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Förord
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings universitet är en centrumbildning
vars uppgift bland annat är att främja framväxten av för kommunerna relevant forskning samt
öka kontakten mellan forskarsamhället och den kommunala praktiken. Verksamheten finansieras
sedan mitten av 1990-talet gemensamt av kommunerna i Östergötland samt universitetet. Under
de år som verksamheten funnits har ett hundratal projekt genomförts.
I samband med tillkomsten av den nya Institutionen för studier av samhällsutveckling och
kultur (ISAK) togs initiativ till ett gemensamt projekt benämnt ”Östgötar- finns dom?” I detta
projekt har Tema Q (Tema Kultur och samhälle), Enheten för historia, Kulturarv Östergötland,
Centrum för lokalhistoria samt CKS på skilda sätt varit engagerade. Som ett viktigt inslag i
projektet genomfördes under hösten 2003 en konferens med deltagande av forskare, politiker och
tjänstemän. Föreliggande rapport är en dokumentation från denna konferens.
Rapporten inleds med en diskussion kring vilka frågeställningar som framstår som centrala i
utvecklingen av projektets fortsättning. Denna del är författad av initiativtagarna till projektet
Peter Aronsson, temaansvarig vid Tema Q samt Lars Kvarnström, enhetschef vid Enheten för
historia. Doktorand Helena Kåks dokumenterade seminariet och tre av forskarinläggen återfinns
som bilagor till rapporten.
Norrköping i maj 2005

Björn Eklund
Föreståndare

5

Peter Aronsson & Lars Kvarnström

Gemenskapens gränser
En minskad tilltro till traditionell regionalpolitiks möjligheter har ändrat inriktning på
regionalpolitiken under 1990-talet. Samtidigt byter den regionala dynamiken delvis karaktär i
Europa. Minskande förhoppningar på vad nationalstatligt ledarskap kan åstadkomma förbyts i ett
tilltagande fokus på å ena sidan EU som arena för beslutsfattande och å andra sidan
nödvändigheten av att agera lokalt och regionalt, utan politiska mellanhänder. Den ekonomiska
och kulturella dynamiken globaliseras, medialiseras och blir påtagligt mångkulturell. I det läget är
det de starka regionerna som sanktioneras och stadfästs. Regioner skapas inte bara genom statliga
beslut. Ekonomiska regioner föds ur marknadsrelationer, men också kunskap, lokal och regional
kultur bidrar till att forma nya regioner.
Kulturen blir till ett allt viktigare kapital i en ekonomi med inriktning på lokal mobilisering
och skapande av nätverk, varumärken, livsstilar, design och upplevelser. På flera håll i landet har
kultur- och museipolitiken fogats in i vad man kan kalla en regional kulturpolitik, både inom
ramen för regionförsökslänen och utan något klart samband med de formella regionförsöken.
Det förflutna blir på nytt till en resurs i denna framtidsvision. Kanske har man kommit längst
med en medveten kulturpolitik i Västra Götalands län, men också Skåne har lanserat ett
museipolitiskt koncept med regional identitet på agendan. På Gotland är det Medeltidsveckan
som sedan nästan 20 år fungerar som en löst sammanhållen rörelse som mobiliserar snarare än
samordnar allt fler aktörer, och där varken Gotlands Fornsal eller länet har någon central roll att
spela. I Västra Götaland har Arnland skjutit skott på en äldre såbädd där Svearikets vagga tidigare
diskuterades. I Jämtland finns det en längre tradition av identitetsbygge och museipolitik som
också präglar i vart fall Storsjöbygden. I Västernorrland är det landstinget som leder en
omfattande mobilisering av EU-medel under devisen Industrisamhällets kulturarv med en
omsättning på närmare 170 miljoner kronor under sex år. Förhoppningarna på kulturarvet som
en utvecklingsresurs är omfattande, inte minst i de områden i Sverige som är berättigade till
någon eller några av EU:s stödformer.
Men också på ett djupare och bredare plan, som en grund för skapandet av
samhällssolidaritet, livsvärden och samverkansmönster, uppmärksammas allt oftare att kultur
både som människors identifikation och som ett ”varumärke” för bygden. Den regionala kulturen
kan underlätta samarbeten eller odla motstridiga tendenser. De är inte är en gång för alla givna,
utan skapas och förändras i takt med tiden.
Var står Östergötland som administrativ och politisk enhet – var står östgötarna och kulturen
– finns dom? ”Östgöte – guskelov” säger ett gammalt talesätt. Men vad innebär det? Vad
kännetecknar Östergötland och hur vill östgötarna definiera sig, och hur har denna identifikation
och identitet förändrats över tid? Med utgångspunkt i den omfattande dokumentationen av
östgötsk historia, som bland annat bedrivs via internetportalen Kulturarv Östergötland, liksom
den omfattande forskning som under lång tid skett inom historieämnet vid Linköpings
universitet, startades år 2002 projektet ”Östgötar- finns dom?” vid Enheten för historia, i
samarbete med Tema Q (Kultur och samhälle). Projektet avser att lyfta fram och problematisera
flera av de frågor som rests ovan.
Projektet utgår från två problematiska begrepp. Det ena är rumsligt och gäller landskapet som
geografiskt bestämd region. Det andra handlar om identitet och identifikation. Hösten 2003
genomfördes en konferens i Norrköping kring dessa frågeställningar, med medverkan från såväl
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forskare som regionala och kommunala aktörer i Östergötland. Konferensen finansierades av
Centrum för kommunstrategiska studier.
Temat för detta seminarium och för forskningsprogrammet som helhet är alltså hur bilden av
Östergötland och östgötarna skapats och skapas.
Vilka aktörer och vilka kulturelement framhålls och vart syftar det lokala och regionala
identitetsarbetet?
Hur mycket vet vi redan och hur ser väsentliga kunskapsbehov på området ut?
Vilka insatser är att vänta och vilka borde initieras?

Vi återkommer med några preliminära svar på dessa frågor efter att först ha diskuterat
begreppen region och identitet.

Den problematiska regionen
Region – ett ord med dragningskraft för administratörer, politiker och reformatörer.
Förhoppningar om förändring knyts till det odefinierade landet mellan lokala
avfolkningsproblem, den nationella politikens håglöshet och den europeiska nivåns avlägsenhet.
Det är inte första gången så sker. Den regionala nivån är emellanåt i stormens öga mer än annars,
och emellanåt försvinner den i rutinens landskap.
Under medeltiden kan man säga att det som sedan blir nationen Sverige är en region inom en
Nordeuropeisk stormannakamp mellan territoriella godsägare, interurban Hansa och
bondekommuniteter. När läget sedan stabiliserar sig från 1600-talet så blir länen ett medvetet
försök att skapa administration istället för en federal struktur där landstingen tidigare tagit emot
och förhandlat med vad som då uppfattades som en extern kungamakt. Länen lades också ofta på
tvärs med landskapen för att kapa de äldre sambanden i form av bitar som var och en hade sin
konung att tacka för sin existens.
Nästa stora renässans för den regionala tanken kommer med övergången från ett samhälle där
ståndstillhörigheter (bönder, borgare, präster, adel) var det givna till ett medborgarbaserat
samhälle, en nation av individer. Detta var en väldig manöver som visserligen kunde frigöra
mycket kraft (skattekraft, politiskt engagemang, värnpliktiga, rörlig arbetskraft, marknader) men
som också krävde mycket ”gemenskapande” i nya konstellationer. Landskapen var en av dessa
konstellationer som via Folkskolans läsebok, Turistföreningen, Skansen, Nordiska museet,
insamlingar och arkiv blev till en bild av Sveriges mångfald – inte etniskt uppfattad, utan just som
en kulturell orkester inom nationens hägn.
Från 1930-talet är det självklart att det är nationen som står för framtidshandling,
koordinering och välfärd. Region blir nu regionalpolitik, kartor och instrument för fördelning och
allokering av resurser. Men det gick ändå inte riktigt som man tänkt. Marginaliserade regioner
protesterar mot utsugning och ockupation. I Baskien kräver man självständighet och i Norrland
vägrar man flytta, den jämtländska republiken artikuleras.
Dynamiken och kraften i bygget tycks stanna av någon gång efter 1970-talets mitt. Statens
politik blir mer av anpassning till globala krafter och mindre av spjutspets mot framtiden. EUpolitiken växlar in som en alternativ nationell eller federativ arena och regionerna blir åter aktuella
som alternativa handlings- och förhandlingshorisonter. De starka regionerna reser sig och vill inte
längre delta i den regionala omfördelningen. Norditalien, tyska industriregioner, Mälardalen – mer
än protesterande regioner sätter agendan. Idag talas det flitigt om regionalisering, klusterbildning
och regionala tillväxtavtal. Den rörliga ekonomin och den politiska mobiliseringen letar efter en
mellannivå att skapa dynamik på.
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Vad är den kulturella resonansen för dessa projekt i dag, lokalt, regionalt och nationellt? Var
känner sig folk hemma, vilka bilder finns av olika gemenskaper? Vad förpliktigar gemenskaperna
till – samma fotbollslag, en gemensam skattebas eller förtroendefullt samarbete och utbyte i
vidare mening? Utmaningarna är stora, förhoppningarna likaså. Men kunskapen om den djupare
resonansen för den samtida politiken är skrämmande frånvarande. Vår tes är att kunskap om
regionala processer är en avgörande framgångsfaktor.

