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FÖRORD 

Till att börja med vill jag säga att det har varit en otrolig resa. Det har varit en intressant och 

gemytlig erfarenhet att få skriva denna uppsats, samtidigt som det mödosamma arbetet många 

gånger har fått mig att tänka om jag tagit mig vatten över huvudet, varvid min kära familj har 

stötta mig oförbehållet. 

Jag vill även rikta ett enormt stort tack till min handledare, Universitetsadjunkten Carl-Johan Nordblom, som 

med sina insiktsfulla tillika knivskarpa humoristiska kommentarer bidragit till att jag lyckades ro detta i land.  

 

Jag hoppas att denna studie skall ge dig som läsare samma glädje som ämnet har givit mig. 

 

Mladen Krajisnik 

Kalmar, maj 2009 
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ABSTRACT 

 
Titel: Territoriella identiteter och fusioner 

          – regional identitet vid interregionala fusioner 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet Samhällsgeografi 

 

Författare: Mladen Krajisnik 

 

Handledare: Carl-Johan Nordblom 

 

Datum: 2009 Maj 

 

Syfte: Syftet med studien är att söka reda på om det existerar några regionala identiteter. Vidare 

kommer studien att, utifrån regionala identiteter, undersöka om dessa regionala identiteter kan 

tillvara tas vid interregionala fusioner eller om de rent utav utgör ett hot mot dessa fusioner. 

 

Metod: I denna studie har sekundärdata använts. Jag har studerat vad andra har skrivit om 

fusioner, kulturens påverkan, identiteter, regioner och territorialitet. Sedan har jag jämfört 

resultatet av den insamlade empirin mot teorin för att på så vis få fram en analys och en slutsats. 

 

Resultat & slutsats: Studien bekräftar olika regionala identiteter, dock ej huruvida starka dessa 

är i jämförelse med varandra. Vid fusioner bör olika kulturella identiteter främjas och utvecklas, 

varvid en stor kunskap samt respekt för den andres identitet och kultur är av största 

nödvändighet. En mångkulturell fusion är att föredra framför en homogen. Media spelar en 

avgörande roll i struktureringen av lokala och regionala identiteter genom tidningar, radio samt 

TV. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Vid fusionen mellan Växjö Universitet samt Högskolan i Kalmar 

bör man fråga sig vilka effekter av det nya Linnéuniversitetet kan man förvänta sig? Vad är känt 

från andra liknande fusioner av högskolor/universitet runtom i landet och världen? Finns där 

erfarenheter att ta vara på i form av framgångsfaktorer att vårda och utveckla efter 

förutsättningarna i Kalmar/Växjö-regionen eller fallgropar som man skall undvika? 

 

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen bidrar till att belägga samt klargöra regionala identiteter, deras 

påverkan vid interregionala fusioner samt för hur dessa kan nyttjas i en fusion.  

 

Nyckelord: Fusion, region/regionalism, identitet, kultur, territorialitet, integrationsprocess. 
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ABSTRACT 

 

Title: Territorial identities and fusions 

           – regional identity by interregional fusions 

 

Level: Final assignment for Bachelors Degree in Social Science with specialization in Urban and 

Regional Planning. Major subject: Geography. 

 

Author: Mladen Krajisnik 

 

Supervisor: Carl-Johan Nordblom 

 

Date: 2009 May 

 

Intention: The main focus of this study is to verify the existence, or nonexistence, of local and 

regional identities. Considering the result regarding regional identities, this thesis will continue 

on to clarify if these identities are to be seemed as a threat or resource during fusions, and if so, 

how can one best manage these different identities. 

 

Method: Only secondary data has been used in this study. I’ve botanized amongst the literature 

that processes fusions, impact of culture, identities, regions, territory. Continuing on, the 

collected empirical resources have been compared to my theory, from which an analysis was able 

to be spawned and conclusions were drawn. 

 

Result & Conclusions: The thesis confirms different regional identities, although it does not 

treat the subject regarding the inner strength of regions comparing to one another. Furthermore, 

when fusions are initiated it is strongly vital that the different regional identities are supported, 

promoted and encouraged. A fusion consisting of many different identities is to be preferred 

ahead a homogenous one. Media has an vital part in structuring regional identities by the 

instruments of radio, newspapers and TV. 

 

Suggestions for future research: Which effects may the fusion between Växjö University and 

Högskolan  i Kalmar have, when merging into the Linné University? Are there any other similar 

examples one can study? Which factors should one consider regarding fusions of Universities?  

 

Contribution of the thesis: This study clarifies and explains regional identities, the impact of 

culture, fusions, territory and why and how one should promote heterogeneous fusions.  

