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Titel  

Airport Gothia – En diskursanalys av Norrköpings Tidningar, om en gemensamflygplats i ’fjärde storstadsregionen’ 
 
 
 
 
Sammanfattning 

 
Analysen visar på att flygplatsfrågan är en diskussion som byggs utifrån en ekonomisk 
representation, där olika bilder framträder. Samarbete och tillväxt är två tankelinjer i 
flygplatsfrågan. I materialet framträder tankar kring samarbete, både som något svårt att lösa men 
också nödvändigt för utveckling och framtid. Den andra framträdande tanken bygger på tillväxt, 
en konkurrenstanke kring ökning av produktion och marknadsvinster. Konkurrenstanken är 
starkt närvarande i både samarbets- och tillväxtdiskussionerna, samtidigt framstår i analysen en 
alternativ konkurrensbild växa fram. Flygplatsfrågan kan ses som en investeringsdiskussion, 
exempelvis att investera i samarbete, som kan generera i större och bättre arbetsmarknad, 
kraftfullare och bättre utbildningsmöjligheter som också syftar till bättre livskvalité. En 
konkurrenskraftig plats att vara aktiv i genererar i bättre ekonomi, vilket gäller både i företag- eller 
verksamhets-, individuella- och i den politiska sfären.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord 

Gemensam flygplats, samarbete, tillväxt, intressekonflikt, konkurrens, marknadsandelar, vinstdrivande, region, 
tillhörighet, konkurrenskraft, trovärdighet,  
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Inledning 
I dagens europeiska samhälle och i en förändrad politisk sfär kan man enligt kulturgeografen 
Anssi Paasi se regioner som den nya politiska arena där olika aktörer möts.1 Micheal Keating 
professor i Political and Social Sciences menar på att dagens regionalism är en dynamisk kraft för 
ekonomisk och social förändring.2 ”Regions are not a given fact of life, or a historic relic, but a 
social construction, constantly being made and remade”.3 Under de senaste tio åren har man 
försökt skapa en ’fjärde storstadsregion’ av städerna Linköping och Norrköping, ett 
marknadskoncept för att utveckla en stark region. Ett sätt att stärka den ekonomiska tillväxten 
dels efter krisåren på 1990-talet och dels inträdet i Europeiska Unionen, då Sverige blev en del av 
ett större sammanhang. En början till en ’fjärde storstadsregion’ kan man se i samarbetet över 
kommungränserna som exempelvis skapandet av Campus Norrköping, en utstationerad filial till 
Linköpings universitet. Det har nu gått lite mer än tio år sedan starten att integrera Linköping – 
Norrköping.  
   Flygplatsdiskussionen är ett intressant ämne att studera i och kring samarbete mellan regionens 
kommuner. Det är en flerårig diskussion som sträcker sig långt tillbaks i tiden, före EU-inträdet 
och blir då en aspekt i strävan efter att stärka regionen i dagens utveckling, som en del i den 
globala marknaden.4 Dessutom beslöt Riksdagen den 17 januari 2002 att kommunala 
samverksorgan ute i länen skulle kunna bildas. I dessa organ ska både landsting och kommuner 
ingå och de sak arbeta med länets utveckling och samorganisation.5 I och med detta beslut blir 
det intressant att diskutera Östergötlands gemensamma utveckling och tänkbara mål för en 
gemensam storstadsregion, varpå diskussioner kring en gemensam flygplats åter blivit högaktuell. 
   Keating menar att trots betydelsen av ekonomisk utveckling, så tenderar närliggande regioner 
att vara motståndare, att tävla med varandra, vilket gör samarbete till något mycket svårt. Olika 
sektorers intressen, på båda sidor gränsen, motsätter sig i regel rationalisering om det ses som ett 
hot för dem och politiker måste verka för deras väljares intressen i första hand än för den 
gränsöverskridanden regionen som helhet. Ett typiskt exempel, enligt Keating, är existensen av 
två flygplatser, en på varje sida om gränsen, ingen tillräcklig stor nog för att klara av behoven i en 
expanderande ekonomi.6 Keatings påpekande kring exemplet två flygplatser fångar min 
uppmärksamhet eftersom ’fjärde storstadsregionen’ befinner sig i en liknande situation och har 
befunnit sig där under en längre tid. Några konkreta resultat av denna fleråriga diskussion tycks 
lysa med sin frånvaro, vilket får mig att undra vad detta kan beror på? Den här uppsatsen riktar 

                                                 
1 Anssi Paasi, (2001), Europe as a social process and discourses: considerations of place, boundaries and identity. 
European Urban and Regional Studies vol. 8, num. 1., pp.7-28, s. 14. 
2 Micheal Keating, (1998), The New Regionalism in Western Europe; Territorial Restructuring and Political Change, 
Cheltenham, s. 89. 
3 Ibid. s. 109. 
4 Jan-Åke Eriksson, (2005-03-02), ”Flygplats Malmen kan kombinera flyget med järnvägen”, Norrköpings  Tidningar 
5Sveriges Riksdag: http://www.riksdagen.se, 20070125, kl: 13.30 
6 Keating, (1998), s. 181 f. 

http://www.riksdagen.se/
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sitt intresse till en övergripande bild kring flygplatsdiskussionen och dess förändringar genom 
åren. 

Syfte 
Syftet med uppsatsen är dels att studera den diskussion om en gemensam flygplats, ’Airport 
Gothia’ som förs i dagspressen och dels skapa en förståelse kring denna.        
   Debatter formar och formas av de olika parter som är delaktiga i diskussionen, varför jag finner 
det intressant att utföra studien med hjälp av diskursanalys, som dels tillhandahåller ett teoretiskt 
förhållningssätt, där språket skapar en del av vår uppfattning om verkligheten eller olika fenomen. 
Dels tillhandahåller diskursanalysen olika dimensioner/nivåer att lyfta fram och diskutera olika 
aspekter i samhället.7  

Frågeställningar 
 För att försöka besvara mitt syfte har jag ställt mig följande frågor: 
- Hur framställs en gemensam flygplats i artiklarna? 
- Vilka framträdande bilder förmedlas kring fjärde storstadsregionens gemensamma flygplats? 
- Vad säger dessa bilder? 
- Har de förändrats under debattens gång? 

Studiens empiri 
Jag har valt att studera flygplatsfrågan eftersom diskussionen pågått under lång tid och jag är 
intresserad av att se till de förändringar som ägt rum. Ett krav som då framstår är att undersöka 
över en längre tid, samtidigt som detta är en liten studie, vilket resulterat i ett val fokuserat på 
diskussionen efter riksdagens beslut som jag noterade tidigare och framåt, det vill säga under 
perioden 2002-2006. 
  Uppsatsen kommer att behandla artiklar som diskuterar flygplatsfrågan, hämtade från 
Norrköpings Tidningar, en av regionens större dagstidningar och som inte enbart har en läskrets 
inom kommunen, utan även täcker upp närområden. Artiklarna i urvalet är antingen 
faktareportage eller publicerade under debatt- och ledarsidorna. 

Disposition 
För att få en bättre bild kring diskursanalys och den metod som uppsatsen bygger på kommer 
nästa avsnitt att ta upp och behandla några förhållnings- och tillvägagångssätt samt några 
reflektioner som är relevanta för de verktyg som använts i uppsatsen. Därpå lyfts tidigare 
forskning och teorier fram som ramar in det fält som uppsatsen befinner sig inom. Det tredje 
avsnittet består av själva analysen. Analysarbete följer mina frågeställningar. Den första delen 
behandlar frågorna; Hur framställs en gemensam flygplats i artiklarna och vilka framträdande 
bilder förmedlas? Svaren till dessa frågor ger både en kortfattad presentation av materialet, 
                                                 
7 Marianne Winter Jörgensen & Louise Phillips, (2000), Diskursanalys som teori och metod, Lund. 
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samtidigt som det framkommer några övergripande representationer/bilder, vilka bildar basen för 
nästa del i analysen. För att undvika upprepningar väljer jag därför att presentera materialet i det 
inledande analysarbetet. Fas två, min tredje fråga lyfter fram de framträdande bilderna och 
diskuterar deras innehåll. Tredje och sista fasen i analysarbete är att se om det skett någon 
förändring under materialets tidsperiod. Uppsatsens sista avsnitt avrundar arbetet i form av en 
sammanfattande slutdiskussion. I denna del framkommer också tankar som uppstått under 
uppsatsarbetet, exempelvis andra intressanta studieområden.  

Diskursanalys 
Diskursanalys utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, vilket bland annat innebär att man 
fokuserar på språkets betydelsebärande roll, att vi konstruerar vår verklighet. Språket är ett viktigt 
verktyg liksom den miljö där språket får dess betydelse och hur dess betydelse får innebörd i 
andra sammanhang. Diskursanalys bygger på en analys av språket och hur det används.  
   I boken Att förstå vardagen lyfter författarna Jan Trost och Irene Levin fram C.H Cooley, en av 
grundarna till symbolisk interaktionism, som menar att språket utvecklas genom personlig 
interaktion. En individ lär sig språket vilket leder till att vi utvecklar vårt tänkande. När vi tänker 
sker en slags kommunikation och genom denna skapas föreställningar av världen.8 Dessa 
föreställningar ger oss möjlighet till att använda språket på ett specifikt sätt. Språkvalet relaterar 
oftast till något, vilket i sin tur får sin betydelse beroende på vilket språkval som används och 
därmed framstår dialogiska relationer.9  

Teoretiska och metodiska ramar 
Inom diskursteorierna uppfattar man språket som ett system som hjälper oss att konstruera vår 
verklighet som bygger på ett strukturalistiskt språkvetenskapligt perspektiv. Språkforskaren 
Ferdinand de Saussures menar att ett tecken får sitt värde och sin betydelse i förhållande till andra 
tecken. Den struktur som binder tecknen till andra tecken kallar Saussure för Langue, vilket är 
abstrakt och oföränderligt fast. Men han menar också att det finns ytterligare ett inslag i språkets 
natur, ett konkret språkbruk som han kallar för Parole, vilket också ger möjlighet till att använda 
tecknen.10 Under åren har poststrukturalismen kommit att sudda ut gränserna mellan Langue och 
Parole  och arbetat med ”tanken att tecknen inte får sin betydelse av verkligheten utan av varandra 
i ett strukturellt nätverk.”11 Språket är inte längre något fast och oföränderligt. Det finns 
fortfarande en struktur i språket, men nätverket kan se olika ut beroende på i vilket sammanhang 
de används.12  

                                                 
8 Jan Trost & Irene Levin, (2004), Att förstå vardagen – med ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv, Lund, s. 42 f. 
9 Iver B Neumann, (2003), Mening, materialitet, makt: en introduction till diskursanalys, Lund, s. 19 f. 
10 Winter Jörgensen & Phillips, (2000), s. 16 f. 
11 Ibid. s. 17. 
12 Ibid.  
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   När vi andvänder språket sker en kommunikativ händelse, som kan få olika innebörd beroende 
på vem som skriver (producerar), vem som läser (konsumerar) och i vilka sammanhang, miljöer 
som texten kan eller befinner sig i.13 Vi använder språket som ett medel att föra dialog med oss 
själva och andra. En kommunikativ händelse handlar om dialogiska relationer vilket i sin tur 
hänger samman med intertextualitet och interdiskursivitet, som innebär att genom diskussioners 
drivkraft, formas både nya tecken och nya sätt att kommunicera på, vilket för utvecklingen 
framåt.14 Det finns inte bara en verklighet, utan verkligheten består av olika representationer av 
verklighet.15 En representation ger en bild, en förklaring till något. Flera bilder skapar ett underlag 
till att försöka utläsa vad som håller på att ske i samhället, vad det beror på och hur det sker.16   
   Inom diskursanalys finns olika inriktningar, men ett gemensamt drag är att en diskurs hänger 
samman med strukturen i språkets mönster.  

