspeglas i deras krav när det gäller 
flyktingpolitik, islam och den fria konkurrensen i marknadsekonomin. De anser att majoriteten av 
väljarna i Skåne är mindre socialister än i övriga delar av Sverige .248 Norrbottenspartiet har en 
klar vänsterorientering och vid partiets bildande har den gemensamma ståndpunkten varit att 
föreningsverksamheten inrättas enligt arbetarrörelsens modell. Partiets ordförande Törnman 
markerar tydligt att ”Själfallet är jag socialist på det sättet att jämlikhet, solidaritet och rättvisa 
mellan människorna skall spegla allt politiskt arbete”.249 Enligt Malmström är ”partiets mål för 
regionen en partiintern faktor” som är viktig för partiets inflytande bland väljarna. ”Med mål för 
ett regionalt parti avses den territoriella organisation som partiet vill att regionen ska ingå i: en 
federation, en separat stat eller fortsatt samverkan inom den nuvarande staten med utökad 
regional autonomi”.250 Partiets mål är den grundläggande skillnaden mellan de två regionala 
partier. Skånepartiet verkar för en separation från staten och vill att Skåne ska vara själständig 
medan Norrbottenspartiet strävar efter en ekonomisk utveckling, lokalt och regionalt självstyre 
men som en integrerad del av staten. Dessa mål styr partiernas prioriteringar vilket återspeglas i 
de krav som framförs i partiernas program. Skånepartiet fokuserar flyktingpolitik, islam, 
energiförsörjning, pensioner mm vilket berättigar partiets krav på självständighet som den enda 
utvägen för att återta kontrollen över rummet/regionen. Norrbottenspartiet fokuserar regionens 
utveckling, nedläggningar av BB, ökat sysselsättning etc. och detta ger argument för partiets kamp 
för Norrbotten och krav på förändringar. Malmström påpekar att de regionala partierna inriktar 
sina politiska mål till den egna region och försöker etablera sig på den ”inhemska” politiska 
arenan. Regionala partier kan formulera sina mål som ”territoriella, konstitutionella och andra 
mer sakpolitiska”251 vilket visar sig i de politiska krav som Skånepartiet och Norrbotten framför. 

4.4 Likheter 
Malmström skriver att regionala partier har till politiska mål att peka på ett missförhållande i 
regionen: 

Målet kan kanalisera ett missnöje med de andra partierna och syfta till att komma till rätta med 
ett missförhållande. Ett regionalt parti kan exempelvis visa på en nationell orättvissa eller 
problematik som skulle kunna undvikas eller förbättras om regionen i ökad utsträckning fick 
bestämma över sig själv.252

Det kan konstateras att både Skånepartiet och Norrbottenspartiet försöker lyfta fram de 
missförhållanden som finns i den egna regionen. Båda partierna riktar hård kritik mot 
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socialdemokraterna och även mot det borgerliga blocket. Skånepartiet anser att 
socialdemokraterna styr massmedierna och anklagar de borgerliga partierna för passivitet:  

Den dåvarande antisocialistiska oppositionen insåg inte, att den nödvändiga förändringen av 
samhället […] förutsatte en radikal förändring av den grundläggande och allmänt förhärskande 
socialdemokratiska samhällssynen, […] Många fler än Carl P Herslow förväntade sig, att 
antisocialisterna som en av sina första åtgärder skulle lägga makten över massmedia direkt i 
läsarnas, lyssnarnas och tittarnas händer. När så ej skedde blev besvikelsen enorm. 253

Detta innebär att bildandet av Skånepartiet har varit en nödvändighet för att kunna utkämpa 
kampen för ”individuell frihet” och en utökad demokrati. Norrbottenspartiet visar också sitt 
missnöje med båda blocken och Törnman använder ofta utryck ”sosseborgarna” vilket 
återspeglar deras missnöje med den statliga politiken. 