Många gör anspråk på arvet efter Heliga Birgitta. År 2003 stod Vadstena i centrum för ett europeiskt
jubileumsfirande där olika framtidsplaner för regionen sattes i spel (se vidare Ett jubileum i tiden av Ingemar
Lindaräng). Foto: Hans Nilsson.

Den problematiska östgötska identiteten
I äldre tider var tillhörigheten till stånd och hushåll oftast avgörande för identiteten. I ett mer
modernt samhälle är denna däremot långt ifrån given. Vilka ”vi” och ”dom andra” är, för att
använda sociologen Zygmunt Baumans terminologi, kan diskuteras utifrån en rad olika aspekter
och nivåer. Till skillnad från snarlika vetenskapliga begrepp som sociala roller eller habitus, måste
identitetsbegreppet dessutom förstås som någonting som hela tiden förändras. Konstruktionen
av ett ”vi-och-dom” innebär vidare att sambandet mellan begreppen identitet och identifikation
måste diskuteras, då den upplevda identiteten inte givet överensstämmer med hur omvärlden
väljer att identifiera gruppens eller individens självuppfattning.
Att känna sig som Linköpings- eller Norrköpingsbo är förhållandevis naturligt. Detsamma
gäller svenskheten, något som blivit alltmer uttalat i samband med den ökande utlandsturismen
under de senaste fyrtio åren, då ett ”vi” konfronteras mot någonting annat och annorlunda. Detta
är dock inte lika självklart på det regionala området. I vissa landskap, som exempelvis Dalarna,
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Värmland och Jämtland, finns en tydlig regional identitet. Att vara dalkarl eller dalkulla ses
historiskt som någonting särskiljande och därför identitetsmässigt annorlunda. Bilden av
Östergötland och östgötarna är långt mer otydlig. Gamla traditionella symboler som
östgötasången, blåklinten och landskapsmärket med en gul drake på rött fält förenar inte
nödvändigtvis dagens östgötar. Idrottslag som IFK Norrköping, LHC eller Åtvidabergs FF spelar
inte heller denna roll och några dalahästar kan landskapets innevånare inte heller enas kring. Även
för STF, Svenska Turistföreningen, är det speciella med Östergötland något oklart. Att både ingå
i den nationella kontexten och profilera sin eventuella särart är svårt. I årsskriften från år 1983
sägs att ”Östergötland är ingen sådan miniatyr. Det är ett landskap med egen historia, åtminstone
fram till Gustav Vasa, med säregen natur och kulturell egenart.”. Det förklaras dock inte närmare
vilka dessa särdrag är.

Många frågor – några preliminära svar
Huvudfrågan i det pågående projektet ”Östgötar – finns dom?” är hur bilden av Östergötland
och östgötarna skapas. Här vill vi som avslutning ge några preliminära svar på ett antal frågor i
anslutning till denna – frågor som diskuterades under den tidigare nämnda konferensen i
Norrköping och som projektet nu arbetar vidare med.
Vilka aktörer och vilka kulturelement framhålls och vart syftar det lokala och regionala
identitetsarbetet?

När samtiden är utsatt för starkt förändringstryck – det gäller under såväl 1920-tal som runt år
2000 – så mobiliseras det förflutna på skilda sätt för en löftesrikare framtid. Aktörerna är många,
inte formellt samordnade, men ofta samspelta inom gemensamma uppfattningar om hur hot och
möjligheter ser ut. Kulturen mobiliseras både för att peka på det unika, mångfalden, men också
på det gemensamma.
Intressanta frågor är här vilka aktörer som verkligen format verklighetsbeskrivningen och om
det fått avsedd eller oavsedd effekt. Är förhoppningarna verklighetsanknutna eller
kompensatoriska önskedrömmar?
Hur mycket vet vi redan och hur ser väsentliga kunskapsbehov på området ut?

Några forskningsprojekt pågår om samtida kulturpolitik på kommunnivå och många initiativ
tas vad gäller turism, lärande och regional utveckling där historien är ett centralt kapital. Vi vet
relativt mycket om vissa orters historia men vi vet nästan ingenting om den verkan denna
kunskap och dessa bilder haft för samhällsutveckling, kunskapsnivå och individers välbefinnande.
Vilka insatser är att vänta och vilka borde initieras?

Med etableringen av universitet i både Linköping och Norrköping och kraftsamlingen i form
av välfärds- och kulturforskning, kanaliserat bland annat via Tema Q, Centrum för
kommunstrategiska studier och Centrum för lokalhistoria är det rimligt att en ny kunskapsprofil
där kulturen i vid mening och historien som en väsentlig del i den både uttryckligen och indirekt
får genomslag. Samtidigt är både kunskapen och kunskapsbehovet så spritt att en inventering och
samordning är av största vikt för att inte många enskilda insatser ska falla ur ramen för både en
gemensam kunskapstillväxt och handlingspotential. Vi föreslår i detta inledande skede att:
• insatser görs för att samla den kunskap som redan finns om kulturens roll i den östgötska
samhällsförändringen.
• två forskningsprojekt initieras i samverkan mellan universitet och regionen som rör dels de
samtida förhoppningarna och samhällsinsatserna för kulturpolitik i regionen sett i ett historiskt
förändringsperspektiv, dels mer specifikt hur bilderna av det förflutna har hindrat eller befordrat
olika utvecklingslinjer på skilda orter och för regionen som helhet.
9

Helena Kåks

Samtal om östgötsk kultur och identitet
Seminariet ”Östgötar – finns dom?” arrangerades gemensamt av Centrum för kommunstrategiska
studier, Tema Q (Tema Kultur och samhälle), Enheten för historia, Kulturarv Östergötland och
Centrum för lokalhistoria vid Linköpings universitet. Bland deltagarna fanns både företrädare för
regionen och forskare med kulturvetenskaplig inriktning. Seminariet inleddes med en kort
orientering om vad regionbegreppet står för. Huvuddelen av dagen ägnades sedan åt tre
angränsande teman: regional identitet, lokal identitet samt hur identiteter skapas och fungerar.
Vart och ett av dessa teman belystes av en forskare och en politiker, varefter samtliga närvarande
hade möjlighet att delta i diskussionen. Nedan följer ett referat av inlägg och diskussioner under
seminariet.