 

Key words: Mergers/fusions, regions, identity, culture, territory, integration process.  
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1. INLEDNING 

 

I detta kapitel vill jag som författare redogöra för mina utgångspunkter för nedanstående 

arbete. Inledningen skall ge inblick i arbetet och förmedla tanken bakom studien. Jag börjar 

med att kortfattat beskriva de problem som skall studeras för att vidare gå in på studiens 

syfte, avgränsningar samt målgrupp. 

 

1.1 Problembakgrund 

Vetenskapliga undersökningar för en geograf, framförallt vid kulturgeografiska studier, består 

till stor del av att förstå betydelsen av begrepp som rum, plats, landskap och omgivning. 

Vidare bör stor vikt läggas vid att realisera och utveckla relationen mellan människan och 

hennes omgivning. Kulturgeografi handlar således till stor del om att studera samhällen/et och 

individer/grupper i relation till plats, rum samt tid. 

 

Problemområdet i denna uppsats behandlar regional identitet, vilket ur ett geografiskt 

perspektiv är ett förhållande mellan människa och hennes plats/rum. Regional identitet i detta 

fall syftar på det förslag som manar till en sammanslagning av områden inom Sveriges 

gränser.  

 

I januari 2003 tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitté, ansvarskommittén (Nilsson, 

Region och regional identitet i diskursen om Skåne och Västra Götaland, 2008:1). Under 

ledning av Västmanlands läns landshövding, Mats Svegfors, fick ansvarskommittén i uppdrag 

att undersöka den nuvarande samhällsorganisationens struktur med fokus på relationen mellan 

stat, landsting, kommun och dess möjlighet att bibehålla den allmänna välfärden såväl idag 

som i framtiden. Om det så ansågs av nödvändighet för framtiden kunde ansvarskommittén 

föreslå strukturella förändringar. Dessa skulle med hänsyn till nationella och internationella 

samhällsförändringar kunna förbättra möjligheterna att i framtiden klara av den allmänna 

välfärden, öka medborgarnas inflytande och insyn, men samtidigt likväl vara 

konkurrenskraftigt på en global arena.  

 

Den 27 februari 2007, efter fyra års arbete, redovisade ansvarskommittén sitt arbete för 

regeringen genom att överlämna sitt slutbetänkande, Hållbar samhällsorganisation med 

utvecklingskraft SOU 2007:10, till statsrådet Mats Odell. I sitt slutbetänkande föreslår 

ansvarskommittén en omstrukturering där 6-9 regionkommuner kommer att ersätta dagens 21 

landsting, samtidigt kommer 6-9 län (sammanfallande med de föreslagna regionkommunerna) 

att ersätta dagens 21 län. De föreslagna regionkommunerna kommer att ansvara för såväl 

hälso- samt sjukvård som regional utveckling och tillväxt. Omstruktureringen kan komma att 

ske i ett första steg redan till valet 2010 och i ett slutgiltigt steg till valet 2014.  



9 
 

Syftet med omstruktureringen är att utveckla och förbättra relationen mellan stat och region, 

minska avståndet mellan makthavare och medborgare samt att förbättra den regionala 

ekonomiska slagkraften. Det bör här läggas till att ansvarskommittén icke har givit några 

förslag på hur en framtida regionindelning kan komma att se ut, varvid de menar att detta 

måste ske i samförstånd mellan stat, landsting, kommun och medborgare. Det slutgiltiga 

ansvaret ligger dock hos regering samt riksdag.  

 

Ansvarskommitténs slutbetänkande har fått debatten kring regionaliseringen av Sverige minst 

sagt aktiv igen (Nilsson 2008:1-2). Överraskande nog är det ej den föreslagna 

omstruktureringen, dess positiva samt negativa sidor, som kommit att debatteras utan snarare 

hur en eventuell regionindelning kan komma att se ut. Debatten kring vilka regioner som 

passar ihop med vilka är inget annat än ett inferno av dialoger och argument via olika mediala 

instrument och forum. En del områden vill varken delas eller slås ihop, vissa känner en enorm 

oro över att tvingas in i en regionkommun som är större än deras. Andra områden ser desto 

ljusare på framtiden och längtar till dessa eventuella sammanslagningar. Aldrig innan har det 

varit så tydligt att känslorna för den egna, och andras, regionen/er varierar. Vad kan detta bero 

på? Finns det en regional identitet att spåra, eller kanske en avsaknad av den? Är detta något 

fiktivt som skapats av människor för att kontrollera deras rädsla eller finns det en regional 

identitet? Dessa funderingar ligger till grund för denna studie. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera om det finns regionala identiteter eller om 

dessa är rent fiktiva. Kan dessa identiteter utgöra ett hot mot eventuella sammanslagningar av 

kommuner till regioner i Sverige? Uppsatsen kommer även att analysera ledare och 

debattartiklar från Skåne och Västra Götaland, för att få fram den allmänna opinionen i frågan 

om regionala identiteter.  