/.../ oftast rymmer ordet ”diskurs” dock en eller annan idé om att språket är strukturerat i 
olika mönster som våra utsagor följer när vi agerar inom olika sociala domäner – man talar 
exempelvis om ”medicinsk diskurs” eller ”politisk diskurs” /.../ en diskurs är ett bestämt sätt att 
tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen).17

 Idén om diskursanalys är just att analysera de mönster som uppstår i strukturen av 
språkanvändningen.18 De olika inriktningarna kan användas var för sig, eller i kombination med 
varandra. Kombinationsvarianten ger forskaren möjlighet att utveckla ett eget verktygsfält som 
passar just den studien som ska utföras.19

   Jag har valt att genomföra den här studien med utgångspunkt i diskursanalys, på grund av att 
den tillhandahåller möjligheter till bra verktyg, för att undersöka den kommunikativa händelsen 
och utvecklingen i Airport Gothia. I en diskursanalys fokuserar man på produktionen av 
betydelsebärande element som formar ny kunskap och förståelse kring fenomen.20  

I vissa angreppssätt fokuseras det på att diskurser skapas och förändras i vardagens diskursiva 
praktiker och att man därför ska göra systematiska empiriska analyser av människors tal och 
skriftspråk i bland annat massmedier eller i intervjuer. Andra angreppssätt är mer upptagna av 
de stora linjerna och försöker mer abstrakt att kartlägga de diskurser som över huvud taget 
cirkulerar i samhället vid en bestämd tidpunkt eller kring ett bestämt socialt område.21   

Winter Jörgensen och Phillips definierar diskursteori bland annat utifrån de politiska teoretikerna 
Ernesto Laclau och Chantal Moffe, där begreppet diskurs ses som en fixering av tecknen som 
knyts till varandra vilket skapar dess betydelse beroende på deras positioner till varandra. Vissa 
tecken styr andra teckens speciella betydelse och kallas man kan se vilket bestämt sätt som ligger 

                                                 
13 Winter Jörgensen & Phillips, (2000), s. 74. 
14 Ibid. s. 77. 
15 Neumann, (2003), s. 22 f. 
16 Ibid., s. 14. 
17 Winter Jörgensen & Phillips, (2000), s. 7. 
18 Ibid. s. 7. 
19 Ibid. s. 139 ff. 
20 Neumann, (2003), s. 157 ff.  
21 Winter Jörgensen & Phillips, (2000), s. 27. 
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till grund för textavsnittet (diskursen). Det finns också tecken som innehåller många betydelser 
och är därmed svåra att fixera, vilket medför en kamp mellan olika betydelsemöjligheter och 
därmed flera möjliga diskursetableringar.22

   Diskursanalys består av en diskussion kring de olika fenomenen eller representationer som 
framkommer i textanalysen. Med en kritisk inriktning också en analys som knyter ihop den 
diskursiva praktiken med vardagspraktiken, sociala praktiker.23 Enligt Norman Fairclogh professor i 
språkvetenskap och en av grundarna till kritisk diskursanalys är denna den tredje dimensionen 
sociala praktiker något som diskuteras i relation till ideologier och makt, som placerar in diskursen 
inom en aspekt kring makt som hegemoni och som en utveckling, där maktrelationer kan ses som 
en dragkamp mellan olika hegemoniska ramar.24 Iver B Neumann forskare på Norska 
utrikesinstitutionen förklarar samma sak, men utifrån ett annat utgångsläge.  Han lyfter fram 
pluralism som ett sätt att förstå och kunna förhålla sig till olika dimensioner, vilket leder till flera 
sätt att angripa ett problem.25 Winter-Jörgensen och Phillip menar att kritisk diskursanalys bland 
annat handlar om kartläggning av den diskursiva praktiken och dess roll i ”upprätthållandet av 
den sociala värld”.26 Språket ses i ett dialektiskt förhållande till den sociala världen, som bidrar till 
att ”både konstituerar den sociala världen och konstitueras av andra sociala praktiker” bland 
annat genom kommunikation.27 Att analysera med hjälp av diskursanalys handlar om en process, 
där de olika dimensionerna står i dialektiska förhållande till varandra.  

Reflektioner och förhållningssätt i ’Airport Gothia’ 
Analysen som följer nedan är inspirerad av ovanstående angreppsätt. Winter Jörgensen och 
Phillip menar att det finns författare som hävdar att en diskursanalys bör innehålla en diskussion 
kring det diskursiva fältet som framträder. En del menar att allt är diskursivt och inte går att 
separera från varandra. Andra författare menar det motsatta att allt är inte diskursivt utan det 
finns något utan för det diskursiva fältet.28 Eftersom det finns så många varianter föreslår Winter 
Jörgensen och Phillip att man definierar fältet med diskursordning. Utifrån den sätter man en ram 
där man ringar in en grupp diskurser för analys.29  
   Den här studien utgår från Norman Faircloughs tredimensionella modell, vilken utförs inom 
kritisk diskursanalys, där han särskiljer text, text- produktion och –konsumtion, det vill säga det 
diskursiva fältet, och den sociala praktiken.30 Marianne Winter Jörgensen och Louise Phillips har 

                                                 
22 Winter Jörgensen &  Phillips, (2000), kap. 2. 
Ibid. s. 34 f. 
23 Ibid. s. 72 ff. 
24 Norman Fairclough, (1992), Discourse and Social Change, Cambridge, s. s. 86. 
25 Neumann, (2003), s. 145. 
26 Winter Jörgensen & Phillips, (2000), s. 69. 
27 Ibid. s 67 f. 
28 Ibid. s.25 f. 
29 Ibid. s. 135. 
30 Fairclough, (1992), s. 73. 
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pekat på några konsekvenser när man utför en analys, utifrån denna modell. Bland annat menar 
de att en nackdel med Faircloughs modell är att den är väldigt detaljerad och därför mycket 
tidskrävande, vilket resulterar i att man enbart analyserar några få texter.31 Dessutom lyfte jag i 
ovanstående avsnitt fram att det finns många inriktningar inom diskursanalys och att man med 
fördel kan mixa olika angreppssätt, för att anpassa och utveckla ett verktygsfält som passar den 
tänkta studien. Jag har valt att ta fasta på och förhålla mig till både kritiken och 
kombinationsmöjligheten.     
   Av studiens relativt korta karaktär har jag därför valt att rikta studien till texten, textproduktion 
och konsumtion. Den första dimensionen, texten utförs med bas i ovanstående beskrivning av 
Laclau och Moffes diskursteori, som liknar det strukturella nätverk som poststrukturalismen 
utvecklat. I skapandet av nätet har jag utgått från frågeställning problem, orsak och verkan. Att 
lyfta fram texten utifrån detta sätt, ger en något mer övergripande kartläggning av de 
representationer som förekommer i materialet, vilket följer i linje med mina två första frågor och 
därmed ett bra verktyg att använda i studien första skede. De andra två frågorna, som ställdes i 
det inledande avsnittet, följer däremot ett fokus på hur dessa representationer skapas och 
förändras i artiklarna. I denna del blir Faircloughs andra dimension, det diskursiva fältet ett 
intressant verktyg. Genom att lyfta fram positioner som textproduktion själva texten och 
textkonsumtion som tolkningsmodeller kring den kommunikativa händelsen skapas enligt 
Fairclough möjlighet till att diskutera själva den praktik som sammanbinder textens relationer till 
olika aktörer. Hur kommunikationen mellan text och aktörer aktivt producerar och skapar 
mening utifrån den gemensamma sfär som kommunikationen sker i.32  Den här studien har 
förhållit sig till analyser kring det diskursiva fältet för att skapa en förståelse kring den 
kommunikativa händelsen och dess utveckling om en gemensam flygplats. Jag har försökt hålla 
mig kritisk till materialet utifrån Winter Jörgensen och Phillips tankar enligt ovan, hur dessa 
bilders relationer kan skapa en förståelse i rollen som upprätthållandet av maktrelationer. Frågor 
jag ställt mig här är; vad säger författaren och varför är det viktigt, vad kan ligga till grund för 
detta och hur kan det tolkas samt vilken förståelse skapar det? 
    I ovanstående avsnitt framfördes att Fairclough menar att sociala praktiker är något som 
diskuteras i relation till ideologier och makt. För att kunna analysera denna tredje dimension, 
krävs en större tidsrymd än den här studiens ramar. När man analyserar sociala praktiker bör 
studien inrikta sig på olika praktiker (inom regionen), såsom  institutioner, näringsliv och 
samarbetspartner: hur dessa är uppbyggda, vilka olika former av konstellationer som 
förekommer, vad deras arbeten går ut på och vilka avtal som finns mellan olika parter i samhället 
är exempel på vad då också bör behandlas. Bara att studera dessa i sig, skulle kunna utgöra en 
egen studie. Att se den här studien som en delstudie, i en mer omfattad studie som bland annat 
innehåller en delstudie kring den sociala praktiken, skulle kunna belysa den komplexitet i en 
bredare tolkning och förståelse än vad som framkommer i den här uppsatsen kring ’fjärde 

                                                 
31 Winter Jörgensen & Phillips, (2000), s. 140. 
32 Fairclough, (1992), s. 72. 
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storstadsregionens’ gemensamma flygplats. Den här diskursanalysen fokuserar på diskussionens 
framträdande bilder, vad dessa kan innebär, tolkning av bilderna och vad det resulterar i samt 
vilken förändring dessa visar på under diskussionens gång. 

Tidigare forskning  
Förutom att undersöka framträdande diskursiva representanter i flygplatsfrågan har jag också valt 
att granska frågan utifrån ett regionalism fokus.   
   Idén om nyregionalism har bland annat använts för att beskriva nya tankesätt kring 
regionalekonomiska aktiviteter i och med integrationen med Europa och globaliseringen. Några 
har beskrivit den som den nya regionala utvecklingens paradigm och andra har kallat den för en 
institutionell omsvängning.33 Vi har gått från ett industrisamhälle som byggts upp på säkerhet, 
stabilitet och vetskap mot ett mer osäkert och föränderligt samhälle byggt på marknadsekonomi. 
Ett resultat som bland annat möjligtgjorts av aktiva politiska beslut vilket kan ses hänga samman 
med dagens framväxande former av samhällen i ett globalt nätverk.34

   Omorganisering är något vi i dag mer eller mindre tar för givet, vilket framför allt har sin bas i 
politikers förändrade förhållningsätt. Johannes Lindvalls doktorsavhandling The Politics of Purpose  
visar på den svenska skatte- och finanspolitikens långsamma förändring från 1970- till 1990-
talet.35 Denna förändring hänger samman med den strukturkris som under 1970-talet uppstår 
med stora omställningssvårigheter både i den privata men framför allt i den offentliga sektorn. 
Detta är enligt Peter Aronsson professor i historia, en konsekvens av en homogenisering av 
landets ekonomi med välfärdsstaten som fokus.36 Lindvall studie visar bland annat att 
förändringen beror på att syftet med politiken fått en ny mening och därmed nya normgivande 
ramar att utgå från.37 Fokus är inte längre välfärdstaten, med målet att alla har det lika bra, utan 
jakten på kostnadseffektivitet och konkurrensfördelar på den globala arenan.38  
   Nya normgivande ramar är något som Josefina Syssner diskuterar i sin doktorsavhandling What 
kind of Regionalism, där hon menar på att globalisering generellt är sammankopplat och refererad 
till, som en möjlighet och inte som ett hot. Globaliseringen kan förstås som en ny chans för de 
flesta lokaliteter, given att hela regionen tar till sig den nya situationen och fokuserar på faktorer 
som stärker den regionala konkurrensen. I den här världssynen ses staten inte längre som någon 
enhetlig central kraft som kan hota speciella delar i regionen. Den är heller inte sammankopplad 
som en institution som regionen kan vända sig till med fodran på mer bidrag.39 Av detta kommer 
                                                 