Regionernas omstridda roll i Sverige och Europa
Peter Aronsson, professor i historiebruk och kulturarv vid Tema Q, inledde dagen med att
konstatera att frågan om regional identitet har relevans på flera plan. Regional identitet fungerar
som en plattform för samordning och gemensam handling, exempelvis inom politiken. Den är
också kopplad till olika platsers attraktionskraft och är därmed relevant för boende, flyttmönster
och turism. Vidare förknippas regional identitet med stolthet, trygghet och identitet, vilket
innebär att den har betydelse för människors välbefinnande och välfärd. Den kan också
diskuteras i termer av tillit. En region där kontaktfälten präglas av tillit har möjlighet att agera
snabbare. Regional identitet är slutligen också en fråga om vad som fungerar identitetsskapande.
En region kan exempelvis beskrivas som innovativ, en annan sägs karakteriseras av bruksanda
etc. I det sammanhanget är det berättigat att fundera över om alla former av identitet är lika
eftersträvansvärda. Starka relationer uppfattas exempelvis i allmänhet som något positivt, men de
kan också ha negativa konsekvenser, framhöll Peter.
En plats definieras i termer av människors egna erfarenheter och upplevelser. En region
bygger inte i samma utsträckning på direkt erfarenhet, utan har mera karaktären av ett projekt. En
region skapas och upprätthålls genom berättelser av olika slag. På samma sätt är en nation något
konstruerat. Nationen skiljer sig dock från regionen genom en högre grad av institutionalisering.
Peter underströk i detta sammanhang de långa historiska linjerna. Spänningen mellan
lokalsamhällen, regioner och nationer har en tusenårig historia. Det finns en dynamik dem
emellan som innebär att platser, regioner och nationer inte bara förutsätter utan också skapar
varandra. Ett exempel på det är utvecklingen kring sekelskiftet 1900, då mycket av det vi i dag
uppfattar som landskapsspecifikt föddes. Ett regionalt medvetande konstruerades då parallellt
med framväxten av den moderna nationalstaten. Länen/landskapen blev bitar i nationspusslet. I
Sverige blev regionen dock, till skillnad mot exempelvis i Tyskland, inte politiserad. Ett annat
exempel på det dynamiska förhållandet mellan region och nation är 1960-talets
”motståndsregionalism”. Då föds idén om Norrland som en region som sugs ut av nationen. Ett
tredje exempel finns i ett antal tillväxtregioner som Mälardalen och Öresundsregionen, som i
kraft av en ny ekonomisk situation börjar föra en antinationell politik. De ”hoppar över” den
nationella nivån för att istället vända sig direkt till EU.
Man talar ofta om tre typer av regioner: Den homogena regionen bygger på inre likhet, som t
ex i ett brukssamhälle. Den funktionella regionen bygger på utbyte inom regionen, som i t ex en
arbetsmarknadsregion. Den instrumentella regionen, slutligen, skapas genom ”streck på en karta”
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och hålls samman genom förvaltning. Regioner skapas i processer som inte bara är komplexa
utan också massiva. Ett regionbygge är med andra ord en långt större uppgift än man kanske
först tänker sig. Peter ställde frågan om vilka slags regionbyggen vi ser i dag. Är det kanske just
sådana regioner av typen Mälardalen som kan agera i kraft av ett minskat beroende av
nationalstaten?

Regional identitet: Vad utmärker en östgöte och Östergötland?
Efter Peter Aronssons bakgrundsteckning riktades ljuset mot Östergötland som region. Finns det
en östgötsk identitet och hur ser den i så fall ut?
Östergötland karakteriseras ofta som storböndernas landskap. Hans Nilsson, Centrum för
lokalhistoria/Kulturarv Östergötland inledde med att beskriva hur denna bild växt fram. Den
mest kända och inflytelserika beskrivningen i denna genre står Selma Lagerlöf för. Den återfinns i
Nils Holgersons underbara resa genom Sverige från 1906. Från sin plats på gåsryggen ser Nils
Holgersson Östgötaslätten breda ut sig. De stora vita tvåvåningshusen väcker frågan om det inte
finns några bönder i landskapet, han ser ju bara herrgårdar. ”Här bor alla bönderna som
herrskap” svarar gässen.
Den gängse Östgötabilden har också ett medeltida inslag som kommit att växa sig allt
starkare, inte minst i anslutning till 2003 års Birgittajubileum. Den bilden har sina rötter framför
allt i perioden 1910-1930. Tre resursstarka personer med linköpingsanknytning arbetade då aktivt
för att lyfta fram Östergötlands historia och stärka landskapets identitet. Slottsherren Anton
Ridderstad grundade Östgöta fornminnesförening, Henric Westman på Valla herrgård bekostade
arkeologiska utgrävningar vid Alvastra kloster, Vreta kloster och Sverkersgården vid Omberg,
och grevinnan Alice Trolle skapade Östgötadräkten.
Bilderna av Östergötland som storböndernas respektive medeltidskulturens landskap har på
senare år fått konkurrens, inte minst av satsningen på arbetarkultur i Norrköping. Bilden av
Östergötland färgas också starkt av ett antal enskilda platser som Vadstena, Ulvåsa, Medevi och
sjön Tåkern. Själv ansåg Hans Nilsson att det är svårt för att inte säga omöjligt att på ett enkelt
sätt karakterisera Östergötland. Den bästa schablonen är kanhända bilden av landskapet som ett
Sverige i miniatyr.
*

Flera tydliga bilder av Östergötland finns, men hur spridda är de egentligen? Jörgen Oskarsson,
kommunstyrelsens ordförande i Mjölby kommun, ifrågasatte i sitt inlägg om det överhuvudtaget
finns en mer allmänt omfattad bild av Östergötland utanför regionen. Skåne, Småland och
Norrland är exempel på regioner som har en plats i det allmänna medvetandet, menade han, men
Östergötland? Jörgen ansåg heller inte att det finns någon hållbar anledning till att försöka
åstadkomma och marknadsföra en sådan bild.
– Varför skall vi komma överens om vad Östergötland är? Skall vi göra det för vår egen skull
eller för att vi skall ha någonting att marknadsföra och sälja utåt? undrade han.
Det är också förknippat med stora svårigheter att skapa en Östgötabild som fungerar idag.
Vad skulle en sådan egentligen innehålla för att tilltala så många som möjligt? Bilden av den dryge
självtillräcklige bonden fungerar inte längre, konstaterade Jörgen Oskarsson. En alltför tydlig
självbild kan också motverka sitt syfte i och med att det är få människor som i grunden kan
identifiera sig med den, framhöll han.
Om Jörgen Oskarsson ställde sig avvisande till förekomsten av en regional identitet kunde
han däremot urskilja ett antal lokala identiteter. Boxholm är ett exempel på en ort med en tydlig
identitet, ett brukssamhälle som ofta nämns i positiva ordalag. Den dominerande bilden av
Mjölby innehåller däremot negativa inslag, något som kommunen dock arbetar aktivt med att
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Östergötland som odlingslandskap lämnar andra avtryck än det medeltida arvet, men inget av
dem förmår samla de lokala särarterna till en regional identitet. Foto: Einar Jagerwall/Liu.
försöka förändra, berättade Jörgen. I fallet Mjölby är det tydligt hur en tidigare identitet som ”den
lagoma stan” blivit föråldrad. Dagens Mjölby presenterar sig numera som ”lite vassare och
kaxigare än Linköping”.
Jörgen Oskarssons slutsats blev att målet varken kan eller bör vara att skapa en östgöte i
meningen ett genomsnitt som länets alla invånare kan identifiera sig med.
– Låt oss istället skapa en samarbetskultur inom Östsam och kommunicera den, uppmanade
han.
*