Att arbeta i oppositionen är ingen dans på rosor. Slitet uppmärksammas inte och välbehövlig 
kritik mot sosseborgarnas ageranden i många frågor verkar upplevas som vi enbart agerar i 
besvikelse. Därför har vi tagit beslut om helsidesannonser i (annonsbladet) Kometen minst en 
gång i månaden där vi i korta ordalag med stor text får fram vår politik och partiets arbete.254

Här beskriver Törnman problemet med att göra sig hörd och detta pekar på en likhet med 
Skånepartiet och deras åsikt om socialdemokratiskt monopol över massmedia i Sverige. Det mest 
påtagliga för de två regionala partierna är deras missnöje med Stockholm/centrum och de beslut 
som fattas där. Rokkan påpekar att konflikter över gränser klart avspeglar motsättningar mellan 
flera grupper och deras intresse av kontroll över olika resurser i det egna territoriet. 
Lokaliseringen av merparten av institutionerna (administrativa, ekonomiska och kulturella) 
identifierar det territoriella centrat.255 Analysen har visat att båda partierna mottsätter sig statens 
beslut när det gäller fördelningen av resurserna. Skånepartiet anser att regionen själv skall 
bestämma över kostnaderna för flyktingpolitik och ekonomisk/humanitär hjälp. Partiet menar att 
regionen skall få bestämma över energiförsörjning och kräver att nedläggningsplanen för 
Barsebäcksverket upphävs.256 Norrbottenspartiet kräver en bättre kontroll över egna resurser och 
en rättvisare fördelning. De anser att ”63 % av landets samlade resurser i form av arbetstillfällen 
vid statliga verk och myndigheter” finns i Stockholm. Partiet anser att detta måste förändras och 
kräver sin del av resurserna.257 Både Skånepartiet och Norrbottenspartiet anser att statens beslut 
gällande pensioner är felaktigt. Skånepartiet accepterar inte att pensionslöfte bryts och kräver att 
pensionerna återställs till det som har utlovats.258 Norrbottenspartiet anser att ”konfiskering av 
ålderspensionerna måste upphöra och pensionerna ska återställas i relation till ett uppräknat 
index”.259 Båda partier vill framhäva att de inte ser de äldre som belastning utan som värdefulla 
människor som har byggt upp det svenska samhället. Skånepartiet betonar att ett skånskt 
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regionalstyre bör ha ”största makt gentemot Stockholm och minsta möjliga gentemot Skånes 
kommuner och invånare”.260 Därför kräver partiet att folkomröstningar skall hållas på alla 
beslutsnivåer. Även Norrbottenspartiet/Norrbottens Sjukvårdsparti anser att ”folkomröstningar 
skall tillämpas i större utsträckning” för att motverka centralstyrning och öka befolkningens 
inflytande.261 Miljöfrågan ses som viktig av de två regionala partierna. Norrbottenspartiet betonar 
att ”livskvalité är miljöfaktorer och kretsloppstänkande”.262 Partiet anser att det är viktigt med 
bevarande av Norrbottniska naturresurser och att nedsmutsningen ska motverkas. Skånepartiet 
förespråkar ett omfattande natur, miljö och djurskydd och ser det som en av de viktigaste 
frågorna. 