33 Josefina Syssner, (2006), What kind of regionalism?: regionalism and region building in northern European peripheries, 
Frankfurt,  s. 38. 
34 Håkan Thörn, (2002), Globaliseringens dimensioner, Stockholm, s. 40 f. 
35 Johannes Lindvall, (2004), The politics of purpose. Swedish macroeconomic policy after the golden age, Göteborg: Dept. of 
Political Science. http://www.pol.gu.se, 2007-01-14, kl: 15.45. 
36 Peter Aronsson, (1995), Regionernas roll i Sveriges historia, Stockholm, s. 120 ff. 
37 Johannes Lindvall, (2004), http://www.pol.gu.se, kap 4, 2007-01-14, kl: 15.45. 
38 Den här meningen är inspirerad och formad utifrån Aronsson, (1995), s. 120-131. och Keating, (1998), s. 139 f. 
39 Syssner, (2006), s. 82. 

http://www.pol.gu.se/
http://www.pol.gu.se/
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Syssner fram till att det i dag finns en enighet om regioners ökade inflytande. Det finns dessutom 
en samstämmighet om vikten av regional konkurrens.40  
   Samarbete karaktäriseras av relationer mellan aktörer som hålls samman i ett nätliknande 
nätverk av relationer. En förtjänst som samarbete medför är att konflikter kan lösas genom 
diskussioner. Idéen om samarbete bygger på att alliera sig med olika aktörer och kan ses som en 
form av kollektiv säkerhet. Samarbetspartner kan då ses som den kollektiva organisationen vilken 
omfattar alla inblandade aktörer och syftar till en gemensam hållning som kan ge alla parter 
fördelar.41 Man ser marknaden som allt viktigare, som påverkar arenan och det finns olika aktörer 
som alla strävar efter att få ut så mycket som möjligt, vilket medför att man beter sig olika vid 
olika tillfällen. Managementkulturen kan vara ett exempel på detta. Enligt Syssner kan man förstå 
detta som en institution som inbegriper speciella organisationsideal. När dessa beskrivs i hennes 
studie hävdas det att samarbete och partnerliknande uppföranden är nödvändiga för att framföra 
regionens viktigaste intressen.42 Managementkulturen kan vara ett sätt att koppla ideologi till en 
aktivitetsrelaterad idé om hur världen är och borde vara, ett förståelsesystem som delas av en 
grupp människor och som används för att mobilisera andra människor till aktiviteter.43

   Keating lyfter i sin tur fram utvecklingskoalitioner som en möjlig väg till samarbete och han 
menar att regioner är komplexa konstruktioner vilka ibland uppfattas som handlingssystem vid 
vissa tillfällen och som fristående aktörer på en större arena. Generellt är de inte hierarkiska 
strukturer i regeringen med linjär byråkrati utan snarare komplexa aktörer och nätverkare i vilka 
regionala regeringar kan ha ett större eller mindre roll. En idé som är hämtat från amerikansk 
litteratur kring landsbygdspolitik där konflikter mellan utifrån påtvingad konkurrens och interna 
politiska krafter länge varit en centralt ämne. En utvecklingskoalition är en klassöverskridande, 
platsbaserad allians av sociala och politiska aktörer som ägnar sig åt ekonomisk tillväxt på en 
specifik plats, där sammansättningen kan variera från en plats till en annan. Utvecklingspolitik är 
ett resultat av att kombinera utomstående marknad influerad av lokala resurser och möjligheter, 
förmedlad genom kompositionen av koalitionen, den institutionaliserade strukturen i regionen 
och kulturell faktor.44  
      I denna världssyn blir varken politisk autonomi, kulturellt erkännande eller mer statsbidrag 
några övergripande mål. Som ett alternativ är det den regionala ekonomins tillväxt och den  
inomregionala enheten som står ut som kärnvärden. Tillväxt och utveckling ses inte längre enbart 
som instrument för att nå vissa speciella mål, de har också utvecklats till högre värden som har 
uppnått en central position i den meningen att andra värden är definierade i förhållande till dem. 
Just som enigheten och gemensamma förhållningssätt är andra kommunicerande kärnämnen 
framstår dessa som vitala men också väsentligt problematiska värden. Syssner menar att 

                                                 
40 Syssner, (2006), s. 91. 
41 Rikard Bengtsson m.fl, (2001), Perspektiv på världspolitik Lund, s. 94 f. 
42 Syssner, (2006), s. 125. 
43 Ibid. s. 21. 
44 Keating, (1998), s. 144. 
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pragmatiska lösningar har överkommit ideologiska och politiska partiers linjer och föreställs som 
ett ideal och därför efterfrågas politiker som inte är så mycket för att diskutera. Ideologiska 
skillnader ses för det mesta som ett problemiskt hinder för tillväxt och utveckling, där enighet 
och ömsesidig förståelse är tänkt att främja ekonomisk tillväxt.45 Den regionala idéen om 
gemensamma regionala intressen är också en antydan av den nationalistiska idéen om nationens 
bästa intresse. Syssner menar också att nationalismen kan beskrivas som en ideologi, en politisk 
rörelse eller till och med som ett sätt att uppföra sig som söker till att försvara och  gynna  
nationsintresset.46

   En typiskt ’vi – definition’ på 1900-talet anses ha varit tillhörigheten till en specifik stat eller 
nation, som kategoriserade in en individ i en mer homogen specifik kulturell och språklig 
kontext.47 Enligt Immanuel Wallerstein är en nations homogenitet skapad utifrån ett statiskt 
förflutet som en juridisk enhet. En naturlig identitet byggd på gemensamt ursprung, kultur och 
intressen vilket var viktiga medel för att förankra idéen Nationen. En nation, ett folk eller ett 
kollektiv som skapas och erkänner tillhörighet och solidaritet till varandra.48  
   Till skillnad mot nation synes regionala samfund bygga på tanken kring ett metropolitiskt 
förhållningsätt. Aronsson menar att region är något som relateras till ett territoriellt område inom 
statens maktutövning, till skillnad från provins som är ett territoriellt område inom ett 
maktområde men tillhörande ett annat. Vidare menar han på att regioner byggs funktionellt bland 
annat från ett centrum.49 Detta tankesätt som Aronsson för, lyfter även Keating fram som en 
tanke kring det territoriella rummet. Keating menar att det är skillnad mellan metropolitiska 
regioner som är funktionellt oberoende. Byggda på en enhetlig bas runt stora städer med dess 
landsort som sammankopplas genom ekonomi, transport och system och på landskapsbyggda 
regioner skapade som statliga områden. Dessa skiljer sig åt sinsemellan, en del täcker stora 
områden medan andra är skapade utifrån små historiska enheter och andra återigen är en produkt 
från konstruktionen av närliggande regioner. Även i samma land kan regioner existera på olika 
nivåer, så man kan inte bara beskriva regioner utifrån geografiska kriterier. Deras existens och 
form beror på vilken funktion de har att fylla och på mönstren av politisk mobilisering som ger 
dem politisk mening. Gränsdragning kring ett territorium kan beskrivas utifrån olika håll som till 
exempel kan skapa både socialt innehåll i regionalismen och en politisk maktbalans i regionala 
institutioner.50  
   Både Micheal Keating och Peter Aronsson menar att vi som bäst kan föreställa oss regionen 
som en plats, men denna plats bör sträcka sig över att även inkludera en funktionell plats, en 
politisk plats och en social plats. En region är skapad från ett territorium vars betydelse baseras 
                                                 
45 Keating, (1998), s. 104 ff. 
46 Ibid. s. 109. 
47 Michael Billig, (1995), Banal Nationalism, London, kap. 1. 
48 Etienne Balibar & Immanuel Wallerstein, (2004), Ras, Nation, Klass. Mångtydiga identiteter, 2:a uppl., Göteborg, kap. 
5. 
49 Aronsson, (1995), s. 191-200. 
50 Keating, (1998), s. 79 f. 
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på dess egna funktion eller politiska innehåll. Den är också ett institutionellt system i form av ett 
regionalt styre eller en uppsättning administrativa system som arbetar inom territoriet. Ibland 
innehåller det även sina egna institutioner, metoder och relationer för att skapa ett tydligt civilt 
samhälle. Regionen kan också ha utgett sig själv som en aktör som skickligt uttrycker och 
bedriver ett allmänt intresse. Gränsdragning kring ett territorium kan beskrivas utifrån olika håll 
som till exempel kan skapa både socialt innehåll i regionalismen och en politisk maktbalans i 
regionala institutioner.51  

Under medeltidens lopp utvecklades både tinget och församlingen till allt viktigare territoriella 
institutioner, i samspel med en statsmakt som helst vill se dem och göra dem till renodlade 
administrativa verktyg, men ingalunda lyckades fullt ut. Där grundläggs en dynamik mellan 
centralmaktens, statens intentioner och lokalsamhällens, regioners dynamik som är lika aktuell i 
dag som då.52

   Keating lyfter fram olika aspekter kring regionen och dess plats, bland annat menar han att en 
av de mest kraftfulla elementen bakom den nya regionalismen är den funktionella dynamiken i 
ekonomisk omstrukturering. Det finns politiska viljor som kopplar samman funktionella krav och 
politiska omstruktureringar. Det pekar mot ett aktivt förhållningssätt och ett komplext nätverk av 
offentlig-privata kopplingar för att engagera lokal samverkan. Regioner har framstått som en 
viktig nivå för den här typen av mobilisering, men med strategier som är formade genom politisk 
dynamik.53

   Keating och Syssner lyfter båda fram skillnader och likheter mellan gammal och ny regionalism 
och visar att i båda fallen finns en ambition att öka viktiga ekonomiska, politiska eller kulturella 
aspekter i den specifika territoriella miljön. Samtidigt menar Syssner framstår det vissa skillnader 
som bland annat är att intresset i den gamla regionalismen oftare handlar om att försvara sig mot 
hot i den ekonomiska sektorn, miljöer, språkminoriteter eller kulturer. I den nya ligger intresset 
snarare att handla om att öka den ekonomiska nivåns oberoende från staten.54  
   Keating menar att det finns ett antal varianter av regionalism, vilka kan mixas och förändras 
alltefter tillfälle. I dess dialektiska och olikartade modeller uppstår den dynamik av politisk 
regionalism som i dag framstår. Samtidigt som dessa olika varianter är intressanta former av 
regionalism framstår Syssners avhandling kring regionalism som ideologi som ett intressant 
komplement till Keating. Hon undersöker regionalism som ett ideoligiskt koncept baserad på 
värderingar, normer och föreställningar. Hon använder ideologi för att beskriva en politisk 
föreställning som delas av en grupp människor.55 Keatings former av regionalism kan ses som 
funktionella former medan Syssner kopplar ideologi till aktivitetsrelaterade idéer om hur världen 
är och hur den borde vara, föreställningssystem som delas och uttrycks genom gruppers 

                                                 
51 Keating, (1998), s. 79 f. 
52 Aronsson, (1995), s. 23. 
53 Keating, (1998), s. 80. 
54 Syssner, (2006),  s. 39. 
55 Ibid. s. 16 f. 
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kommunikationer. Ideologi ska med andra ord förstås som ett förståelsesystem som delas av en 
grupp människor och som används till att mobilisera andra människor till aktiviteter.56  

 
Analys 
Första delen i min analys har fokuserats på att fånga upp framträdande bilder som förmedlas 
kring fjärde storstadsregionens gemensamma flygplats. De framträdande bilderna skapar ett 
underlag till analysarbetes fortskridande. Samtidigt som jag redogör kronologiskt i korthet vad jag 
funnit i materialet, passar jag också på att ge en sammanfattande bild av det empiriska materialet. 
I denna del har jag också valt att numrera artiklarna, för att underlätta vidare i analysen. Därefter 
visar jag vilka bilder/representationer som kommer att diskuteras i den fortsatta analysen.  