Diskussionen efter dessa två inlägg kom att handla mycket om hur regioner skapas och hur
bilderna av dem kan variera. Ingemar Lindaräng, doktorand vid Tema Q, påminde om det faktum
att en plats samtidigt kan ingå i flera regioner. Vadstena ingår exempelvis dels i ”Vätternbygden”
och dels i det band av medeltida östgötska städer som marknadsför sig gemensamt. Det är viktigt
att det får finnas olika bilder eftersom olika bilder attraherar olika grupper, menade Ingemar.
Berit Löfstedt, Östergötlands länsmuseum, påpekade att vi ofta föreställer oss att
kulturskillnader är större än de egentligen är. Ett exempel på det är ”striden” mellan Linköping
och Norrköping. Är skillnaderna mellan de två städerna verkligen så stora i dag som de ofta
beskrivs? undrade hon. Inga Arnell-Lindgren, kommunalråd i Ydre kommun, höll med Berit
Löfstedt om vikten av att inte överdriva skillnader, men underströk också hur viktigt det är att
inte blunda för alla de olikheter som faktiskt ryms inom en region. Det man kan göra för att lägga
en grund för samarbete och kanske också för en gemensam identitet är att skapa länkar mellan
olikheterna, menade hon. Jörgen Oskarsson manade i det sammanhanget till konstruktivt
tänkande. En region som ser sig själv som en förlorare ”äter upp” sig själv. Vem vill samarbeta
med någon som bara gnäller?
Peter Aronsson underströk som avslutning att identitetsbildning alltid har karaktären av en
process. Det handlar med andra ord inte bara om att urskilja olika varianter av vad en region ”är”
utan också om en dynamik inom och mellan olika bilder av regionen. En region skapas och
omskapas kontinuerligt.
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Vilka lokala identiteter är starkast? Är de bra eller dåliga?
Nästa deltema fokuserade lokala identiteter. Sten Andersson, Enheten för historia, inledde
med att understryka att begreppet identitet innefattar både ett inifrån- och ett utifrånperspektiv.
Det handlar alltså dels om hur en individ eller en grupp ser på sig själv, och dels om hur man blir
betraktad utifrån. Den identitet en ort tillskrivs utifrån behöver inte i alla (eller kanske inte ens i
några) avseenden stämma överens med hur invånarna ser på sig själva.
Sten tog sig an frågan om hur lokala identiteter skapas genom att utreda varför de två
närliggande stora städerna Linköping och Norrköping ser så olika ut. Det bottnar i en aktivt
skapad motsats med djupa historiska rötter, poängterade han. Rikskanslern Axel Oxenstierna
gjorde på 1680-talet Linköping till residensstad. Länsstyrelsen fick sitt säte där och parallellt med
detta gjordes staden till ett kyrkligt och militärt centrum. Linköping blev borgarklassens stad.
Parallellt med detta fick Norrköping de privilegier som behövdes för att göra staden till ett
industriellt centrum. Här tilläts också en judisk bosättning. Norrköping blev textilbaronernas och
arbetarnas stad. Statsmakterna byggde alltså in två olika identiteter i de två städerna, olikheter
som fortfarande i vissa avseenden har betydelse.
Framför allt Norrköping har under senare hälften av 1900-talet arbetat aktivt med att skapa
sig en ny identitet, detta sedan textilindustrin börjat stagnera under 1950-talet. Idéerna om vad
denna nya identitet skall bestå av har växlat. Under senare år har identiteten så att säga ”skjutits
på framtiden”. Ett framtidsdokument antaget av kommunfullmäktige slår fast att 2010-talets
Norrköping skall vara en kommun där ”livskvalitet och trygghet för alla åldrar” står i centrum.
Att tala om kommunen på detta sätt har sina problem, menade Sten. Vem vill förlägga sin
identitet i framtiden?
Sten Andersson konstaterade avslutningsvis att den gamla rivaliteten mellan Norrköping och
Linköping fortfarande står i vägen för en gemensam östgötsk identitet. Kan Östsam överbrygga
denna motsättning? Förmodligen är det en förutsättning för det fortsatta arbetet med att stärka
”den fjärde storstadsregionen”.
*

Inga Arnell-Lindren, kommunalråd i Ydre kommun, närmade sig frågan om lokala identiteter
med utgångspunkt i den egna kommunen. Ydre är med sina 4000 invånare södra Sveriges minsta
kommun. Kommunen omfattades aldrig av det tidiga 1970-talets kommunsammanslagning.
Invånarantalet har sedan dess bara minskat med 200 personer, vilket procentuellt sett är lite i
jämförelse med många andra mindre kommuner.
Den småskalighet och överblickbarhet som finns i en liten kommun ger speciella
förutsättningar. Inga beskrev Ydre som en kommun med ett utvecklat socialt skyddsnät. De
starka banden mellan människor utgör både kommunens styrka och dess svaghet. Styrkan är den
kraft som ligger i att ha mycket gemensamt och bry sig om varandra, svagheten i en ibland alltför
stark social kontroll. Det finns saker man inte ”får” göra i Ydre.
En lokal identitet, i meningen självbild, skapas i samspelet mellan människor, menade Inga
Arnell-Lindgren. Inte minst det småprat som uppstår när människor möts på gemensamma
platser bidrar till det. Sådant vardagligt småprat är betydelsefullt överallt. Särskilt viktigt är det
dock på mindre orter eftersom en stor del av de mindre samhällenas utveckling är beroende av
informella sociala nätverk. Ydres identitet ligger till stor del i en gemensam överenskommelse om
att ”vi gör det själva”, ansåg Inga. Ideella krafter har sett till att det i Ydre finns bland annat
campingplats, småbåtshamn och klubbstuga, allt byggt utan ett öre i kommunal medfinansiering.
En förutsättning för att detta skall fungera är dock att var och en känner sig accepterad och
värdefull, underströk Inga. ”Om alla får vara som de är så är de med i båten.”
*
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Att olika orter kan sägas ha olika identiteter, både i meningen självbild och i meningen något som
tillskrivs orten utifrån, tycktes de flesta överens om. Diskussionen efter Stens och Ingas inlägg
kom till stora delar att handla om möjligheter till samverkan mellan olika typer av orter.
Peter Aronsson inledde med att lite tillspetsat ställa frågan om mångfald verkligen alltid är en
styrka. Är inte olikheter ur politisk synvinkel snarare till besvär? Mångfald kan absolut vara en
styrka, menade Inga Arnell-Lindgren. I alla händelser är det viktigt att vara tillåtande inför den
mångfald som finns. I annat fall kan allt samarbete spricka.
Iréne Lindén, kommunfullmäktiges ordförande i Norrköping, ifrågasatte om konflikten
mellan Norrköping och Linköping verkligen kan sägas ha någon reell grund i dag. Sten
Andersson konstaterade att många beslut faktiskt lagts på is i Norrköping och Linköping som en
följd av denna konflikt, men att det inte är detsamma som att konflikten verkligen bottnar i de
olikheter som finns. Föreställningar kan i sig fungera styrande.

Kinda kanal förbinder södra Östergötland med sjön Roxen och Göta kanal och därmed också
med övriga världen. Är kanalerna framför allt ett minne om fornstora dagar eller en
länsgemensam framtidssatsning på upplevelseturism? Foto: Arne Gustafsson.
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Mats Johansson, kommunalråd i Linköping, konstaterade att han som politiker ständigt
arbetar med målet att konflikterna mellan Linköping och Norrköping skall överbryggas.
Förväntningar på ett sådant gränsöverskridande samarbete finns från många håll. Att samarbetet
fungerar är också en nödvändighet. Ett motsatt scenario vore till skada för hela länet. Jörgen
Oskarsson erinrade om att politikerna inom Östsam inte har något regionalt mandat, men att de
trots detta ser det som självklart att verka för regionen som helhet. Utan samverkan kan regionen
inte utvecklas. Samarbetet skall vara motorn i den utvecklingen. För det behövs ingen
överbyggnad i form av en östgötsk identitet, ansåg han.
Björn Eklund, föreståndare för Centrum för kommunstrategiska studier, underströk att tilliten
inom regionen har ökat under de senaste sju-åtta åren, säkert som ett resultat av många olika
typer av samarbeten. Exempelvis samarbetar socialnämndsordförandena i regionen inom ramen
för ett gemensamt nätverk, samma typ av samarbete finns mellan kommunstyrelseordförandena i
länet. Inga Arnell-Lindgren underströk i anslutning till det vikten av att tillåta oheliga allianser,
också utanför länet. Regionen är viktig, men viljan att stärka den får aldrig bli liktydig med att
skapa gränser utåt.
Ragnar Andersson, Arbetslivsinstitutet, framhöll hur lätt det är att en typ av lokal identitet
tillåts ta överhanden. Satsningen på industrilandskapet har resulterat i att Norrköping i de mest
skiftande sammanhang beskrivs som ”arbetarstad” Men universitetsutbyggnad, forskning och ny
teknik är också vitala delar av dagens Norrköping. Den bilden är en annan, och får andra
konsekvenser. Björn Eklund underströk att människor från olika håll och med olika bakgrund
måste känna igen sig i beskrivningar av Östergötland. Därför behövs bilder från olika delar av
regionen. Bruksandan i Boxholm är en annan än bruksandan i Finspång.