5. Avslutande diskussion 
Den jämförande analysen av det empiriska materialet har påvisat intressanta skillnader och 
likheter mellan de två regionala partierna; Skånepartiet och Norrbottenspartiet. Det mest centrala 
i analysen har varit att undersöka hur partierna framställer den egna regionen och vad de 
uppfattar som viktigt i den regionalpolitiska utvecklingen. Skånepartiet anser att Skåne har en 
kontinental karaktär och därför är skåningar mest EU vänliga i landet. De betonar att Skåne är en 
del av Norden men samtidigt upplevs den svenska staten som en påfrestning för regionen. 
Skånepartiet anser att Sverige har påtvingat Skåne en rad dåliga politiska beslut som gäller bland 
annat ekonomi, sysselsättning, flyktingpolitik etc., vilket har försämrat livskvaliteten i regionen. 
Skånepartiet ser Skåne som en del av det globala samhället medan Sverige anses föra en 
egendomlig politik som leder landet till isolation. De anser att bara ett självständigt Skåne kan 
återta kontroll över situationen och på så sätt bli en förebild för resten av Sverige. 
Norrbottenspartiet ser Norrbotten som en region med stor potential i form av naturtillgångar. De 
anser att Norrbotten behandlas orättvist från statens sida och berövas egna resurser. Av denna 
anledning menar partiet att Norrbotten har fått en bidragsstämpel. Regionen kan inte erbjuda 
kvalificerat arbete och garanterad hälsovård vilket resulterar i avfolkning. Deras berättigade del av 
vinsterna från naturresurser såsom vattenkraft, skog och malm kan enligt partiet förändra 
situationen och göra Norrbotten till en ekonomisk tillväxtzon. Norrbottenspartiet menar att 
Norrbotten med sitt naturreservat och orörda vattendrag kan profileras inom turismen och 
ekoturismen. De anser att Norrbottniska kommuner bör vara ledande inom miljöfrågor. Den 
tydligaste skillnaden mellan partierna är deras syn på den regionalpolitiska utvecklingen i 
respektive region. Skånepartiet ser som sin främsta uppgift att verka för ett självständigt Skåne 
och att verka för att Skåne i framtiden ska bli en egen stat. Norrbottenspartiet ser den 
ekonomiska tillväxten som det viktigaste för Norrbotten och de vill verka för en bättre 
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integration av regionen i det politiska livet i Sverige. Studien stärker därför Keatings slutsats att 
regionalism kan manifesteras på olika sätt. 

It is from the dialectic of these different regionalisms with state and now the international 
order that the dynamics of political regionalism are made. Each movement contains a mixture 
a distinct elements. […] Regionalism is not necessarily autonomist. There are integrative 
regionalisms seeking the full integration of their territories into the nation and the destruction 
of obstacles to their participation in national public life. There are autonomist regionalisms 
seeking a space for independent action; and there are desintegrative regionalisms, seeking 
greater autonomy or even separation.263

Skånepartiet hävdar att Skåne är tillräckligt resursstarkt för att kunna separera sig från Sverige och 
därmed existera som en egen stat. Norrbottenspartiet däremot anser att Norrbottens 
naturtillgångar flyter ut ur länet och kräver en rättvisare resursfördelning. Detta är ett tecken på 
att Norrbottenspartiet till skillnaden från Skånepartiet ser den egna regionen som underordnad 
staten. Även detta stärker Keatings teori om att de skillnader som uppstår mellan olika 
regionalismer framförallt är beroende av den ekonomiska situationen i regionen.  
 
Paasi har tidigare betonat vikten av en distinktion mellan regional identitet och regionens 
identitet. Regional identitet innebär en produktion av ett regionalt medvetande, symboliska 
värderingar och en konstruktion av ”de andra” medan regionens identitet innebär en produktion 
av regional image som syftar till en ökad lojalitet hos regioninvånare.264 Denna distinktion kan 
tillämpas när det gäller frågan om vad partierna framställer som säreget i den egna regionen. 
Skånepartiet framhäver att den skånska folkmajoriteten har annorlunda uppfattningar till skillnad 
från ”uppsvenskar” när det gäller en mängd politiska och andra frågor. Detta är ett sätt att 
avgränsa den egna regionen genom att göra gällande en regional identitet. När Norrbottenspartiet 
vill framhäva Norrbottnisk särprägel beskriver de orörda vattendrag och naturliv med möjligheter 
att jaga, fiska och köra skoter. Den orörda naturen och distans blir ett kännetecken för regionen. 
 