 

För att förstå dagens regioner och ansvarskommitténs slutbetänkande är det av största vikt att 

läsaren får i studien tillgång till en vältilltagen genomgång av historien till regioner och dess 

företrädare. Det är av min mening att historien är minst lika intressant som framtiden. 

 

1.3 Frågeställning 

 Finns det regionala identiteter? 

 Kan dessa påverka den nya regionindelningen? 

 På vilket sätt kan dessa identiteter tillvara tas?  

 På vilket sätt behandlar ledare och debattartiklar regional identitet i Skåne och Västra 

Götaland? 
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1.4 Avgränsningar 

Studien kommer att avgränsas av framförallt naturliga ramar, då regionindelningen är ett nytt 

försök och således är erfarenheterna magra. Studien bygger på insamlat material varvid enbart 

ett eventuellt utfall kan presenteras. Vidare begränsas arbetet av få tidigare exempel, som hade 

kunnat vara till nytta i sammanställningen, något som nu kan komma att bli svårt.  

Studien kommer ej att analysera nationella geografiska och geopolitiska allianser utan 

kommer i strikt mening att behandla regioners utveckling i Sverige samt en eventuell 

underliggande identitet och de problem som kan uppkomma i samband med det. 

 

1.5 Målgrupp 

Uppsatsens användningsområde kan komma väl tillhands för studier inom regioner, 

regionförstoring och regional identitet. Den primära målgruppen är således studenter, 

tjänstemän och kommunanställda. De teoretiska referensramar och den empiri som står att 

finna i uppsatsen kan användas som en rik källförteckning samt slutsatserna som en 

språngbräda för ytterligare studier inom området. 

 

1.6 Disposition 

  

 Studien börjar med en introduktion som ger läsaren en god inblick i                                                                

bakgrunden, problemformuleringen samt syftet med studien.  

 

 

 

Under metoddelen förklarar jag hur jag har valt att gå tillväga med studien. Jag 

belyser angreppssätt och analysmetod. Även källmaterialet presenteras här.  

 

 

Teoridelen behandlar centrala begrepp, modeller samt generella antaganden. Här 

ges en förklaring till det som sker i verkligheten och strävar efter att visa i vilket 

sammanhang som ämnet bör ses i i denna studie.  

 

Empiriavdelningen är till för att bearbeta och analysera ämnet, detta är uppsatsens 

huvuddel. Ur det tillgängliga materialet tages svar, eller avsaknaden av dem, fram 

och presenteras här.  

 

 

Här analyseras resultaten och fakta som framkommit under uppsatsens gång. 

Dessa resultat, eller avsaknaden av dem, kopplas sedan samman mot andra delar i 

uppsatsen för att kunna dra slutsatser.  

 

Inledni

ng 

Metod 

Teori 

Empiri 

Analys 
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Denna del innehåller författarens slutsatser från analysen och från empirin. Denna 

del kan ses som högsta intresse då det är här resultaten av studien framkommer.  

                         

Under studiens gång uppkommer flera intressanta frågor som jag själv inte hinner 

behandla i denna studie, varvid dessa intressanta frågor och tankar presenteras 

under denna del, som syftar till att inspirera och motivera vidare forskning.  

                   

Till sist kommer en framställning på vart jag har fått all min information ifrån, 

vilket gör det lättare för läsaren att hitta utvald information och forskare vidare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiens 

vetenska

plighet 

Slutsats

er 

Källfört-

eckning 
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2. METOD 

 

I detta kapitel redogörs anledningen till studiens valda ämne. Vidare fortsätter kapitlet med 

att beskriva och förklara de olika metoder som valts. Kapitlet upplyser läsaren om de 

perspektiv, angreppssätt och valet av källor som författaren har gjort. Kapitlet avslutas med 

en källkritisk redogörelse. 

 

2.1.  Val av ämne 

Valet av detta ämne fann jag under min studietid i USA, vid University of Idaho. En 

framstående forskare inom geografi höll ett seminarium vars huvudtema kretsade kring teorin 

att gränser och fiktiva mänskliga territorier är på väg att försvinna. Idag kan man flytta enorma 

summor av kapital med ett par knapptryckningar utan vidare insyn från allmänheten.  