Hur och varför lärs identiteter in? Vad spelar de för roll?
Frågan om hur identiteter lärs in är komplex. Kalle Bäck, Enheten för historia, valde att diskutera
frågan i relation till tre arenor som är viktiga både ur den enskilda individens och samhällets
perspektiv: skolan, massmedia och hemmet. Hans resonemang gick till stora delar ut på att visa
på den makt som identitetsproducenter på dessa arenor besitter.
Skolan har alltid haft stor makt när det gällt att forma barns bilder av omvärlden. Kalle
återkom till den östgötabild som har sitt ursprung i Nils Holgerssons vy från gåsryggen. Han
konstaterade att generationer av skolbarn fått den bilden djupt inpräntad i medvetandet, trots att
det är en bild om faktiskt inte stämmer särskilt väl med den historiska verkligheten. Östergötland
har förvisso varit storböndernas landskap, men också torparnas. Faktum är att Östergötland
under 1800-talet var Sveriges torprikaste län. En tredjedel av landskapets alla invånare var torpare
eller backstugusittare. Östgöten har dock aldrig definierats som torpare. Den identiteten tillskrivs
istället smålänningar och värmlänningar.
På samma sätt ägnar sig massmedierna åt att producera entydiga bilder av regionen, fast av ett
annat slag. Kalle berättade att han gjort en genomgång av östgötakommunernas alla
turistbroschyrer under några år på 1990-talet. Där framstår Östergötland som ett landskap där det
alltid är sommar och där det vimlar av insjöar. Sådana bilder är tänkta att svara mot svenskens
längtan efter sol, bad och värme. För sydeuropeiska turister är de däremot värdelösa, menade
Kalle.
Hemmet betyder mer för svenskar än för människor i många andra kulturer. I hemmet skapas
en del av vår identitet. Men hemmet är också vårt ansikte utåt, en arena med vars hjälp vi
kommunicerar vi vår identitet. I enlighet med det lägger vi också ned mycket tid och pengar på
att ordna våra hem så bra som möjligt. För att illustrera hur synen på hemmet varierar mellan
Nord- och Sydeuropa berättade Kalle Bäck om en vän från Italien, vars hem ser ut ”som om en
inbrottstjuv varit där”. Hemmet är inte viktigt för italienarens identitet, den senare är istället
knuten till familjen och till honom/henne som individ, underströk han.
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Kalle avslutade med att poängtera att skolan, massmedierna och hemmet bara är tre av många
arenor där identitet produceras och kommuniceras. Hur sådana arenor ser ut varierar stort.
Somliga är territoriella, andra är det inte. Betydelsen av olika typer av identiteter skiftar också
mellan olika sammanhang. En del identiteter kan vi påverka, medan andra pådyvlas oss utifrån.
*

Peter Karlsson, kulturansvarig inom Östsam, spann vidare på tråden kring hur och när olika
identiteter skapas. Man formas starkt under uppväxten, menade han. När en människa är 25-30 år
har hon fått många grundläggande erfarenheter som hon sedan bär med sig genom livet.
Identitetsskapandet är en individuell process, men den sker parallellt och i samklang med andra.
Hur formas identiteten hos de ungdomar som växer upp i Östergötland i dag? Världen i dag står
öppen, konstaterade Peter Karlsson. En globaliserad värld tillhandahåller mängder av element
som kan användas i identitetsskapandet. De kommer från många olika håll. Bland dem finns
också ett utbud av regionala element.
Det är viktigt att ge unga människor goda möjligheter att skapa sig en stark identitet under
uppväxten, ansåg Peter. Det gäller att ge unga människor tillgång till ett stort utbud, också ett
lokalt förankrat sådant. Det är viktigt att spegla sig i andra kulturer men också att få möjlighet att
ta vara på det som finns på nära håll. Här har orter olika förutsättningar, de kan erbjuda olika
saker. Klassamhället är väldigt starkt fortfarande. Därför är klassbegreppet viktigt att ha med sig i
alla diskussioner kring identitetsskapande, framhöll Peter Karlsson.
Till skillnad från flera tidigare talare såg Peter Karlsson stora fördelar med en gemensam
östgötsk identitet, en tanke som fått näring under en resa han några månader tidigare gjort till
Skottland. Skottland har tillhört EU länge. Det är en tydlig region, som också har viss grad av
självständighet. Överallt mötte Peter människor som han beskrev som ”skottar fullt ut”. Några
områden kunde han urskilja som särskilt viktiga för skapandet och upprätthållandet av denna
skotska identitet: Musik, frontfigurer inom olika områden, mat och dryck, natur och platser,
festivaler, produkter, historia och mytbildning. Peter underströk att han under resan inte
uppfattade det skotska projektet som tillbakablickande utan tvärtom som nutidsinriktat och
nyskapande. Här finns mycket att inspireras av för Östergötlands del, ansåg han. ”Vi har mycket i
vår region som vi skulle kunna ta vara på och använda.”
Peter Karlsson kunde dock urskilja tre hinder på vägen mot en gemensam östgötsk identitet.
Ett är tendensen att i hög grad knyta identitet till orter istället för regioner, ett annat att
Östergötland aldrig har hotats utifrån och därför aldrig behövt värna särskilt om det egna, ett
tredje att det saknas en utbredd stolthet över det östgötska. Detta trots att det faktiskt finns
mycket att vara stolt över i Östergötland.
*

Diskussionen efter Kalle Bäcks och Peter Karlssons inlägg kom inte att handla så mycket om hur
identiteter lärs in, däremot om hur de ser ut och vad de kan användas till.
Ingemar Lindaräng underströk att en grundläggande fråga är vad en eventuell östgötsk
identitet skall användas till. Identiteter kan vara verktyg för olika saker. Att marknadsföra en
identitet förutsätter att man förstår vem mottagaren är och vad han eller hon söker.
Besöksnäringen bygger på detta. Vill vi locka hit italienare så måste vi förstå vad de är
intresserade av. En splittrad identitet går inte att sälja utåt. Östergötland har för övrigt stor
potential som historieland, ansåg Ingemar.
Ragnar Andersson pekade på skillnaden mellan att sälja en kommun, exempelvis Norrköping
och det som finns i kommunen. Man bör inte vara så fixerad vid att skapa identiteter i sig, utan i
stället ägna sig åt att skapa de saker som i sin tur fungerar identitetsskapande, menade han. Han
ifrågasatte också Peter Karlssons positiva bild av den skotska identiteten. Är den inte väldigt
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manlig och utestängande? undrade han. I enlighet med det bör man också ställa frågan om och i
vilken utsträckning de tolv procent av invånarna som har utländsk bakgrund kan känna sig
delaktiga i Kulturarv Östergötland. Vi behöver en identitet som omsluter alla, ansåg Ragnar.
Marie Clark-Nelson, Enheten för historia, ställde sig tveksam till om en övergripande kulturell
identitet verkligen skulle få reell betydelse för Östergötland. Björn Eklund, Centrum för
kommunstrategiska studier, underströk att resultatet av en sådan eventuell identitet knappast
heller kan kontrolleras. Det finns många exempel på missbruk av regionala identiteter, Baskien
och Nordirland är två av dem. Den debatt som pågår i Skåne kring skånsk särart hämtar näring i
gamla oförrätter som ”svenskarna” har begått. Vad kan det få för konsekvenser på längre sikt?
Peter Karlsson framhöll att det viktigaste identitetsarbetet pågår i vardagslivet. Därför måste
också upplevelsen i det lilla bli så bra som möjligt. Den skotska identiteten bygger på att andra
exkluderas, men också på att man kan samarbeta, exempelvis med engelsmän och walesare.
Historien idylliseras inte i Skottland, man använder sig inte av den för att man vill återskapa den
utan för att den fungerar som något att ta avstamp i.
*