Den mest påtagliga likheten mellan de två regionala partierna är deras missnöje med Stockholm 
och de beslut som fattas där, från statliga myndigheternas sida. Rokkan har tidigare förklarat 
sådant missnöje som ett resultat av ett centrum - periferi förhållande vars huvuddimensioner 
konstitueras av ekonomiska, kulturella och politiska transaktioner.265 Rokkans centrum - 
periferteori har här använts endast som en utgångspunkt i analysen. Varje region har sina 
specifika egenskaper, vilka präglar dess förhållande till centralmakt samtidigt som den aktuella 
politiska situationen i landet bestämmer över problemets karaktär i regionen. Det är knappast 
möjligt att förklara och systematisera alla typer av motsättningar mellan centralmakten och 
perifera regioner genom ett enda teoretiskt koncept. Min studie visar att två regionala partier, 
med olika ideologiska hemvist och hemmahörande i regionerna med helt olika förutsättningarna, 
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förmedlar ett starkt missnöje med centralmakten. Centrums inflytande är baserat på förfogandet 
över resurser och detta är orsak till partiernas missnöje. Båda partierna anser att det ligger i den 
egna regionens intresse att få bestämma över resurserna och andra viktiga politiska beslut. 
Partierna vill motverka centralstyrningen och förespråkar därmed regionala folkomröstningar i 
stället för att överlåta åt representanter i riksdagen att fatta de viktiga besluten.  
 
Syftet med denna uppsats har varit att synliggöra skillnader och likheter i den regionalistiska 
politiken för att på så vis belysa regionalismen och dess innebörd. Studiens intention har varit att 
diskutera den övergripande frågan: vad är regionalism? och försöka svara på den. Rokkan anser att 
varje analys av variation mellan flera politiska system måste börja med en uppfattning om 
territorium. Min studie har visat att de regionala partiernas uppfattningar om den egna regionen 
präglar och påverkar deras politik. Båda partierna formulerar och anpassar sina politiska krav 
efter vad de upplever som viktigt för regionen och dess invånare. Eftersom territorium framstår 
som en grundläggande faktor i de ekonomiska och politiska frågorna kan regionalism definieras 
som en territoriell ideologi. Paasi diskuterar rummets förändring och påpekar att det sociala rummet 
alltid är en social produkt. Han hänvisar till Lefebvres diskussion om produktion av rummet och 
lyfter fram några nyckelelement: ”first the production and reproduction of state and 
administrative divisions of space; secondly the representations of space and exploitation of 
various ’territorial ideologies’ in this construction, e.g. regionalism and nationalism”.266 Det kan 
konstateras att regionalism och nationalism har en gemensam nämnare - territoriet. Den politiska 
aktion som står bakom regionalism och nationalism fokuserar alltid ett territorium och dess 
invånare. Malmström betonar att regionala partier i de flesta avseenden liknar till etablerade, 
traditionella partier, eftersom de agerar på den politiska arenan på samma sätt. Det som skiljer de 
två regionala partierna från de andra etablerade partierna är emellertid att deras politiska krav är 
bundna till den egna regionen. De riktar sina krav mot centralmakten och verkar för ett ökat 
regionalt självstyre. Den jämförande analysen har samtidigt påvisat att Skånepartiet och 
Norrbottenspartiet har mer skillnader än likheter. Norrbottenspartiet kan till exempel placeras på 
den vänstra sidan medan Skånepartiet utan tvekan hamnar på den högra sidan. Det finns 
påtagliga skillnader i deras politiska budskap och de problem som de väljer att lyfta fram. 
Norrbottenspartiet fokuserar BB verksamheter, avfolkningen och infrastruktur medan 
Skånepartiet lyfter fram flyktingpolitik som en av orsakerna till försämrad ekonomi. Olikheterna 
kan delvis förklaras med regionernas geografiska lägen i landet eftersom Norrbotten framstår 
som en glesbygdsregion medan Skåne har ett betydande antal invånare med utländsk bakgrund. 
Jag anser att partiernas olika inställningar gentemot EU också kan relateras till regionernas 
geografiska lägen. Skånepartiet betonar den kontinentala mentaliteten och EU vänlighet hos 
skåningar medan Norrbottenspartiet upplever EU medlemskap som en belastning för regionen. 
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Slutligen vill jag påpeka att även detta stärker min slutsats att regionalism kan definieras som en 
territoriell ideologi. 
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