Sammanfattade framställning  
Artiklarna i Norrköpings Tidningar tar sin början under år 2002. I maj månad framför 
kristdemokraterna Carin Stenström (ledamot i Östsam infrastruktur) och Kjell Åke Rönnberg 
(landstingsledamot), att flygtrafiken ska slås samman i en driftsenhet, som drivs på de flygplatser 
som redan finns (artikel 1). Artikeln lyfter fram begreppet Airport Gothia som en knytpunkt, där 
två självständiga kommuner möts genom att samordna flygtrafiken. Genom att samordna redan 
befintliga flygplatser kan man skapa dels utveckling genom att fördela flygtrafiken sinsemellan 
och dels tillväxten eftersom båda kommunerna vinner på detta utan att behöva lägga ner alltför 
stora investeringskostnader i flygplatsfrågan. I artikeln pekar man mot att stora  investeringar kan 
blockera tillväxten och därmed uppstår stagnation i regionens utveckling.57

   I november samma år framträder två kommunpolitiker, Mattias Ottosson, (socialdemokrat, 
ordförande i kommunstyrelsen i Norrköping) och Lena Micko (socialdemokrat, ordförande i 
kommunstyrelsen i Linköping), som diskuterar vikten av att skapa en gemensam identitet kring 
’fjärde storstadsregionen’ (artikel 2). Här framkommer en övergripande diskussion om Region 
Gothia, där fokus ligger på samverkan, mångfald, starkt kollektiv och livskvalité. Regionen lyfts 
fram och diskuteras som en autonom region, ett territorium baserat på ett starkt kollektiv i 
samverkan. För att denna ska kunna bli verklig krävs att mentala hinder måste rivas, vilket 
indikerar konflikter mellan kommunerna. Detta tillsammans med att lyfta fram den ekonomiska 
aspekten kring regionen. Den regionala konkurrenskraften får här bidra till skapandet av 
tillväxtpotentialer för regionen. Man lyfter fram arbetsmarknad och utbildning som ett led i 
nytänkande och genom logistik och samarbete nås en regional lönsamhet.58

   I juni 2003 diskuterar Kjell-Åke Bredenberg (ledarskribent) återigen vikten av att göra en ny 
utredning kring en gemensam flygplats, innan det är för sent (artikel 3). Bredenberg följer en 
                                                 
56 Ibid. s. 21. 
57 Kjell Åke Rönnberg & Carin Stenström, (2002-05-27), ”Östergötlands storflygplats ligger och väntar på oss”, 
Norrköpings Tidningar   
58 Lena Micko & Mattias Ottosson, (2002-11-15), ”Norrköping och Linköping måste skapa en gemensam identitet”, 
Norrköpings Tidningar 
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ståndpunkt som bygger på intressekonflikter, vilka representeras av en diskussion kring politisk 
oenighet som initierar i politisk ovilja genom att hävda att den politiska prestigen går före en 
gemensam lösning, som måste komma till stånd för att inte hota existensen av en eller en 
regional flygplats. Diskussion hänvisar också till inomregional konkurrens, en ovilja mot en 
regional identitet och samverkan.59  
   Nu sker en viss tystnad kring flygplatsdiskussion i Norrköpings Tidningar, vilket resulterar i att 
nästa artikel i materialet, för oss fram till år 2005 (artikel 4). I slutet av januari lyfter reporter 
Janne Stenström i ett reportage fram att kriget som förs kan resultera i att vi inte har någon 
flygplats överhuvudtaget inom Linköping – Norrköping och bygger vidare i spåren kring 
intressekonflikter. Här framsår en problematik kring hela flygplatsdiskussion. Stenström framför 
passivitet och offensivvitet i form av politisk inställning och ägarskap. 
Intressekonfliktsdiskussionen får nu ett nära samband med, eller kan ses som en 
konkurrensdiskussion där politisk inställning försvagar regionens konkurrenskraft. Ägarskap 
hänvisar också till en försvagning på grund av politisk passivitet som kopplas samman med en 
ekonomisk diskussion där intressekonflikt eller konkurrensförsvagning resulterar i bortfall av 
investeringsintresse, som kan resultera i dålig tillväxt. Framtid lyfts fram, samtidigt som framtid 
också representeras i hot om tillväxt, vilken hänvisar till att företag flyttar kontra ekonomisk 
tillväxt sker genom samarbete/gemenskap.60

   I mars samma år, framträder Jan-Åke Eriksson, representant och talesman för 
oppositionsgruppen mot en storflygplats i östergötland (artikel 5). Han skriver om den 30 år 
långa debatten i flygplatsfrågan där han menar att alla mest sett till sina egna behov och inte till 
den samhällsekonomiska helheten. Eriksson bygger vidare på utredning och visar på motstridiga 
versioner, där ostlänken får en överordnad plats. Den ena är att skrota Gothia  vilken hänvisar till 
en flerårig diskussion kring en gemensam flygplats som också representeras genom förlamning 
och hopp om framtid. Den andra lyfter fram flygplats Malmen, som helhetslösning. En befintlig 
flygplats som befunnit sig i skuggan av Linköping/Norrköping alternativen, där framtid, 
förväntningar och behov styr. Tanken på Malmen är inte ny, men har åter blivit intressant i 
samband med ett närmare steg till Ostlänken. På Malmen finns förutsättningar för att dra fram 
järnvägen i motsats till Linköpings flygfält Saab och Norrköpings flygfält Kungsängen.61  
   Några dagar senare framträder landshövding Björn Eriksson med en artikel där han menar att 
man ska sätta ekonomisk press på både Norrköpings och Linköpings kommun samt resebolag så 
kommer flygplatsfrågan lösas genom att marknadskrafterna avgör valet (artikel 6). Artikeln är en 
vinstmaximeringsdiskussionen som representeras dels i form av konstruktivt agerande och dels i 
kartläggning av Östergötlands kurs, ett skapande av goodwill som hänvisar till en ekonomisk 
diskussion och därmed en konkurrensmarknad. Goodwill/Trovärdighet står även här i relation 

                                                 
59 Kjell-Åke Bredenberg, (2003-06-26), ”Östergötland behöver en gemensam flygplats”, Norrköpings Tidningar 
60 Janne Stenström, (2005-01-31), ”Flygkriget som hotar Östergötlands utveckling”, Norrköpings Tidningar 
61 Jan-Åke Eriksson, (2005-03-02), Norrköpings Tidningar  
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till framtiden och en gemensam Östgötsk region som ringas in i materialets sista artikel efter en 
tystare period.62  
   Materialets sista artikel är från november 2006, där invånare Claes Andersson skriver att vi 
befinner oss på en nivå där politikerna, som leder våra kommuner, aldrig kommer acceptera att 
den andra kommunen får flygplatsen (artikel 7). Andersson lyfter fram att en gemensam flygplats 
bör byggas i Norsholm. Även här finns bra möjligheter för att utveckla infrastrukturen på ett bra 
och effektiv sätt, samtidigt som en flygplats där gagnar både Linköping och Norrköping. Fjärde 
storstadsregionens flygplats, får här en specifikt plats, mellan städerna Linköping-Norrköping, ett 
område som gagnar båda kommunerna och som bygger på tidigare diskussioner. Flygplatsfrågan 
framhålls som en prioriteringsfråga vilken är en avgörande faktor för fjärde storstadsregionen ska 
tas på allvar.63  

Framträdande bilder 
Enligt analys ovan framkommer att flygplatsfrågan är en ekonomisk diskussion med en 
dominerande konkurrensbild, som lyfts fram utifrån samarbete och tillväxt, där gemenskap-, 
intressekonflikter och konkurrens framträder. Samarbete, tillväxt och konflikt leder utvecklingen 
mot framtid.  
   Analysens andra fas som följer nedan, är att lyfta fram dessa bilder var för sig för att få en 
bättre förståelse om representationerna som dominerar i flygplatsfrågan. I följande  kommer jag 
att hänvisa med noter vid citat som lyfts fram från artiklarna. Däremot kommer jag att samla upp 
andra former av hänvisningar till materialet vid slutet av varje delpresentation i en gemensam not, 
där jag hänvisar till artiklarnas numrering som därmed indirekt hänvisar till personen som skrivit 
artikeln.  

Bilder 

Samarbetsbilden 
I min studie antyds vid flera tillfällen att samarbete, samverkan är den form som bäst kan 
uppfylla kravet på vinstdrivande. Rönnberg och  Stenström uttrycker sig; 

Att omorganisera, förbättra och framför allt marknadsföra den gemensamma flygplats som 
redan finns, kräver däremot inga stora investeringar. Det som behövs är vilja och 
affärsförmåga!64  

Författarna antyder också att här gäller det att skapa en allians mellan två städer, genom att 
samordna redan befintliga flygplatser kan man skapa dels utveckling genom att fördela 
flygtrafiken sinsemellan och dels tillväxt eftersom båda kommunerna vinner på detta utan att 

                                                 
62 Björn Eriksson, (2005-03-05), ”Sett ekonomisk press på parterna för att avgöra flygplatsfråga”, Norrköpings 
Tidningar 
63 Claes Andersson, (2006-11-18), ”Bygg Östlanda flygplats i Norsholm nu!”, Norrköpings Tidningar 
64 Rönnberg & Stenström, (2002-05-27), Norrköpings Tidningar 
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behöva lägga ner alltför stora investeringskostnader i flygplatsfrågan och därmed kan få ut så 
mycket som möjligt för sin stad.  
   Studien visar också på att man relaterat flygplatsfrågan till ett bredare samanhang. Region 
Gothia lyfts fram och diskuteras som en autonom region, ett territorium baserat på ett starkt 
kollektiv, mångfald, samverkan och livskvalité. Att lyfta fram tankar som dessa i flygplatsfrågan 
och i regionens framtida tillväxt, kan tolkas utifrån tankar som bland annat bygger på att skapa 
enighet kring gemensamma regionala intressen. Syssner har funnit i sin studie att sådana tankar är 
mycket viktiga och som knyter an till den nationalistiska idéen om nationens bästa intresse.65 I 
skapandet kring regional identitet behöver man söka efterlikna nationella identiteter. I motsats till 
lokala identiteter som är baserade på personliga erfarenheter, individuella kontakter och händelser 
ur det dagliga livet krävs i ett regionalt sammanhang att medborgarna relaterar till människor som 
de enbart känner i andra hand genom media, politiska partier eller större sociala grupper. Liksom 
nationella identiteter vilar därför dessa mer på föreställda samfund än på upplevd erfarenhet. 
Sådana föreställda samfund är en produkt av social mobilisering och politisk ledarskap.66 Den här 
analysen visar också på en tanke om att man måste börja relatera till andra människor inom 
regionen. Micko och Ottosson skriver; 

 ”Det är därför viktigt att vi skaffar oss ett nytt tankemönster. Gamla föreställningar om våra 
respektive städer och samhällen måste överges till förmån för en gemensam regional identitet. 
Mentala hinder måste rivas”.67

   Samtidigt framstår frågan varför detta är så viktigt när vi i dag är på väg mot ett allt mer globalt 
samhälle. Eller kanske det är just därför som vi behöver en förankring större än området vi bor i 
men mindre än en nationaliteten. En av artiklarna argumenterar för en gemensam förankring i 
regionen, där samma författare menar att ”Vi måste analysera våra förutsättningar och se på vilket 
sätt våra samhällen  bokstavligen kan knytas samman till ett regionalt nätverk”.68

   I dag menar en del forskare bland annat Micheal Billing på att i slutet av 1900-talet har det 
uppstått en serie av förändringar i ekonomiska, kulturella och psykologiska aspekter som har 
direkt anknytning till den växande globaliseringen. Från att nationer varit strikt uppdelade i 
självständiga och ekonomiskt oberoende stater till att bli invävda i ett globalt nät där 
informationsflöde, ekonomiska transaktioner inte följer nationsgränserna. Detta resulterar i sin 
tur i att individer inte längre har klara gränser att förhålla sig till och att en individ innehar flera 
olika identiteter beroende på kontexten. Billing menar att detta leder till att människor känner sig 
vilsna i dagens globala samhälle.69 Resonemanget indikerar att regionen kan vara ett nytt sätt att 
finna en bredare tillhörighet i. Keating menar på att regional identitet innefattar ett känslomässigt 
element, som handlar om hur människor känner för regionen och till vilken grad den kan bilda 