Slutdiskussion
Den avslutande diskussionen kretsade i huvudsak kring några av de frågor som redan tidigare
diskuterats. Flera närliggande teman flätades in i varandra. Ett huvudspår handlade dock om det
eventuella behovet av en östgötsk identitet och möjligheterna att skapa en sådan. Vad skall en
regional identitet ha för funktion? Skall den i första hand användas för att skapa regional
gemenskap? Eller är det övergripande målet att sälja regionen utåt? I båda fallen nämndes Östsam
flera gånger som ett bra verktyg. Flera kritiska röster höjdes återigen mot tanken på en östgötsk
identitet. Är det över huvudtaget önskvärt att etablera en sådan? Kanske kostar det trots allt mer
än det smakar?
När det slutligen blev Peter Aronssons tur att sammanfatta seminariet framhöll han två saker
som kommit ut av dagen.
För det första är det tydligt att de kunskapsintressen som råder inom en viss grupp i hög grad
styr hur någonting, i det här fallet begreppet identitet, uppfattas. Forskare gillar mångtydiga
begrepp som de kan vrida och vända på. Politiker däremot vill ha en trygg grund att stå på för att
kunna agera politiskt. Därmed uppfattas också identitetsbegreppet olika bland forskare respektive
politiker. Forskare vill utveckla förståelse för vad identitet betyder för människor. Politiker är ute
efter att använda identitet som ett verktyg för samhällsutveckling. Därför kan det ibland vara
svårt att diskutera identitet. Risken är stor att vi pratar förbi varandra. Stora möjligheter finns
dock till ett fruktbart utbyte, något som seminariet bidragit till.
För det andra är det tydligt att allt identitetsarbete i grunden handlar om att hantera skillnader.
Att dölja torparna för att därmed kunna skapa en homogen bild av Östergötland var Selma
Lagerlöfs strategi inom det nationella projektet. Det politiska program som gällde vid sekelskiftet
1900 är nu historia. Därmed är det också andra sätt att hantera skillnader som gäller i dag. Dagens
nationella kulturpolitik kännetecknas av begrepp som kulturmöten, mångfald och tolerans.
Skriver vi en regional historik i dag så handlar den inte om den homogena regionen utan om
utbyten och konflikter, bilder som tidigare negligerats. Av det följer att identitet inte är något
statiskt, utan något som befinner sig under ständig konstruktion.
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Appendix: Tre historiska perspektiv
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Hans Nilsson