 

I globaliseringens tidevarv, när kapital, tjänster, människor varor/produkter flyttas över 

gränser i en otrolig hastighet är det allt fler som funderar i termer kring nationalstatens 

upplösning. Människor rör sig tämligen fritt tvärs över världen och små, lokala oftast isolerade 

och säregna kulturer och språk suddas ut i en oerhörd takt. Allt fler påverkas av den västerliga 

masskonsumtionen som sätter normer världen över. Allt fler prioriterar ett välavlönat jobb 

samt en god karriär framför familjen, gemenskapen och det lokala kulturella arvet 

(Wallerstein, The Decline of American Power, 2003). 

 

I en konkurrensutsatt global marknad krävs det åtgärder som allt oftare kräver fusioner med 

andra ledare, företag och områden. På så vis stärker man sin marknad, man stärker sitt 

varumärke samtidigt som man kan fördela riskerna och ta nytta av erfarenheterna ifrån sin 

samarbetspartner (Norberg, Till världskapitalismens försvar, 2007). Det började med 

multinationella och transnationella företag som inrättade filialer världen över genom att köpa 

upp och gå samman med lokala företag för att understryka sin dominans mot andra företag. Vi 

kan nu skönja ett mönster av liknande fenomen inte enbart inom det Svenska näringslivet utan 

även bland regioner i Europa, Tyskland, Holland och Belgien för att nämna ett fåtal lyckade 

exempel. (Berthu, Lepage, Äganderätt ger välstånd, 1988). Konceptet i sig är oerhört 

framgångsrik i näringslivssektorn världen över och egentligen inget nytt fenomen.  
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2.2.  Val av metod 

Vid val av metodologiskt tillvägagångssätt studerade jag hermeneutik och positivism.      

Därefter övervägde jag vad det är jag skall svara på, hur min frågeställning ser ut, för att 

kunna fortskrida med att bestämma vilken metod som passar denna studie och mina 

intentioner bäst.  

 

Hermeneutik samt positivism är enligt Lundahl & Skärvad, Utredningsmetodik för 

samhällsvetare och ekonomer (1999), två vetenskapsteoretiska plattformar som avgör vilka 

spelregler man bör förhålla sig till när vetenskapligt arbete bedrivs. Positivism är grunden för 

kvantitativ metodteori vars huvudteser är att ta avstånd från allt som inte är verkligt och 

iakttagbart, allt vetenskapligt arbete kan och bör drivas efter och samma metod, vetenskapens 

mål är att förklara genom att söka orsakssamband. Således är det upp till författaren att 

generalisera orsakssambanden och skilja på fakta och värderingar. Forskningsprocessen kan 

urskiljas på det säregna sättet av observationer och insamlande av fakta om verkligheten. 

 

Hermeneutik är grunden för kvalitativ metodteori, detta alternativa forskningsideal är mera 

heterogen och svårfångad än det ovan nämnda positivistiska. Huvudsyftet med hermeneutik är 

att tolka och förstå. När forskning kring sociala och mänskliga förhållanden sker kan det bara 

leda till kunskap som är bunden i tid och rum. Detta innebär snabb kunskapsförslitning och 

begränsade möjligheter till generaliserbarhet. Målet med denna forskning är att förstå och 

tolka hur andra människor upplever sin situation och vad detta innebär för handlingar och 

beslut. 

 

Det skall noteras att denna uppsats bygger på kvalitativt material som tolkas i analysen, på 

grund av att studien framförallt är en litteraturstudie. Studien i sig är kvalitativ så till vida att 

den försöker förstå ett större sammanhang med hjälp av olika texter som analyseras på djupet. 

Min utgångspunkt har varit regioner som kulturella identiteter. Min önskan har varit att uppnå 

ett helhetsperspektiv, varvid flera olika forskare har lästs och analyserats. Man skall nog akta 

sig för att uttryckligen mena att en teori är mer fördelaktig än någon annan, jag menar att de 

måste ses i ett större sammanhang. 

 

2.3. Förförståelse 

En redogörelse av min bakgrund som författare kan tjäna läsaren i syftet att denne får det 

lättare att bedöma huruvida min bakgrund kan ha påverkat studien. Jag är student vid Växjö 

Universitet, där jag studerar på det internationella samhällsplanerarprogrammet.  Under själva 

utbildningen har regioner berörts till och från, dock regional identitet desto mindre.  
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När en förståelse för ett ämne skapas genom exempelvis föreläsningar och kurslitteratur 

benämns denna som andrahandsförståelse (Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 

1993:76). Denna typ av förståelse tror jag har varit till gagn under studiens gång då jag har 

haft en tidigare fördjupad kunskap inom ämnet vilket resulterade i att jag kunde författa en 

problematisering. Vidare bidrog andrahandsförståelsen till tidsoptimering, då val av författare 

kunde göras på förhand och utan större problem, men samtidigt skall man ha i minne att denna 

typ av förståelse bidrar till en subjektiv studie i en viss mån, vilket givetvis inte är önskvärt.  