                                                 
65 Syssner, (2006), s. 109. 
66 Keating, (1998), s. 87. 
67 Micko & Ottosson, (2002-11-15), Norrköpings Tidningar 
68 Ibid.  
69 Billing, (1995), s. 129-136. 
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utgångspunkter för gemensam identitet och solidaritet.70 I min studie hänvisar man till begreppet 
karta och bandstaden, vilka kan ses som exempel på detta. I den andra artikeln menar man bland 
annat på, att det är dags att vi vänjer oss vid bandstaden som redan är ett faktum utomlands. 
Micko och Ottosson menar att vi (bandstaden) är utmärkta på kartan som en stad och vår 
flygplats benämns som Gothia, (lika självklar som JF Kennedy eller Heathrow) och frågar när vi 
själva ska våga marknadsföra vår region med Gothia. Ett sätt att knyta samman kan just vara att 
försöka skapa en gemensamhetskänsla, som teoriavsnittet visade. Att ett samarbete bygger på 
olika relationer, den kollektiva organisationen ska omfatta alla inblandade som syftar till en 
gemensam hållning vilken kan ge alla parter fördelar. Denna tanke har också Syssner funnit i sin 
studie som vi sett tidigare och som hon valt att kalla för managementkulturen.71

   Gemensamhetskänslan som diskuteras i materialet kan tolkas enligt ovanstående, samtidigt som 
denna gemensamhetstanke i flygplatsdiskussionen utgår och bygger mycket kring ett 
metropolitiskt tänkande, där bandstaden är ett faktum. I teoriavsnittet visades att både Aronsson 
och Keating lyfter fram  metropolitiska tankegångar, som byggs upp funktionellt bland annat från 
ett centrum. Micko och Ottosson pekar direkt mot detta tankesätt; ”Här spelar självklart 
Norrköping och Linköping en viktig roll, men avgörande är hur väl vi östgötar tillsammans kan 
utnyttja regionens fördelar”.72 Dessutom bör fjärde storstadsregionens flygplats enligt Andersson 
byggas mellan städerna, där alla får del av kakan. Av denna diskussion ställer jag mig frågor som, 
vilka alla? Skulle inte Malmen kunna vara ett bra alternativ, som framhävs i en av artiklarna, där 
även andra kommuner än Linköping-Norrköping blir en del av storstadsregionen.73 Blir det 
svårare med Malmen att knyta ihop bandstaden som något konkret med strategiska punkter inför 
framtida investeringar och etableringar av verksamheter? I teoriavsnittet framkom Aronsson och 
Keatings metropolitiska sätt att tala om en region som kan ge en förklaring till tanken om 
bandstaden. En konkret plats, en bas byggd utifrån de två större städerna som skapar ramar och 
föreställningar i och kring den fjärde storstadsregionen.  

Tillväxtbilden 
Ovan framkom föreställningar om samarbetes möjligheter till vägen för vinstskapande, ”det som 
behövs är vilja och affärsförmåga” vilket också  hänvisar till ett marknadsekonomisk tanke och 
därmed sökandet efter kapitalet.74 Flygplatsfrågan behandlas som ett vinstdrivande företag med 
fokus på avkastning och minimerande kostnader. Med samarbetstanken indikerar man att här 
gäller det att skapa en allians mellan två städer, ett partnerskap. I första artikeln menar Rönnberg 
och Stenström att, genom att samordna redan befintliga flygplatser kan man skapa utveckling 

                                                 
70 Keating, (1998), s. 86.  
71 Se teoriavsnittet. 
72 Micko & Ottosson, (2002-11-15), Norrköpings Tidningar  
73 Artiklar som hänvisats till i samarbetsbilden är följande, artikel nr: 1,2,5& 6. 
74 Rönnberg & Stenström, (2002-05-27), Norrköpings Tidningar 
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genom att fördela flygtrafiken sinsemellan som leder till tillväxt, eftersom båda kommunerna 
vinner på detta utan att behöva investera alltför mycket kapital. Författarna pekar också på 

Att bygga en helt ny flygplats kräver enorma investeringar. Det är orealistiskt att tro att staten, 
eller andra finansiärer, är beredda att satsa de miljarderna. Det kommer inte att ske under 
överskådlig tid.75  

Liknande tankar fann Syssner i sin studie som jag redogjorde för i teoriavsnittet, där staten inte 
längre ses som någon central kraft. Tanken indikerar till ett mer marknadskapitalistiskt 
förhållningssätt som bland annat handlar om att öka det ekonomiska oberoende från staten.76  
   Fokus på tillväxt resulterar i sig självt i ett mer marknadsinriktat kapitaltänkande, där man 
söker få fler marknadsandelar som genererar bättre och mer vinster. Marknadsandelar i den här 
diskussionen handlar om att vara den mest attraktiva flygplatsen som folk vill välja att resa ifrån. 
Den attraktiva flygplatsen återkommer som en viktig del i materialet, bland annat lyfts denna 
tanke fram i den näst sista artikeln. Eriksson menar att flygresenärerna genom deras val av 
flygplats, väljer ut vilken flygplats som ska få bli regionflygplatsen. Ett annat sätt i studien att 
uppmuntra till ett marknadsekonomiskt vinstdrivande tankesätt är att lyfta fram dagens 
förlustsituation. Eriksson skriver om ”vikande passagerarsiffror, framgångarna med 
lågprissatsningar på Skavsta samt Luftfartsverkets vilja att dra sig ur sina engagemang på 
Kungsängen”.77 Under denna tid väljer många företag enligt Eriksson andra resalternativ än 
Linköping och Norrköping. Liknande tankar återkommer i flera av artiklarna, exempelvis i tredje 
och fjärde. I samma diskussion hänvisas tillväxt också till fördelningsfrågor, som bygger på att 
när flygresenärerna gjort sitt val kan regionen satsa på den flygplatsen och dessutom satsa på den 
andra kommunens tillväxt utifrån ett annat fokus.78

   En ständigt närvarande tanke i strävan efter marknadsandelar och vinstmaximering är också 
konkurrenstanken. Konkurrens fokuserar på jämförande fördelar i strävan helt inriktad på 
ekonomisk vinning.79 I flygplatsdiskussionen framkommer olika bilder kring konkurrens. I 
analysen ovan framkom en situation där man strävar efter att inneha flest marknadsandelar. Valet 
av flygplats har en funktionell aspekt, som bland annat handlar om strategiska val och positioner 
på marknaden för att skaffa sig marknadsfördelar. Det funktionella handlar om att skapa en stark 
region för att stärka den ekonomiska tillväxten och bli en konkurrenskraftig plats på den globala 
arenan. En sådan strävan har framför allt blivit en viktig del i och med Sveriges inträde i 
Europeiska unionen och framväxande normförändring.80 Man lämnar mer och mer över till 
näringslivet att skapa vinstdrivande verksamheter. Tanken finns närvarande i analysen och kan 
delvis förstås genom ovanförda resonemang. Ett annat sätt att förklara denna tanke kan kopplas 
till Syssners diskussion kring ideologiska förhållningssätt. Syssner menar att ideologi kan ses som 
                                                 
75 Rönnberg & Stenström, (2002-05-27), Norrköpings Tidningar 
76 Se teoriavsnittet. 
77 Eriksson, (2005-03-05), Norrköpings Tidningar 
78 Artiklar som hänvisats till i tillväxtbilden är följande, artikel nr 1, 2, 6 & 7. 
79 Keating, (1998), s. 140. 
80 Johannes Lindvall, (2004), http://www.pol.gu.se, kap 4, 2007-01-14, kl: 15.45. 

http://www.pol.gu.se/
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en aktivitetsrelaterad idé om hur världen är och borde vara och som används till att mobilisera 
andra människor till aktiviteter.81 Förankring till ovanstående aktivitetsidé kring regionen och 
dess funktionella plats byggs på i spåren utifrån riksdagens beslut 2002, att kommunala 
samverksorgan ute i länen skulle kunna bildas, där både landsting och kommuner ska ingå och 
deras uppgift är att arbeta med och för länets utveckling och samorganisation.82

Framtidsbilden 
Utöver vinstmaximeringen finns en annan viktig ekonomisk aspekt, som jag har valt att benämna 
som goodwill eftersom vi befinner oss i en ekonomisk diskussion. Det är först i slutet av 
materialet som goodwilltanken framförs explicit, men finns mer eller mindre med i hela 
materialet. I nationalencyklopedin kan man läsa att goodwill är ett värde som inte direkt är 
mätbart i siffror, men som   

Åtminstone tidigare förknippades ett sådant goodwill-värde med företagets goda anseende, 
medan det numera kan anses vara ett uttryck för bl.a. företagets marknadsställning, kompetens 
hos personalen, produktutveckling (dvs. värden som inte redovisas i den konventionella 
balansräkningen) eller för samordningsvinster som förutses vid företagsförvärv.83  

Ett exempel på det återfinns redan i den andra artikeln. Micko och Ottosson menar att 
”framgången är beroende av hur väl Linköping och Norrköping klarar av att knyta ihop sina 
näringsliv och arbetsmarknader”.84 Författarna lyfter fram att vi står inför nya utmaningar där  

företag, verksamheter och individer måste kunna upprätthålla relationer över större områden, 
vilket innebär att regionen måste vara tillgänglig och lättåtkomlig samt att regionen bör 
utvecklas till att vara en attraktiv plats.85    

Här  framkommer åter tanken kring strategiska viktiga positioner som diskuterades tidigare  och 
ger indikationer på värden som inte direkt kan räknas konkret men ändå har ett högt 
marknadsvärde såsom attraktiv eller ’det goda anseendets’ vinster. Samtidigt kan detta kopplas 
vidare till tanken att flygplatsdiskussionen kan ses utifrån en investeringsaspekt, där strävan efter 
gemensamma marknadsandelar och konkurrenskraft utgör ’den attraktiva platsen’. Det ’goda 
anseendet’, värdet att få vara den plats som är lättåtkomlig blir också konfliktfylld, vilket kommer 
att behandlas längre fram. 
   Att lyfta fram gemenskap, samarbete som en form av managementkultur visar kopplingar till att 
skapa en form av en idé kring regionala intressen och ett förhållningssätt till dessa och att detta 
också är en viktig och betydelsefull politisk fråga, som kräver snabba beslut.86 Löser man inte 
samarbetsproblemet att komma fram till beslut kring flygplatsen kan regionens trovärdighet 
ifrågasätts. En artikel uttrycker ”Vad är vitsen med allt tal om samverkan, regional identitet och 

                                                 
81 Syssner, (2006), s. 21. 
82Sveriges Riksdag: http: www.riksdagen.se, 2007-01-24, kl: 11.55. 
83Nationalencyklopedin,  http://www.ne.se, 2007-04-23, kl: 16.30. 
84 Micko & Ottosson, (2002-11-15), Norrköpings Tidningar 
85 Ibid. 
86 Denna tanke har behandlats tidigare i analysen, men den finns också representerad i teoriavsnittet. 

http://www.riksdagen.se/
http://www.ne.se/
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regionalpolitiska satsningar, om viljan saknas när mer står på spel”.87 I materialet menar man att 
flygplatsfrågan förlamar bygden mellan städerna. Den näst sista artikeln uttrycker att diskussionen 
”lägger en förlamande hand över mycket i Östergötland och då inte minst i trovärdigheten i 
samverkan mellan Norrköping och Linköping”.88 Trovärdigheten är avgörande för begreppet 
fjärde storstadsregionen som bland annat formas i flygplatsfrågan. Den sista artikeln framför att
”En gemensam flygplats måste vara nummer 1 för att någon ska ta detta på allvar/.../ Fjärde 
storstadsregionen måste föregås av något konkret”.89