1. Försöken att skapa en östgötsk identitet
En fråga som är spännande att ställa sig är om det egentligen finns några östgötar – i meningen
en folkgrupp med en egen kulturell identitet? Finns det en speciell känsla för hembygden i den
här regionen? Vad är det för arv som vi har gemensamt? En annan fråga är om det är
meningsfullt eller ens önskvärt att skapa en östgötsk identitet om den nu inte finns eller är svag.
Det svar som brukar ges är att identiteten är förhållandevis svag i Östergötland om man
jämför med landskap som Jämtland, Värmland eller Skåne. Kanske är det bara dialekten som
håller oss samman och gör oss till en grupp, detta trots att vi är ett geografiskt avgränsat område
med långa historiska rötter. Den andra frågan om det önskvärda i regional identitet brukar
förbigås.
Ibland har jag frågat studentgrupper som jag träffar i samband med undervisning eller
nationella forskningskontakter på det kulturhistoriska fältet vad de tycker kännetecknar
Östergötland. Jag tror aldrig att jag fått något pregnant svar på min fråga. Efter en stunds
svammel brukar vi enas om att dialekten nog är lite speciell. Talar vi om enskilda platser som
Norrköping och Linköping brukar svaren bli att Norrköping är en arbetarstad och Linköping är
en lärdomsstad. Båda svaren kräver sina modifikationer.
Synen på östgöten i historiska källor tar oftast fasta på de egenskaper som anses finnas hos
slättbonden. Han blir den typiske östgöten. Provinsialläkarna återkom då och då i sina rapporter
(från omkring 1830-talet) till begreppet den välmående östgöten: ”Dock förefinnes hos östgöten
en smak för att lefva godt, som inte alltid står i föhållande till hans ekonomiska tillgångar.” ”Här
finns ett begär att lefva godt.” Landshövdingarna brukade i sina ämbetsberättelser, från omkring
1860, inte skriva något om lusten att leva gott utan snarare beteckna östgöten som ”skötsam,
redlig och laglydig”.
Selma Lagerlöf tar fasta på den relativa välmågan hos de östgötska bönderna när hon
beskriver Östergötland så här i Nils Holgerssons resa: ”De flesta gårdarna var stora vitmålade
tvåvåningshus. -Det måtte inte bo några bönder här i landet eftersom jag inte ser några
bondgårdar”, konstaterade Nils. ”Då skrek all vildgässen: -Här bor alla bönderna som herrskap.
Här bor alla bönderna som herrskap.” Det Östergötland som i övrigt kommer fram i Nils
Holgersson är fågelsjön Tåkern, den uråldriga kungatrakten vid Alvastra och Ulvåsa, Medevi
hälsobrunn, slätten med Linköping som pärla, vävstolarna i Norrköping samt Kolmården. Här
finns i allt väsentligt den bild som varit rådande sedan 1910-talet.
Omkring 1910-30 gjordes en del för att skapa en östgötsk historia, men som knappast
resulterat i en enhetlig identitet. Under 1800-talets senare del kan man säga att liberalismen var
den dominerande strömningen i Östergötland. Det fanns påfallande starka bönder på
slättbygden, men också en stark rösträttsrörelse kring tidningen Östgöten ledd av redaktören
Isidor Kjellberg. På 1910-talet var konservatismen den starkaste kulturströmningen.
När den östgötska historien skulle konstrueras var det i Linköping som detta ägde rum, men
trots detta var det den västra delen av Östergötland som blev den viktigaste delen. Återigen var
det slättbygden och odalmannen som blev något av kännetecknet för en östgöte i den
kulturideologi som nu skapades.
Man skulle kunna säga att de som på 1920-talet skapade den östgötska historien var något av
det Götiska förbundets arvtagare. I den historiska kontexten finner vi företeelser som bildandet
av hembygdsföreningar, skapandet av Skansen 1891 och Nordiska museet (som hade samlingar
redan på 1870-talet). De tre viktigaste aktörerna för denna nygötiska rörelse var Anton
Ridderstad på slottet i Berga i Linköping, Henric Westman på Valla herrgård i Linköping och
grevinnan och landshövdingskan Alice Trolle på Linköpings slott.
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Anton Ridderstad stod bakom tillkomsten av Östergötlands fornminnesförening, Linköpings
museum, Östgöta konstförening och hade tankar om ett östgötskt universitet. Henric Westman
är Linköpings store donator. På gården Valla skulle inga nymodigheter införas utan platsen skulle
vara en pastoral idyll. Henric Westman finansierade utgrävningar i Vreta kloster och vid Alvastra,
Sverkersgården och Sverkerskapellet intill Omberg. Han anlitade riksantikvarien Sigurd Curman
för detta liksom vid grävningar i Domkyrkan. Här stod den ärorika östgötska medeltiden i
centrum. Grevinnan Trolle kom till Linköping 1912 efter att ha varit diplomathustru i Berlin.
Hon och hennes man Eric (landshövdingen) hade många gäster på slottet och ett omfattande
kulturellt och politiskt kontaktnät.
Det är under grevinnan Trolles tid som den heliga Birgitta återupptäcks. Birgittastatyn i
domkyrkan från 1920 är en avgjutning av Vadstenaskulpturen. Östgötadräkten visades 1921, den
så kallade Skedevidräkten. Det skall nämnas att man hellre hade velat ha en Vretaklosterdräkt
(som alltså bättre passar in i det tänkta mönstret). Konsekvent började man nu att använda det vi
idag skulle kalla logotyper: blåklinten, prästkragarna och östgötadräkten. Carl Milles staty
Folkungabrunnen i Linköping stod klar på Linköpings torg 1927. Innehållsmässigt tar denna sitt
innehåll ur Heidenstams Folkungaträdet. Det kan påpekas att det från samma krets fanns
kopplingar till det svensk-tyska förbundet i vilka personer som Heidenstam, Osiannilsson, Sven
Hedin och Carl Milles ingick.
Bengt Cnattingius kom till Östergötlands museum som chef på 1920-talet. Han beskriver den
konservativa miljön i följande ordalag: ”Genom min ställning på museet råkade jag komma i ett
slags officiellt sällskapsliv som mest bestod av fina officersfamiljer. Det var socialt sett mycket
intressant att se hur gammaldags allting var och hur fientlig man var mot varje modernt och
levande. Den kulturella konservatismen bastion var östgöta konstförening.” Detta säger en del
om kulturklimatet vid den tid då den traditionella östgötabilden skapades.
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2. De lokala identiteternas roll och betydelse
Hur skapas identiteter? Jag har stött på problemet några gånger i samband med forskning kring
Linköpings och Norrköpings lokala historia. Dessa städer anses ju ha olika identiteter och man
kan naturligtvis fråga sig varför det är så. Ordet identitet förutsätter en skillnad mellan vad man
själv anser sig vara och vad andra anses vara. Denna problematik har utretts på ett teoretiskt plan
av bland andra den tyske sociologen Bauman, som talar om innegrupp och utegrupp.
I Linköpings och Norrköpings fall är skillnaden inte bara konstruerad, den har skapats som
en medveten historisk realitet. Städerna kom att få helt olika roller i stormaktstidens Sverige.
Roller som långt in i modern tid påverkat städernas identitet. En viktig händelse var när Axel
Oxenstiernas regering genom 1634 års regeringsform beslutade att länsstyrelsen skulle lokaliseras
i det kyrkliga centrat Linköping. Ungefär samtidigt hade staten beslutat att vallonerna De Geer
och De Besche skulle få slå sig ner i Norrköping och grunda industrier på Laxholmen i
Strömmen. Norrköping skulle bli ett industriellt centrum i stormaktstidens Sverige och tillverka
vapen och uniformer. Den första textila industrin var Drags som anlades redan 1642. Norrköping
kom också att bli en betydande hamnstad med internationell handel och judisk befolkning, vilket
naturligtvis också kom att påverka stadens identitet och särskilja den från Linköping.
Linköping fick alltså karaktären av en ämbetsmannastad med kyrklig och statlig förvaltning,
där militären så småningom kom att spela en viktig roll. Denna statligt dirigerade skillnad mellan
städerna ledde till att Linköping kom att få en annan typ av invånare än Norrköping. Biskopen,
landshövdingen och överstarna stod i spetsen för en befolkning, som var annorlunda än
Norrköpings, där ett antal industriägare styrde över en stor grupp industri- och hamnarbetare.
Norrköping kom att bli en arbetarstad, där socialdemokraterna skulle fira stora framgångar under
1900-talet, medan Linköping hade en mer borgerlig karaktär.
Det är alltså fullt naturligt att det uppstod en rivalitet mellan länets två största städer, som
bidrog till att slå sönder den östgötska identiteten. Så sent som i början av 1990-talet gav
Norrköpings ledande kommunpolitiker, verksam 1955-76, Manne Jarméus det tillträdande
kommunalrådet Göran Färm rådet: ”Vad Du än gör lita aldrig på en Linköpingsbo”. När de
orden uttalades hade Norrköping sedan några år försökt skapa sig en ny identitet. Detta
identitetsarbete hade inletts redan i början av 1960-talet då textilindustrin hade börjat få stora
problem och identiteten ”arbetarstad” inte längre var självklar. En företagare från Stockholm
hade 1959 hållit ett uppmärksammat föredrag i Norrköping där stadens ledande företagare och
politiker var åhörare. I efterhand tycks det som om hans budskap gick hem. Han yttrade bland
annat: ”Det borde vara skottpengar på pessimister och samtidigt en medborgerlig skyldighet att
tro på framtiden. Tala väl om Norrköping.”
Stockholmarens brandtal tycks ha påverkat Norrköpings makthavare, och staden kom
medvetet att försöka finna en ny och mera positiv identitet. Ett uttryck för detta var den stora
utställningen NU-64, som skulle skapa en bild av ett Norrköping med framåtanda och
framtidstro. Identiteten arbetarstad kom att ersättas med nya begrepp som ”Trivselstaden,
Framtidsstaden, Fritidsstaden och Blomsterstaden”. Staden lade ner stora pengar på denna
kampanj som kom att uppmärksammas i hela landet. Men kampanjen gav ändå ett ganska