 

Vidare kan här nämnas att jag icke besitter någon arbetslivserfarenhet som rör regioner eller 

regional identitet. Jag har kommit över begreppet innan i och med mina politiska åtaganden på 

fritiden, där man har fått lyssna på otaliga seminarier om regioner, dock anser jag att detta icke 

influera studien negativt. Dessa seminarier har enbart givit mig med bredare förståelse och 

med mer fakta samt kontaktpersoner som har varit till hjälp vid olika funderingar. Forskare 

som Bryrman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005:42), menar att forskarnas 

egna värderingar är något som skulle kunna störa forskningsprocessen, om än så i en 

begränsad utsträckning, så är det något man bör vara vaksam över.  

 

2.4. Perspektiv 

Vid ett enstaka och kort samtal med planeringschefen vid Kalmar Kommun kom det fram att 

det var önskvärt, från deras sida, att studien skulle behandla så många olika samhällseffekter 

som möjligt vid en regionförstoring. Detta var något som givetvis var tvunget att avgränsas då 

tiden, tio veckor, inte var tillräckligt för att hinna med flera effekter. För att bibehålla fokus 

och perspektivet på regionindelningar och förstoringar valde jag att lägg fokus i studien kring 

regionala identiteter då det fanns litteratur tillgänglig, om än i ett begränsat omfång. 

 

2.5. Angreppssätt 

Denna studie söker att ta reda på huruvida det existerar regionala identiteter och om dessa i 

sådana fall kan vara ett problem vid regionala fusioner. Jag kommer att försöka förstå och 

tolka den tillgängliga litteraturen och söka reda på vilka eventuella komplikationer som kan 

uppstå. Genom att jag försöker förstå och tolka den kunskap jag bildar kan detta ses som en 

hermeneutisk kunskapssyn (Bryman & Bell 2005:29). Med en hermeneutisk kunskapssyn 

menar Bryman & Bell (2005:29) att förståelse och händelseförklaring vill skapas. Genom 

diverse olika givna teorier undersöks verkligheten och utifrån det försöker jag hitta och förstå 

olika samband. 
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Hade jag haft ett positivistiskt angreppssätt hade jag varit mer intresserad av att beskriva och 

förklara fenomenet istället för att försöka använda mig utav en mer tolkande karaktär, där jag 

försöker förstå verkligheten (Johnsson Lindfors, 1993:44). Som tidigare nämnt anser jag att 

ingen metod är mer given än en annan, utan snarare att de skall ses som komplement till 

varandra, varvid jag vill hävda att jag använt mig utav bägge teorier. Den hermeneutiska kan 

dock vara att föredra om man bedriver intervjuer i sin studie då respondenternas svar skall 

analyseras och tolkas för att slutsatser skall kunna dras.  

 

Inom positivismen skall forskningen vara fri från värderingar från forskarens sida (Johansson 

Lindfors 1993:45). Med anledning av att jag vill både försöka förstå och tolka varför 

problemen kan uppstå vid regionfusioner, samtidigt som jag vill beskriva och förklara måste 

det medges att studien innehåller en hel del positivism likväl som hermeneutik, även om 

studien givetvis kommer att vara svår att hålla värderingsfri.  

 

Eftersom att studien grundar sig, delvis, i en hermeneutisk kunskapssyn skulle det naturliga 

vara att välja ett induktivt angreppssätt, som grovt kan förklaras genom att forskaren sätter sin 

utgångspunkt i empirin och sedan går över till teorin (Bryman & Bell 2005:25). Detta sätt kan 

i regel ses som det mest vanliga angreppssättet för forskare med en hermeneutisk kunskapssyn 

(Johansson Lindfors 1993:55). Trots inslag av en hermeneutisk kunskapssyn kommer studien 

ha en utgångspunkt i teorin och sedan gå över till empirin, vilket vanligtvis förknippas med en 

positivistisk kunskapssyn (Johansson Lindfors 1993:55). 

 

2.6. Datainsamling 

Det finns två olika typer av datainsamlingsmetoder. Den ena är primärdata och den andra är 

sekundärdata, ibland även kallad desk research. Enligt Lundahl & Skärvad (1999) är 

primärdata det material som utredaren samlar in själv, medan sekundärdata är den redan 

befintliga data som blivit insamlad av någon annan. Desk research riktar in sig lite mer på att 

undersöka elektroniska artiklar och databaser på nätet. Vid val av att samla in data själv 

(primärdata) finns det enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera 

(2006), i huvudsak två olika val, nämligen att göra enkätundersökningar eller intervjuer.  