Konfliktbilden 
Gemenskapskonflikt 

Materialet i den här studien pekar också på att det finns många svårigheter med att utveckla 
samarbete mellan städerna. I början tar Micko och Ottosson bland annat upp att ”Gamla 
föreställningar om våra respektive städer och samhällen/.../Mentala hinder måste rivas”.90 Detta 
skulle kunna implicerar till en konflikt mellan städerna. En möjlig konflikt skulle kunna vara 
stereotypiska föreställningar städerna emellan. Exempelvis förekommer några typiska 
föreställningar eller uttryck i dag, bland annat brukar man benämna Norrköping som 
’arbetarstaden’ och Linköping som ’tjänstemannastaden’, vilka implicerar historiska förhållanden. 
Norrköping var en gång i tiden en stark industristad med bland annat fokus i textilindustrin. 
Dessutom ligger staden vid Bråviken och har naturlig tillgång till hamn och därmed en viktig 
verksamhet i att skeppa ut och ta emot varor, arbetsmoment som innefattar mycket kroppsarbete, 
vilket oftast kopplas samman med arbetarklassen.91 Linköping å sin sida har haft ett 
kunskapsfokus sedan medeltiden, vilket resulterat i tillkomsten av universitetet på 1960-talet.92 
Genom att vara kunskapsorienterat följer en naturlig koppling till teknik och utveckling och 
därmed tjänstesektorn. Resonemanget som förs i materialet implicerar att Linköping och 
Norrköping befinner sig i två olika stereotypiskt kategoriserade städer vilka måste rivas för att 
skapa en ny homogen och enhetlig känsla kring en gemensam region. Liknande föreställningar 
har Syssner funnit i sin studie som visar att kultur och identitet är romantiserad och 
stereotypiserad och refererar till rötter i historiska och folkliga traditioner och kulturell 
särskiljning som genomsyrar den politiska diskursen.93  
   Intressekonflikten framträder även ur ett annat perspektiv, som också byggs utifrån tanken om 
en regional tillhörighet och gemenskap. Analysen visar ovan att flygplatsfrågans 

                                                 
87 Bredenberg, (2003-06-26), Norrköpings Tidningar 
88 Eriksson, (2005-03-05), Norrköpings Tidningar  
89 Andersson, (2006-11-18), Norrköpings Tidningar 
90 Micko & Ottosson, (2002-11-15), Norrköpings Tidningar 
91 Det finns en mängd litteratur som tar upp denna aspekt bland annat Carsten René Jörgensen, (2004), Psykologin i 
senboderniteten, Liber, Zygmunt Bauman, (1998), Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen, Diadalos, Ronny 
Ambjörnsson, (1997), Mitt förnamn är Ronny, Stockholm, för att nämna några. 
92 Linköpings Universitet, http://www.liu.se, 2007-04-19, kl: 11.20. 
93 Syssner, (2005), s. 155 f. 
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samarbetsdiskussion kan vara ett sett för regionen att skapa tillhörighet och gemensamhetskänsla 
när vi går mot en allt mer uppblandad värld med svårdefinierade gränsdragningar. Att skapa en 
regional identitet kan också handla om att förankra känslan och viljan att bidra eller att hjälpa till, 
oavsett om regionen används som en bas för mobilisering och kollektiva aktioner för att 
genomdriva sociala, ekonomiska eller politiska mål.94 Micko och Ottosson lyfter fram 
mobiliseringstanken, ”Med förbättrade kommunikationer i öst-västlig riktning kommer vår region 
att kunna bli en viktig brygga för ett allt intensivare handelsutbyte”.95 Målet med detta kan också  
sammankopplas till det Keating pekar på att inkludera regional självständighet, eller att det kan 
fokusera på mer direkta sociala och ekonomiska handlingar som kan uppnås inom och genom 
befintliga strukturer.96 Ett sätt att tolka Micko och Ottosson är att det är viktigt att relatera till 
andra människor inom regionen och därmed skapandet av en regional identitet.  
 
Intressekonflikt /konkurrensbilden 

Samtidigt menar Syssner att gruppera hela regionen tillsammans och att hänvisa till hela den 
regional befolkningen, där en handlings fördelar kan komma att framstå som problematiskt. När 
man talar om regional konkurrenskraft, utveckling eller tillväxt ignorerar man oftast att dessa 
aldrig är jämt fördelat över det regionala området eller emellan befolkningen i regionen. Därför 
kan delar av en region uppleva en ekonomisk boom och andra kan uppleva bakåtsträvande.97   
   Att förlora flygplatsen till den andra kommunen kan vara ett sätt att uppleva ett steg bakåt i 
tillväxten. I min studie framkommer att Kungsängen kan ses som den naturliga platsen för en 
gemensam flygplats eftersom den är det i dag. Samtidigt har Linköping ett intresse att vara den 
stora flygplatsen eftersom de vill slå vakt om ett samarbete med Saab. Förlorar Kungsängen 
försvinner många arbetstillfällen i Norrköping och vice versa. Ett gott samarbete med Saab kan 
bland annat innebära att Saab inte flyttar sin verksamhet någon annanstans, vilket är ett vanlig 
fenomen i jakten på mindre kostnader, som också blivit mer möjligt genom inträdet till EU och 
globaliseringen. Stannar Saab kvar blir Linköping därmed ett intressant område för 
utifrånkommande investeringsaspekter. Denna tanke diskuterar Keating utifrån 
marknadskapitalismen som enligt honom präglas av kortsiktigt tänkande. Han menar att ser man 
inte omedelbart någon fördel blir det svårare att sporra för ett långsiktigt samarbete. 
Investeringsaspekten blir därmed förvirrande. Han menar att marknadskapitalismen är beroende 
av stimulerande och ömsesidiga/inbördes utbyten som en bas för gemensamma handlingar. I 
praktiken är det då ett behov såsom att vi gör saker inte för vår direkta omedelbara fördel men 
som på sikt är bra. Ett kortsiktigt tänkande blir då motsägelsefullt och att skapa långsiktiga 
projekt blir då beroende av andra komplimenterade marknadsinvesteringar.98 Ett sådant problem 

                                                 
94 Keatings, (1998), s. 86. 
95 Micko & Ottosson, (2002-11-15), Norrköpings Tidningar 
96 Keating, (1998), s.86. 
97 Syssner, (2005), s. 108. 
98 Keating, (1998), s. 136 ff. 
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kan till exempel uppstå när kommunerna sinsemellan inte har något intresse eller tidigare 
åtagande i ett visst område vilket kan försvåra möjligheten till kommuners stöd dem emellan, 
eftersom det inte genererar någon omedelbar direkt fördel och att man kan bli beroende av andra 
kompletterade marknadsinvesteringar. Mittperioden i analysens material behandlar bland annat 
att Linköpings flygplats inte har kapacitet för stora flygplan och därmed är charterflyg inte 
intressant. Linköpings flygplatschef är därmed beredd att förlora mellan 100 – 200 tusen 
passagerare. Detta trots som vi såg ovan är de måna om sin flygplats eftersom den är en strategisk 
punkt i framtida investeringar och etableringar av verksamheter. I kontrast till Linköping hävdas 
det att Norrköpings flygplats Kungsängen är det naturliga valet eftersom den redan har kapacitet 
att ta emot det tunga flyget och ligger nära andra viktiga transportleder såsom hamnen. Dessutom 
krävs marginell investeringskostnad för att satsa på Kungsängen jämfört med Linköping. 
   Resonemanget visar att samarbetsdiskussionen är ett sätt att argumentera kring den ekonomiska 
effekten i flygplatsfrågan och därmed framstår samarbete som en ekonomiskt tillväxtpotential. I 
början av materialet lyfts arbetsmarknad och utbildning fram som ett led i nytänkande och genom 
logestik och samarbete nås en regional lönsamhet. En ekonomisk diskussion i mitt material 
fokuserar bland annat på tillväxt genom marknadsandelar, konkurrens och vinstmaximering.99

Konkurrensbilden 
Samarbete, tillväxt och intressekonflikt/konkurrens illustrerar det svåra i flygplatsfrågan. I detta 
avsnitt kommer jag därför att lyfta fram en konkurrensidé baserad på de tidigare avsnitten, 
samtidigt framträder en tolkningsbild över representationerna som hittills lyfst fram i analysen. 
   För att få ut maximal vinst, måste företag se till sina intäkter och utgifter, ett större 
täckningsbidrag ger mer vinst, därför är företag intresserade av att folk väljer deras produkt 
eftersom det ger mer inkomst medan kostnaden oftast är densamma för en viss mängd 
producerade varor. Ett annat sätt att förklara detta är exemplet kring anställning. Vid en 
anställning måste företaget avstå lönen till den anställde. Vem som blir anställd beror på vem som 
kan ge mest tillbaka och som uppväger lönen som företaget måste avstå. Konkurrensidéen 
handlar bland annat om att få ut så mycket som möjligt och mer än sina konkurrenter av sin 
produkt. I flygplatsdiskussionen framstår dels en situation där man strävar efter att få mer utan 
att ge och dels en situation där man strävar efter att inneha flest marknadsandelar. 
   Kan man då förstå konkurrensidén utifrån marknadsandelar på den globala arenan, då de 
kapitalstarka grupperna söker maximera sin vinst? En stark och kapitalstark grupp kan då få en 
viktig post i på den globala arenan, vilket bland annat innebär tillväxt i form av 
företagsetableringar, större arbetsmarknad med högre aktiv arbetskapacitet. Detta leder till större 
finansiella intäkter för den gemensamma gruppen, i det här fallet regionens befolkning, vilket ska 
vara till gagn för gruppen i form av bättre social välfärd. Dessutom har en stark grupp ett övertag 
i och med att de dels har mer valmöjligheter och utrymme för att konsumera utifrån vad som 
passar dem. Med konsumera menar jag inte enbart att sälja och köpa varor utan även hur man vill 
                                                 
99 Artiklar som hänvisats till i intressekonflikt-/konkurrensbilden är följande, artikel nr 2, 3& 4. 
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och kan fördela andra tillgångar inom regionen. Eller att producera och konsumera normer och 
värderingar som kan bidra till att försöka återskapa en viss form av säkerhet och stabilitet. 
Ovanförda resonemang indikerar idéer kring samarbete och marknad, vilket lyftes fram i 
teoriavsnittet som managementkulturen eller som i utvecklingskoalitioner, genom att maximera 
sina förmågor och resurser erhåller regionen mer tillväxt och makt. Samtidigt framstår i 
gemensamhet- och intressekonfliktsdiskussionen ovan att kommunerna utgår från egna intressen 
och handlar därefter.100 De försöker nå samma mål och står inför samma problematik samtidigt 
som de måste förhålla sig till andra aktörer både nationellt och internationellt.101 En tolkning av 
detta skulle då kunna vara att respektive kommun strävar efter mer makt, inflytande och egen 
säkerhet gentemot andra. Ett sätt att stärka den egna kommunen skulle då kunna vara att alliera 
sig med närliggande kommuner, att skapa en form av kollektiv säkerhet, vilket förmedlas som en 
lösning till framtid och regionens tillväxt. 
   Ovanstående resonemang har först på en övergripande nivå och kan kännas lite abstrakt i detta 
sammanhang, men det finns flera poänger med att lyfta fram resonemanget. Bland annat visar det 
att det finns strategiskt viktiga positioner att förhålla sig till på marknaden för att skaffa sig 
marknadsfördelar. En sådan position är flygplatsen, vilken genererar fördelar som har diskuterats 
under analysens gång och i ovanstående mer abstrakta form. Ett annan viktig strategisk position 
kan man se i ostlänkdiskussionen, vilken jag inte tänker behandla här. Att jag nämner den är mer 
för att visa på två viktiga positioner som jag uppfattar har utvecklats på skilda sätt inom regionen. 
Som jag upplever framkommer en enhetlig tanke kring ostlänken och dess möjligheter, liksom 
även det här materialet visar när det gäller flygplatsfrågan. Jag upplever dock att det framstår en 
skillnad mellan dessa vilken är att ostlänken inte handlar om vem som ska få del av den, medan 
flygplatsfrågan handlar mycket om den frågan. Varför kan man fråga sig? Svaret kan delvis ligga i 
att ostlänken är något nytt som inte funnits förut, där nya spår och stationer ska byggas och 
därmed kan man planera och strukturera upp så att alla kan få del av kakan. I och med att det är 
något nytt som ska byggas spelar inte den ekonomiska aspekten in på samma sätt. Flygplatsfrågan 
utgår från att det redan finns befintliga flygplatser och därmed blir frågan av en annan ekonomisk 
karaktär. Här har man olika möjligheter att satsa antingen på en av de befintliga, vilka är tre 
stycken eller bygga en ny. Beroende på vilket alternativ man väljer kommer man att behöva 
investera olika mycket pengar i projektet. Ett annat problem med flygplatsfrågan är att eftersom 
det redan existerar flygplatser i kommunerna är frågan vem som ska få den främsta 
marknadsfördelen genom att lägga flygplatsen i den ena eller den andra kommunen. Och därmed 
är vi tillbaka till resonemanget kring intressekonflikt- och konkurrensbilden mellan kommunerna 
i flygplatsfrågan. Under analysens gång har det framkommit en ständigt pågående konflikt mellan 
Linköping och Norrköping i flygplatsfrågan, samtidigt som man strävar efter gemensamma 