splittrat intryck, eftersom flera identiteter konkurrerade om utrymmet, och frågan är om
Norrköpingsborna kom att uppfatta sig själva som boende i en ”ny” stad.
Under 1990-talet då många kommuner befann sig i finansiell kris blev identiteter som
”Trivselstad” och ” Fritidsstad” lite förlegade för att inte säga cyniska. Norrköping befann sig i en
djup ekonomisk kris vilket åstadkom stora nedskärningar inom den offentliga sektorn. I det läget
försökte sig kommunen på ett nytt grepp, nämligen att förlägga en ny identitet till framtiden. År
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1997 antog kommunfullmäktige ett framtidsdokument som kallades ”Målbild 2010 – en
ledstjärna för framtidens Norrköping”. Den nya identiteten sköts på framtiden och i dokumentet
stod bland annat hur Norrköping skulle se ut 2010:
Det goda livet med livskvalitet och trygghet för alla åldrar finns i Norrköping. Det goda livet
kännetecknas av en trygghet som ligger i en väl fungerande barnomsorg, en grundskola som
präglas av fysisk och pedagogisk kvalitet samt en kärleksfull vård och omsorg om alltfler äldre i
kommunen. Det goda livet innebär också att det finns plats för alla i Norrköping, oavsett
förutsättningar och att ingen tillåts hamna vid sidan av samhällsgemenskapen.
Målbilden antogs med bred majoritet. Moderaterna ville visserligen ha ett tillägg om att lägre
kommunalskatt skulle vara ett mål för kommunen. Men i övrigt accepterades dokumentet av
fullmäktige. Hur detta fungerade som identitetsskapande kan ju faktiskt diskuteras. Det är svårt
att tänka sig att majoriteten av Norrköpingsbor skulle vara lyckliga över något som skulle inträffa
i en dunkel framtid. Utan jämförelser i övrigt påminner detta om hur Stalin försökte få sina
landsmän att offra sig för att nästa generation skulle få det bättre. Att många i Norrköping
tvingades till stora uppoffringar under 1990-talet är däremot uppenbart. Den tänkta målbilden var
utstakad för Norrköpings kommun, och tog inte fasta på något tänkt samarbete med övriga
Östergötland, trots att det under just 1990-talet inleddes ett ganska intensivt samarbete, med
bland annat gemensamma kommunstyrelsemöten mellan Linköpings och Norrköpings politiker.
Hur går det då med den framtida identiteten i den ”fjärde storstadsregionen”? Ja, begreppet
som sådant förekom faktiskt redan på 1980-talet, då städerna presenterade sig gemensamt vid en
utställning i Stockholm. Någon bredare folklig förankring tycks inte begreppet ha fått. De gamla
historiskt grundade identiteterna utplånas inte genom politiska beslut uppifrån, åtminstone inte
på kort sikt. Rivaliteten mellan landskapets två största städer har utan tvekan varit en hämmande
faktor för skapandet av en östgötsk identitet. Detta är onekligen en utmaning som Östsam har att
hantera.
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3. Tre arenor för identitet
På min lott har fallit att tala om hur och var identiteter lärs in. I detta korta inlägg ska jag
uppehålla mig något vid tre platser: skolan, massmedia och hemmet.
Någon gång i början av 1900-talet passerade Nils Holgersson Östergötland med gässens hjälp
och Selma Lagerlöfs assistans. Han förundras över och överraskas av det han ser från gåsryggen.
Det är framför allt bebyggelsen som fascinerar honom. Det han ser är vita mangårdsbyggnader
och röda ekonomibyggnader. Det är tvåvåningshus med tegeltak och det är välskötta
trädgårdsanläggningar med fruktträd, rabatter och trädgårdsland. Till sist kan inte Nils hålla
tillbaka sin förvåning utan utropar: ”Det måtte inte bo några bönder här i landet, eftersom jag
inte ser några bondgårdar”. Då svarar gässen med en mun eller snarare med en näbb: ”Här bor
alla bönderna som herrskap”.
Generationer av skolbarn har läst Nils Holgersson och fått sin bild av Östergötland utmejslad
som slätten och de stora gårdarnas landskap. Bara några decennier tidigare – 1860 – fanns det
8000 torp i Östergötland med cirka 60 000 invånare. Det fanns också 5 000 backstugor med ca 15
000 personer. På torp och backstugor bodde 75 000 människor i Östergötland. Länet hade då en
befolkning på 225 000 personer. Det betyder att var tredje östgöte var torpare eller
backstugusittare. Östergötland var utan konkurrens Sveriges torprikaste län. Vi skulle alltså med
lika stor rätt kunna karaktärisera Östergötland som torparens och backstugusittarens län. Men
östgöten har aldrig identifierats som torpare. Det har istället smålänningen eller värmlänningen.
Den genom bland annat skolan formerade identiteten av östgöten har pådyvlats invånarna.
Men identiteter kan man också forma själv och pådyvla andra. Mitt nästa exempel kommer från
massmedia och då närmare bestämt turistbroschyrerna. Jag har gått igenom samtliga
turistbroschyrer från östgötakommunerna under några år på 1990-talet och analyserat bildurvalet.
I Östergötland är det alltid sommar. Drygt 95 procent av bilderna är sommarbilder. Det finns
bara någon enstaka höstbild, några få vinterbilder och några vitsippsbackar. Den vanligaste bilden
i en östgötsk turistbroschyr är ett insjöbad. Av bilderna att döma skulle man nästan kunna dra
slutsatsen att största delen av Östergötlands yta upptas av insjöar. Bildmaterialet speglar våra
behov och vår identitet. Vad östgöten drömmar om och saknar långa höst- och vinterdagar är sol,
bad, värme och ledighet, men för att locka hit utländska turister – i synnerhet sydeuropéer är
bilderna meningslösa. Vi lockar inte hit en enda grek med vår sol, en enda italienare med vår
värme eller en enda spanjor med våra bad.
Hemmet är den tredje arenan, som jag tänker behandla och då inte bara utifrån ett östgötskt
perspektiv utan mer allmänt. Hemmet är dock komplicerat. Det är nämligen både en plats där vår
identitet skapas och förmedlas och en arena dit mycket av vår identitet är kopplad. Hemmet
betyder i detta avseende långt mycket mer än för människor i de flesta andra kulturer. När vi
exempelvis ska ha fest bjuder vi våra gäster någon vecka i förväg. När den aktuella dagen
kommer klipper vi gräsmattan, rullar upp vattenslangen och ställer ungarnas cyklar i cykelställen.
Vi städar huset, förbereder maten, dukar och tänder de levande ljusen. Är gästerna bjudna till
klockan sju, så ringer det verkligen på dörren klockan sju – inte klockan halv nio. När vi öppnar
dörren säger vi, ” Oh, ni får ursäkta att här ser lite stökigt ut!”
Hemmet är vårt ansikte utåt – vår identitet. Vi markerar detta så tydligt att vi som enda kultur
i världen kallar våra gäster för främmande. ”Vi ska ha främmande i kväll. Svärmor och svärfar
kommer på besök.” Vi lägger också ned oerhört mycket arbete på hemmet. Om
gardinuppsättningar vore en olympisk gren, skulle Sverige lägga beslag på samtliga medaljer och
minst två av de tre poängplatserna. Jag har en god vän i Porto i Portugal. Det mest intressanta,
som han vet är att gå runt i svenska bostadsområden för att titta på gardinuppsättningar,
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blomarrangemang, gröna växter och lampor i alla kulörer och former. Jag har traskat runt med
honom i Ekholmen i Linköping, Slomarpsområdet i Mjölby, Stoeryd i Tranås och Pilgårdsgärdet i
Ödeshög. Han brukar säga att vi två skulle kunna skapa oss en förmögenhet på att ordna
charterresor från Sydeuropa för att vandra i svenska bostadsområden. I ett sydeuropeiskt
bostadsområde är det ju fullkomligt kolsvart. Fönsterluckorna är stängda på vintern för att hålla
kylan ute och stängda på sommaren för att skydda mot värmen. För tre år sedan kom han i
advent och det som då fascinerade honom var alla elektriska ljusstakar i olika färg, form och
material, alla gula mässingsstjärnor och alla röda så kallade proletärstjärnor.
En betydande del av vår identitet är knuten till hemmet. Andra kulturer har andra arenor för
identitet. Jag har en god vän i Grosseto i Italien. Jag brukar gästa honom ibland. Han bor på
översta våningen i ett trevåningshus. När man kommer till porten och tar tag i handtaget får man
det i handen. Efter mycket besvär och stor uppfinningsrikedom får man till slut upp dörren. Man
trevar försiktigt i mörkret efter strömbrytaren och finner den. Lampan är trasig. Sakta och
omsorgsfullt letar man efter trappan och trappräcket. Man tar tag i trappräcket och tappar nästan
balansen, då det är löst. Med stort dödsförakt tar man sig våning för våning upp till hans lägenhet
och finner till sist dörren. Man ringer på ringklockan, men den fungerar naturligtvis inte. Med
intensivt bankande och alltmer uppgivet sinne försöker man överrösta hans stereo, som spelar
Wagner på högsta volym. När han äntligen öppnar och man tittar in i lägenheten, ser det ut som
om någon har kastat in en handgranat – som har kreverat. Jag brukar säga till honom, ”Silvio,
hade du den här lägenheten i Sverige, skulle du aldrig behöva vara rädd för inbrott. Om det kom
en inbrottstjuv och öppnade dörren, skulle han omedelbart slå igen den och säga: ”Oh fan, här
har jag visst redan varit.”
Men när han går ut en vanlig tisdag eller onsdag för att köpa ett vitt bröd och en flaska vin, då
byter han om. Det han då tar på sig kostar mer än hela min garderob. Hans identitet är inte
knuten till hemmet. Däremot har familjen stor betydelse för hans identitet och han visar upp sig
själv.
Det är viktigt att komma ihåg att vi har många arenor, som påverkar vår identitet. En del är
territoriella som Trehörnabo, östgöte eller svensk. Andra är icke-territoriella som lärare eller
folkpartist. Det är också viktigt att inse att en del identiteter kan vi påverka och formera, medan
andra pådyvlas oss och ligger utanför vårt inflytande.
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