 

I mitt val av datainsamling har jag valt att använda desk research, sekundärdata. Jag kommer 

således icke att genomföra några intervjuer eller enkätundersökningar utan kommer att förlita 

mig på redan befintlig litteratur i ämnet. En stor del av studien kommer att luta sig mot 

sekundärdata i form av böcker. Både vetenskapliga artiklar och vanliga artiklar ifrågasätts i 

mycket större omfång än böcker, varvid jag kommer att försöka att utesluta dessa och helt 

förlita mig på andra, vältilltagna, studier och böcker. 
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2.7. Källkritik 

Källkritik innebär enligt Thurén, Källkritik, (1998:9) att man tolkar sina källor. Jag har som 

många författare före mig valt att använda Thuréns fyra källkritiska principer för detta 

ändamål. Äkthet, Tidssamband, Oberoende och Tendensfrihet. Att många tidiga författare 

refererat till honom som källa bör cementera trovärdigheten för källan till källkritiken.  

 

Äkthet innebär att källan skall vara vad den utger sig för att vara, den får naturligtvis inte vara 

falsk vilket skulle påverka trovärdigheten negativt (Thurén 1998:12). Jag har undvikit detta 

genom att jag alltid försökt att återge förstahandskällan. 

 

Tidssambandet följer den enkla principen att en källa är mer trovärdig desto mer samtida den 

är (Thurén 1998:26). Man bör som forskare därför sträva efter att finna så samtida källor som 

möjligt. Jag har ansett tidssambandet som viktigt men har inte låtit det vara avgörande för 

valet av källor då dessa har varit oerhört begränsade redan från början. 

 

Oberoende eller beroende är något som är viktigt att reflektera över då det gäller valet av 

källor. En sekundärkälla kan ha påverkats av många led vilket kallas för att ursprungskällan 

utsatts för tradering. En sekundärkälla är därför inte lika oberoende som en primärkälla. För 

att en källa skall vara trovärdig skall den också vara så oberoende som möjligt (Thurén 

1998:34). För att undvika tradering och öka trovärdigheten på källan har jag valt att ange 

förstahandskällan så långt som det har varit möjligt. 

 

Tendenskriteriet behandlar problemet att källan kan vara partisk. Källan kan ha ett intresse av 

att ge en falsk bild av verkligheten (Thurén 1998:63). Detta tror jag dock icke skulle vara ett 

stort problem i min studie då jag förlitar mig främst på böcker av erkända forskare och 

geografer, varvid jag inte kan tänka mig att dessa skulle ha någon annan agenda än att 

förmedla objektiva forskningsresultat. Det skall nämnas att vissa forskare kan redovisa ett 

visst resultat för att exempelvis få fortsatt forskningsmedel, men genom att jag valt källor från 

ett brett antal författare och forskare gör att jag har differentierat mig mot risken att min studie 

skulle bli vinklad.  

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

3. TEORI 

 

I detta kapitel har jag som författare avseende med att informera läsaren om territoriet och 

regioners uppkomst samt historia. Vidare kommer läsaren att introduceras för olika koncept, 

så som regionalism och regional identitet. Kapitlet avslutas med ett stycke ur Svensk 

regionalindelnings historia.  

 

3.1. Territoriets uppkomst 

Människor har för sin överlevnad upprättat gränser sedan urminnes tider. Skapade man sitt 

leverne av jorden var det av största vikt att ingen annan skördade jorden eller hade tillgång till 

den. Gränser kan vara informella, subtila och ibland helt osynliga som enbart känns igen av en 

byledare eller hövding. Förhållandet mellan människor och gränser är djupt rotat i mänsklig 

försörjning och kultur. Som geografen Ingemar Karlsson skriver, Territoriets gränser 

(1997:12), så är gränser viktiga för identifikation, trygghet och säkerhet. De motiveras också 

av etniska, religiösa och språkliga skillnader. Någon gång sammanfaller de informella 

gränserna med de politiska. De senare – statsgränserna och regionala gränser – kan upphävas. 

Murar kan falla och nya territorier kan uppstå. De informella gränserna upphör knappast på 

samma sätt, däremot kan de förändras och förskjutas så att deras grad av genomsläpplighet 

ökar eller minskar. Kapitalismen har alltid haft en gränsöverskridande tendens, och under 

industrialismens successiva utveckling har denna accelererat. Allt färre är de vita fläckarna på 

vår karta och i vår egen tid bärs dessa gränsöverskridande processer av avancerad 

informationsteknologi, internet, datorer, mobiler, men också av att vi har fått allt rörligare 

människor.  