                                                 
100 Rikard Bengtsson m.fl, (2001) s. 20. 
101 Ibid. s. 25. 
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förhållningsätt. Det synes som i stället för att skapa optimal vinst för regionen försöker varje 
kommun skapa optimal vinst för egen vinning.102  
   Ett annat sätt att se på flygplatsfrågan skulle kunna vara att det är en investeringskonflikt, en 
diskussion som fokuserar på att finna den optimala platsen för flygplatsen för att skaffa sig 
marknadsfördelar och därmed bli konkurrenskraftig. Tidigare i analysen framkom att 
flygplatsfrågan också är ett val kring en strategisk punkt för framtida investeringar och 
etableringar av verksamheter. Att producera och bekräfta ett liberalistiska synsättet som 
framkommit under analysens gång i form av managementkulturen, kan också vara ett strategiskt 
sätt för att lättare motivera  användningen av  begränsade resurser som exempelvis valet av 
flygplats.103 Detta illustrerar Eriksson explicit, ”Det är omöjligt att isolerat hitta en lösning där 
den ena kommunen ger upp rakt av,” men finns mer eller mindre närvarande i hela materialet.104 
Investeringskonflikt och konkurrenstankar som framkommer i materialet knyter an till frågan om 
hur mycket man vinner på samarbete eller inget alls. Tanken ställs på sin spets framför allt i den  
sista artikeln där Andersson menar att ”Politikerna som leder våra kommuner kommer aldrig att 
acceptera att den andra kommunen får flygplatsen, på den nivån är vi”.105    

Förändring 
Analysen visar tre representerade bilder kring ’fjärde storstadsregionens’ flygplats, där olika strider 
om val av plats framkommer. Tredje fasen i studien är att utifrån materialet se vilken förändring 
som skett under åren som studien riktat in sig mot. 
   För att kunna skapa en vinstsituation skulle man kunna tänka sig olika lösningar till 
flygplatsfrågan. I det tidigare materialet menar man att ett gemensamt bolag med två banor är det 
bästa alternativet därefter följer en diskussion kring flygplatsernas position och möjligheter. 
Diskussionen leder mot att flygplatsen bör vara gemensam, vilket får Malmen att framstå som ett 
bra alternativ. Diskussionen efter är åter tillbaka till ett val mellan Linköping och Norrköping 
med ett konkret förslag. Väljs Linköpingsfältet som den framtida flygplatsen så satsas det rejält på 
Norrköpings hamn. Väljer man däremot Norrköpings flygfält satsar man på mer 
kunskapsrelaterade aspekter som till exempel flyg och rymdteknologi.106 Förslaget väcker åter 
tanken på stereotypa föreställningar kring städerna. Den sista diskussionen visar på ytterligare ett 
sätt att lösa den politiska problematiken.  

”Politikerna som leder våra kommuner kommer aldrig att acceptera att den andra kommunen 
får flygplatsen, på den nivån är vi. /.../ Nej, bygg en gemensam flygplats mellan städerna i till 
exempel Norsholmstrakten nu!”107  

                                                 
102 Keating, (1998), s. 139. 
103 Syssner, (2005), s. 107 f. 
104 Eriksson, (2005-03-05), Norrköpings Tidningar 
105 Andersson, (2006-11-18), Norrköpings Tidningar 
106 Artiklar som hänvisats till i framtidsbilden är följande, artikel nr 2, 3, 5 & 6.  
107 Andersson, (2006-11-18), Norrköpings Tidningar  
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Med hänvisning till ett marknadsekonomiskt tänkande följer denna diskussion i spåren av att hitta 
lösningar som ger mest vinst och minst kostnad. ”Behovet att hitta en lösning som på relativt 
kort sikt stoppar blodflödet och trafikminskningen från de två flygfälten blir alltmer 
trängande”.108  
   Under analysens gång har vi sett att samarbete ses som en nödvändighet för utveckling. 
Samtidigt visar det sig att samarbete är något mycket svårhanterligt och därmed konfliktfyllt. Ett 
sätt att försöka lösa denna problematik, menar Keating, är att skapa utvecklingskoalitioner, som 
togs upp i teoriavsnittet, där sammansättningen kan variera från en plats till en annan. Vid 
ingången av den här studie lyfte jag fram denna idé, exempel på detta är Linköpings universitets 
utökning med en filial i Norrköping och bildandet av Östsam.109 Enligt Keating är konceptet 
utvecklingskoalitioner en idé som påtvingats av konflikter utifrån konkurrens och interna 
politiska krafter.110 Motsvarande tankegångar förekommer i materialet. I början framhäver en 
artikel att ”Det kräver dock att våra möjligheter förvaltas på ett konstruktivt sätt. Vår regions 
potentiella möjligheter måste tas till vara bättre. Framför allt behöver vi utveckla en ömsesidig 
tillit för att kunna agera gemensamt och därmed kraftfullt inom olika områden”.111 
Utvecklingspolitik är enligt Keating ett resultat av att kombinera utomstående marknad influerad 
av lokala resurser och möjligheter.112 Samtidig är det enligt Syssner att producera vinnare och 
förlorare inom regionen.113 Att lyfta fram och diskutera region Gothia med fokus på regional 
identitet kan förklaras utifrån Keating som menar att social solidaritet är inte något generellt 
viktigt i regional funktion men lokaliserad på nationell och lokal nivå. Poängen med regional 
identitet menar Keating är att folk måste vara medvetna om regionen och om dess geografiska 
begränsning.114 Micko och Ottosson bygger sin diskussion utifrån ett annat material och lyfter 
fram två citat. Dessa citat visar en bild kring regional identitet, samarbete och utveckling.   

Östergötland kan bli Sveriges största region efter de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och 
Malmö. Men det krävs ett starkt kollektiv som drar åt samma håll." Så står det att läsa på första 
sidan i en av länets största tidningar den 24 september. Där står också "Framgången är 
beroende av hur väl Linköping och Norrköping klarar av att knyta ihop sina näringsliv och 
arbetsmarknader". Det låter uppfordrande och är det naturligtvis också, men genom det allt 
intensivare samarbete, som Linköping och Norrköping nu inlett på alla nivåer, ser vi det som 
möjligt. Vårt utgångsläge är positivt. "Regionen har ett varierat och väl sammansatt näringsliv. 
Tillverkningsindustrin är den största sektorn sett till antalet sysselsatta. I de södra länsdelarna 
är jordbruket och trävaruindustrin betydelsefulla, medan det största inslaget av tjänster finns i 
Linköping och Norrköping. Över hälften av de industrisysselsatta arbetar inom 
kunskapsintensiv och forsknings- och yhutsintensiv industri, vilket är betydligt högre än 
riksgenomsnittet, och andelen sysselsatta i IT-inriktade branscher är näst högst i landet." Ett 
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annat citat, denna gång från länsstyrelsens hemsida. Beskrivningen kan få den mest 
hemmablinde att inse vilken rikedom vi äger gemensamt.115  

Folk måste också vara medvetna om regionens karaktäristiska drag, även om de skiljer sig åt. För 
någon kanske regionen handlar om platsen och dess landskap, för någon annan mat och 
traditioner, för en tredje kanske det är språket, dialekten, en historisk bekräftelse eller en politiskt 
position, medan andra framhåller den ekonomiska strukturen.116 Denna tanke förankrar sig i idén 
att gränsöverskridande initiativ har en funktionell bas, fokuserad på gemensamma problem och 
möjligheter, speciellt i ekonomisk utveckling.117  Ett led i att utforska och ta tillvara på regionens 
konkurrenskraftiga fördelar och specialiseringar i de aktiviteter som dom är bäst på.118

   I diskussionerna som lyfter fram management och samarbete som en lösning till framtid och 
regionens tillväxt hänvisar på olika sätt till samarbete mellan näringsliv och politiker. Detta skulle 
kunna ses delvis som en naturligt sätt att förhålla sig till Östsam genom riksdagens beslut om 
bildandet av samarbetsorgan. Hänvisningar till detta har varit närvarande vid några tillfällen i 
studien speciellt pekar Micko och Ottosson på detta för Östergötlands framtid och tillväxt. De 
skriver; 

Genom vårt regionala samarbetsorgan Östsam, som nu snart får status av regionförbund, 
samverkar vi redan då det gäller utbildnings- och kompetensfrågor, infrastruktur och 
internationella frågor. Linköping och Norrköping har ett gemensamt Brysselkontor och de två 
städernas marknadsbolag har ett nära samarbete.119

   Materialet arbetar från en gemensam samverkan, där båda flygplatserna organiseras i en 
gemensam enhet med två terminaler, två landningsbanor med en gemensam marknadsföring. För 
att sedan gå vidare till att behandla flygplatsfrågan utifrån byggandet kring tågtrafiken, den så 
kallade ostlänken, som en framträdande knytpunkt för ett val av en gemensam flygplats. De 
senare artiklar orienterar sig mot detta som framförallt framträder när Eriksson skriver; 

/.../Finns det något presenterat alternativ, där Kungsängen eller Saab-fältet kan få 
järnvägsanslutning? Ostlänken, som så många talar sig varma för, /.../ett alternativ som 
motsvarar alla förväntningar. Malmen, med dess dubbla banor klarar Östergötlands behov av 
flyg. Malmen är centralt beläget också för upptagningsområden söderut mot Småland och ej 
lika känslig för utbudet från Skavsta120  

Här framförs också att denna plats är den som bäst kan uppfylla konkurrenskraven från andra 
nationella flygplatsområden och därmed den mest tillväxtvänliga valet. Ett problem som 
diskuterats under resans gång har varit från att länet behöver täta och goda flygförbindelser och 
att flygbranschen brottas med stora ekonomiska problem. Rönnberg och Stenström lyfter fram; 
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Vi är en region med många internationella företag, vi är ett transportcentrum av nationell och 
internationell betydelse. Här finns knutpunkter för väg och järnväg, här finns en av Sveriges 
största hamnar. Självklart har flyget en viktig roll i helheten.121