 

Vad är då gränser, eller ett så kallat territorium? Territorium är det ord vi vanligen använder 

för att beteckna statens rumsliga utsträckning. Vid 1900-talets slut är hela jordens landyta, 

undantaget Antarktis, fullkomligt täckt av territorier. Själva framväxten av territorier var något 

vagt fram till 1500-talet i Europa, då tydligheten skärptes med framväxten av de moderna 

staterna. Före denna tid fanns politiska strukturer med växlande och geografiskt mycket diffus 

räckvidd, vi talar här om kejsarmakten, katolska kyrkan, furstendömen, stadsstater, fria 

handelsstäder, biskopsdömen samt randområden i norr och öster där få maktanspråk gällde 

(Karlsson 1997:14). Den Westfaliska freden 1648 fungerar än idag som symbol för 

kännetecknande av suveräna stater med bestämda territoriella områden och erkända 

statsgränser. Den westfaliska erans första hälft kännetecknas av inbördes osämja vilket 

resulterade i högst ohållbara styrande skick. Nationalstater var oftast komplext heterogent 

sammansatta och nationer hade oerhörda problem att komma överrens inte bara inbördes utan 

även sinsemellan. 
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Den westfaliska fredens andra hälft, från 1800-talets början, kan Wien-kongressen år 1815 

sättas som ett historiskt vägmärke. Efter kongressen har det gjorts otaliga försök att 

homogenisera befolkningar och i dessa ingjuta en känsla av gemenskap och identifikation. 

Parlamentarism, demokrati, allmän skolutbildning och värnpliktsarméer var viktiga instrument 

i denna process (Karlsson 1997:15). Detta var även starten för regionala och lokala identiteter 

där det fanns en gemenskap, tillit och förståelse för sina medmänniskor och grannar i ett 

modernt perspektiv.  

 

Territoriets gränser är något vi ser än idag. Gränskontroller, pass, tull, valutaväxling är alla 

historiska företeelser som alla avspeglar en territoriell indelning. Begrepp som exil och 

medborgarskap är knutna till en sådan indelning. Dock kan detta vara något som inom en snar 

framtid är förbi. Runt om i världen ser vi samma tendens; de gränsöverskridande krafterna blir 

allt starkare och uppträder på allt fler områden., från handel till miljöföroreningar, från konst 

och musik till vetenskapligt samarbete, från säkerhetspolitiska arrangemang till digitala 

kommunikationsreformer. Detta fenomen kallas globalisering (Karlsson 1997:16). Vissa 

forskare menar att territoriets gränser kan uppfattas som en beskrivning av något historiskt 

skeende, där territoriet kommit till sitt slut. Territoriet är idag enligt Karlsson mer ett hinder än 

skydd, mer av en tröskel för framåtskridande och välstånd. Hur territoriet kommer att stå i 

förhållande till den allt mer växande postnationalistiska eran präglad av globalism, 

multikulturalism, heterogenitet och större beroende av varandras ekonomier återstår att se. 

 

3.1.1. Fyra faktorer 

Genom de senaste 50 årens europeiska utveckling har territoriet emellertid ställts inför 

nya villkor. Dessa har sin grund i en rad historiska omvandlingar men också i nya 

värderingar hos människor samt tekniska och vetenskapliga framsteg. Man skulle kunna 

säga att territoriet står inför fyra avgörande faktorer, vilka i sin tur påverkar regionerna 

(Karlsson 1997:126). 

 

Den första faktorn är det nya mönstret av förändrade värderingar vi ser hos människor i 

Europa. Man talar här om en tydlig och fullständig övergång från kollektivism till 

individualism. Detta spåras i den höjda utbildningsnivån, varvid individer inte längre 

känner någon nytta att tillhöra ett kollektiv, utan hellre söker frigörelse och framförallt en 

frihet att själva aktivt välja nya tillhörigheter (Karlsson 1997:126). 

 

Den andra faktorn är att det nu går att kommunicera över olika tidszoner och att det finns 

en infrastruktur som gör det möjligt att mycket snabbt transportera varor och människor 

över stora geografiska avstånd. Världen krymper och territorier fungerar i allt mindre 

utsträckning som barriärer i ett globalt mänskligt samspel (Karlsson 1997:126). 
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Den tredje faktorn är näringslivets globalisering och framväxten av gränsöverskridande 

produktionsnätverk och finanskapital. Dessa nya organisationsmönster präglas av en 

hierarkisk princip som har underbolag löst sammansatta världen över, där länkarna är 

oerhört starka. Logiken står att finna i att man bättre förmögen att konkurrera på den 

globala marknaden (Karlsson 1997:126). 