Materialet bygger på flygplatsens roll i helheten kring regionen som en konkurrenskraftig plats. 
Bredenberg fortsätter i detta tankespår genom att framföra tanken att Östergötland kan stå ”utan 
regional storflygplats i framtiden”, om inte flygplatsfrågan löses.122 Stenström och Eriksson 
fångar också denna tanke som byggs ut genom att Norrköping ligger för nära och därmed 
befinner sig i skuggan av Stockholm/Skavsta. I materialets sista artikel avslutar Andersson denna 
tanke med att bygga en gemensam flygplats mellan Linköping och Norrköping, lagom stor för att 
kunna ta hand om den dagliga flygtrafiken.  
  I studiens tidigare del ser man kopplingar till utvecklingskoalitioner, som tycks hänga samman 
med en strävan efter att skapa känslan av regional samverkan. Men under resten av studien lyser 
utvecklingskoalitioner med sin frånvaro, däremot kan man se att den ekonomiska diskussionen 
har blivit mer intensiv. Under den mellanliggande perioden i materialet lyfts ekonomiska fakta 
som indirekt hänvisar till expertkunskap, som i sin tur är till för att skapa förtroende, tillit och 
legitimitet till ekonomiska förutsättningar, förväntningar, behov och framtid, om det rätta valet av 
flygplats. Bland annat hänvisas i mitten av materialet till utredningar och menar att utredningarna 
gjordes när reseunderlaget var större än i dag. Dessutom hänvisar Eriksson till 11:e 
septembereffekten, som inneburit minskat resande och därmed ett sämre reseunderlag, samt till 
att flygets funktion i allmänhet har minskat, särskilt i och med tågtransportutvecklingen som till 
exempel den planerade ostlänken. Samtidigt menar Eriksson att just ostlänken kräver att man 
finner en flygplats ’Malmen’ som kan få en ostlänkstation, vilket resulterar i en kombinerad flyg- 
och tågterminal. Vidare menar man att utredningar har visat att varken Linköping eller 
Norrköpings befintliga flygplatser klarar krav på att få kopplingar till ostlänken, att de befinner sig 
för nära statskärnorna och därmed inte uppfyller miljökrav. Materialet går mer och mer in i en 
ekonomisk diskussion samtidigt som det indirekt fortsätter att hålla fast vid tanken på 
utvecklingskoalitioner, som Östsam. Eriksson menar att näringsliv och politiska partier, har 
misslyckats att hitta en lösning. Samtidigt som Stenström hävdar att åtminstone en del kommit 
fram till att det ska vara en flygplats och inte två. Med en flygplats kan man uppnå de krav som 
krävs för att vara en attraktiv flygplats, hög service är den viktigaste avgörande faktorn enligt 
Eriksson för att skapa en vinstsituation och närhet till andra infrastrukturella frågor. Andersson 
framför i slutet att flygresenärer inte är intresserade av ett bolag med två banor, liksom 
näringslivet. En gemensam flygplats innebär flera ekonomiska fördelar, inte minst ett stort 
passagerarunderlag vilket genererar i intäkter. En flygplats resulterar också i att andra funktioner 
som är kostnadsbärande samordnas som motsvarar kraven på att kostnadseffektivisera 
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verksamheter. Dessutom skapar detta nya arbetstillfällen, vilket också är viktigt i ett bredare 
perspektiv på ekonomisk vinning.123  
   Andersson lyfter också fram tanken på en gemensam flygplats ”/.../bygg en gemensam 
flygplats mellan städerna i till exempel Norsholmstrakten nu!”.124 Här får Norsholm en 
framträdande plats som bästa alternativ och kan indikerar på något annat än enbart 
vinstmaximering, eftersom det innebär byggandet av en totalt ny flygplats och därmed stora 
kostnader, vilket binder tillbaka till goodwilltanken.  

Sammanfattande slutdiskussion 
  Ovanstående analys visar att valet av flygplats är en komplex diskussion som är svårfångad. 
Som vi såg i inledningen anser Keating att närliggande regioner tenderar att vara motståndare, 
vilket gör samarbete till något mycket svårt. Samma tankegångar finns representerade i analysen 
mellan kommunerna. Samtidigt är samarbete troligast, enligt Keating, i områden där infrastruktur 
och miljö program, där det kan producera positiva resultat.125  
   Analysen visar en diskussion som byggs utifrån en ekonomisk representation, där olika bilder 
framträder. Analysen syfte har varit att fånga en förståelse utifrån perspektivet region, kring 
dagspressens framställning av flygplatsdiskussionen, som illustreras genom olika representerade 
föreställningar kring ’en gemensam flygplats’. Flygplatsfrågan är en diskussion som bygger på 
konkurrens med två tankelinjer, samarbete och tillväxt. I analysen framträder tankar kring 
samarbete, både som något svårt att lösa men också en tanke om att samarbete är något som 
måste lösas för utveckling och framtid. Den andra framträdande tanken bygger på tillväxt, en 
konkurrenstanke kring ökning av produktion och marknadsvinster, vilket på sikt leder till en 
bättre ekonomi och därmed implicit till ökad levnadsstandard.   
   Investering är ett sätt att se på tillväxt. En tanke som uppkommit hos mig är att vi har blivit 
mer eller mindre förda till att tänka på ’ekonomisk’ investering som förhoppningsvis ska generera 
en bra ekonomisk standard i framtiden. Ett exempel på detta tycker jag man kan se i 
pensionssystemreformen. Förr baserades den enbart på en viss procent av livslönen och som 
administrerades genom staten. I dag baseras den till största delen av ett eget investeringsval, 
antingen i form av aktier eller fondsparande. När reformen kom ansåg många att det inte var bra 
men genom diskussioner som går ut på att detta var det enda riktiga och bästa framtida utdelning 
har det i dag blivit en helt accepterad tanke och de flesta har i dag har anammat ett mer 
liberalistiskt synsätt kring det ekonomiska. Men investering kan ses utifrån andra aspekter som 
ger olika utvecklings och tillväxtmöjligheter som exempelvis att investera i samarbete, som kan 
generera i en större och bättre arbetsmarknad, kraftfullare och bättre utbildningsmöjligheter som 
också syftar till bättre livskvalité. Denna tanke verifierar det Syssner funnit att tillväxt och 
utveckling inte enbart ses som instrument för att nå vissa speciella mål, de har också utvecklats till 
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högre värden som har uppnått en central position i den meningen att andra värden är definierade 
i förhållande till dem. Bland annat strävan efter att skapa en  naturlig gemenskap utifrån ’fjärde 
storstadsregionen’. En konkurrenskraftig plats att vara aktiv i genererar i bättre ekonomi, vilket 
gäller både i företag- eller verksamhets-, individuella- och i den politiska sfären. Ett sätt att forma 
denna konkurrenskraftiga plats kan ses i ”/.../ vårt regionala samarbetsorgan Östsam, som nu 
snart får status av regionförbund”.126

   Analysen har varit inne på Östsam vid några tillfällen, där Östsam kan ses som en 
utvecklingskoalition enligt Keating, en managementorganisation enlig Syssner. Östsam har på 
många sätt visat sig framgångsrika bland annat i skapandet av en östgötsk pendeltrafik och i 
diskussionen om ostlänken. Det är ett marknadsföringsbolag som arbetar över hela regionen och 
därmed över kommungränserna.  

Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. 
Regionförbundet har bildats av Östergötlands tretton kommuner och landstinget och styrs av 
en politisk ledning där dessa finns representerade.127  

Östsam arbetar för regionen inom olika projekt till exempel näringslivsutveckling, turism och 
arbetsmarknad (flera exempel, se deras verksamhetsområden).128 Utvecklingskoalitioner är, som 
jag tidigare poängterat, platsbaserade allianser som arbetar för ekonomisk tillväxt utifrån ett 
specifikt fokus eller från olika specifika fokuseringar, som i Östsams fall och kan ses som en 
investering i konkurrenskraftigt samarbete.  Investeringsdiskussionen för oss också in på den 
sociala platsen det vill säga Östergötlands gemensamma utveckling och mål för en gemensam 
storstadsregion. 
   Att verifiera ett tankesätt där management- och marknadsekonomi kulturer framträder kan vara 
ett sätt att uppmuntra till samarbete. Samtidig framträder i analysen ett konflikttänkande kring 
samarbete. Samarbete förankrar sig i idéen att gränsöverskridande initiativ, där varje region 
utforskar sina konkurrenskraftiga fördelar.129 Tanken på fördelar är att man ska se långsiktigt, 
vilket många gånger kan vara svårt och därmed framstår problematik i att inte se direkta fördelar, 
vilket leder till intressekonflikter mellan kommunerna som kan förklaras med konkurrenstanken. 
Eftersom det redan existerar flygplatser i kommunerna är frågan vem som ska få den främsta 
marknadsfördelen genom att få flygplatsen och därmed tillväxtpotentialer. Något som skulle 
kunna leda till ett företräde som en viktig strategisk post i det regionala samarbete och därmed ett 
övertag i skapandet av normer, värderingar och fördelning av andra tillgångar inom regionen. 
   Den här studien visar på liknande tankegångar som de Syssner fann kring organisationsideal, 
där man lyft fram management som regionens viktigaste gemensamma intresse, vilken går ut på 
samarbete och partnerliknande uppförande som nödvändiga kriterier.130 Analysen visar att man 
måste börja relatera till varandra inom regionen. Tanken lyfts fram på olika sätt bland annat visar 
                                                 
126 Micko & Ottosson, (2002-11-15), Norrköpings Tidningar   
127 Östsam, http://www.ostsam.se, 2007-05-08, kl: 13.30. 
128 Ibid. 
129 Denna tanke är inspirerad av diskussioner som  Keating, (1998), för dels på s. 136 ff och s. 181. 
130 Syssner, (2005), s. 125. 
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materialet att nya tankemönster måste komma till genom att bryta gamla mönster. Materialet 
pekar också på bandstaden som den nya tanken och att man bör relatera till den som ett nytt 
förhållningssätt. 
   Några avslutande ord kring studien ’Airport Gothia’. Den här studien har riktat in sig på en 
specifik fråga kring regionen, vilket har skapat en viss bild i förståelsen kring den östgötska 
regionen. Diskurs som vi såg i det inledande kapitlet handlar om ”ett bestämt sätt att tala om och 
förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”.131 En tanke som vuxit fram under studiens gång är att 
studera en annan specifik aspekt i det regionala nätverket som till exempel sjukvårdsdiskussionen. 
För några år sedan omorganiserades sjukvården i Östergötland, till att olika sjukhus i regionen 
blev en bas för ett visst specialområde inom sjukvården. Det blev många protester, bland annat 
att lasarettet i Norrköping förlorade akutvårdsmottagningen, vilket innebar att Norrköpingsbor 
med omnejd fick ta sig ända till Linköpings universitetssjukhus för akutvård. Protesterna 
resulterade i att lasarettet i Norrköping fick tillbaka akutsjukvården. Att studera denna 
problematik och sedan jämföra den och den här studien skulle vara intressant. Ett annat 
intressant studieobjekt skulle vara att se om det skett förändringar i flygplatsfrågan i och med 
regionsindelningsförslaget som presenterades under mars 2007. Hur har detta förslag påverkat 
processen kring en gemensam flygplats? I min studie pendlar förändringar i frågan fram och 
tillbaka från att skapa en gemensam flygplats till att ha en gemensam organisation med två 
terminaler/banor till att återkomma till att det bör vara en gemensam regional flygplats, där vi 
befinner oss i studiens slut. En annan förändring som framträdde i min analys är att från att 
försöka skapa en gemensam region till att mer fokusera på ett mer ekonomiskt samarbete, där 
varje kommun är fristående från den andra och bara beblandar sig i den gemensamma frågan till 
att åter implicera tankar om ett gemensam region.  
   I denna diskussion är detta intressant eftersom Östsam är en form av utvecklingskoalition för 
den östgötska regionen. Samtidigt visar analysen att det arbetssättet inte lyckats komma närmare 
ett möjligt val i flygplatsfrågan. Frågan blir då följaktligen varför? Är problemet att Östsam 
arbetar utifrån ett mer liberalistiskt förhållningssätt, där alla partner försöker få ut så mycket som 
möjligt för egen skull, vilket är ett tolkningssätt av analysens material. En tanke som framstått hos 
mig under analysens gång är då om man kanske borde ha ett specifikt projekt som endast har 
flygplatsfrågan att koncentrera sig på och om det skulle kunna leda till ett beslut, samtidigt som 
man upprätthåller managementtanken. Detta skulle också kunna leda bort en viss del av 
kommunernas intressekonflikter. Den komplexitet som finns inom flygplatsfrågan och inom 
region gör att den här studien framstår mer som en delstudie, vilket jag även nämnde i mina 
reflektioner kring studiens tillvägagångssätt, i en större studie. Eller att den här analysen skulle 
kunna vara en del i en förundersökning som hjälper projektet att peka på viktiga arbetsområden 
för att nå fram till en lösning av flygplatsfrågan. 
   Som en avslutande reflektion visar analysens material på att ’fjärde storstadsregionen’ befinner 
sig i en intensiv fas i skapandet av en region, den är inte given och färdig definierad utan 
                                                 
131 Winter Jörgensen & Phillips, (2000), s. 7. 
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förändras allteftersom diskussionerna tar vid och bygger på varandra. ”Regions are not a given 
fact of life, or a historic relic, but a social construction, constantly being made and remade.”132  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
132 Keating, (1998), s. 109. 
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