 

Den fjärde och sista faktorn är den politiska integrationen i Europa. Den inre marknaden 

motiverades till anpassning till de globala gränsöverskridande produktionsnätverken och 

kapitalflödena, varvid detta ansågs vara oerhört vitalt för Europas överlevnad och 

möjligheter att kunna hävda sig i den globala ekonomin (Karlsson 1997:126). 

 

Vi ser att territoriet får ett allt mindre och mer besvärligt existensberättigande.  

 

3.2. En region tar sin form 

Själva begreppet region kan vara oerhört diffust att uttolka beroende på situation och 

sammanhang. Jörgen Gren exemplifierar detta i sin bok, Den perfekta regionen? (2002), där 

han utifrån ett svenskt perspektiv ger landskap, län, landsting, kommuner och internationella 

regioner som exempel på begreppets mångsidighet (Gren 2002:9). Människan har genom 

historien avgränsat områden efter naturens förutsättningar och utseende (Törnqvist, Renässans 

för regioner, 1998:59). En definition av en region kan sägas variera från länsindelningar till 

internationella regioner eller kulturella regioner. Dessa har i princip funnits inom de flesta 

styrelseskick genom Europas historia och har då inneburit en uppdelning av en större enhet i 

mindre underenheter med någon sorts ledare från vilken ansvar för skatter, administration, 

ordning eller liknande uppgifter kunde utkrävas. Det är dock under 1800-talet som begreppet 

fått sin moderna mening, dvs. som en motpol till den centrala, statliga nivån (Emenius, 

Visioner och drömmar i Sveriges 4:e storstadsregion, 2007:9).  

 

En region kan vidare definieras som något mellan det nationella och det lokala, ett område 

liktydigt med trakt, landskap eller provins (Törnqvist 1998:57). Regioner fungerar som 

intermediära forum, där det lokala och det centrala möts på lika villkor. I regioner skapas ofta 

stora infrastrukturprojekt, och den svenska regionalpolitiken skapades i samband med att man 

försökte åtgärda de problem som uppstått i övergången till ett industrisamhälle (Keating, The 

new regionalism in Western Europé, 1998:81). Sverige hade aldrig tidigare upplevt en likartad 

urbanisering, vilket i sin tur medförde en ojämn arbetsfördelning i landet och ökade kraven på 

en funktionell stad. 
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3.2.1. Regionbegreppet i vår tid 

Man kan dela in regioner i nästintill otaliga definitioner, dock återges här de fyra 

viktigaste. I äldre tider var det naturförhållanden som satte regionala gränser. Sjöleder, 

vattendrag och primitiva vägar i dalgångar. Transportmöjligheter formade också tidigt det 

europeiska bebyggelsemönstret, ett mönster som i sina huvuddrag förändrats obetydligt 

under en tid av flera hundra år. Italiens och Spaniens regioner, liksom Schweiz kantoner 

är exempel på naturgeografiska regioner. I Sverige är norrländska älvdalar och de flesta 

landskapen liknande exempel (Törnqvist 1998:59). Den etniska och kulturella regionen 

skapades inte alltför sällan inom sådana naturliga barriärer som beskrivits ovan. Regionen 

i sig är högst anmärkningsvärd då den anspelar på avskildhet och avgränsning samtidigt 

som likhet och gemenskap står att finna. Avskildhet utåt, gemenskap inåt. Identiteten 

bygger på språklig, kulturell och etnisk likhet, ofta på gemensam historia och religion. 

Europas mångfald och variation bärs till stor del upp av dessa identitetsregioner 

(Törnqvist 1998:60). 

 

Den industriella regionen låter sig avgränsas i förhållande till omgivningen genom de 

resor, transporter, kontakter och andra förhållanden som funktionellt kopplar samman 

människor och anläggningar. Denna typ av region tenderar att kallas centrerad, då den 

vanligen har en kärna i form av ett större centrum varvid man även finner ett 

periferiområde som omsluter kärnan. Den moderna formen av en funktionell region går 

ofta under beteckningen Urban Region. Inom en sådan rör sig människor dagligen mellan 

bostäder, arbetsplatser och serviceinrättningar. (Törnqvist 1998:60) Den formella 

regionen är en form av en funktionell region, men där administrativa regelsystem ligger 

till grund för indelningen. Den administrativa regionen fungerar som beslutsterritorium. 

Dessa används runt om i Europa som territoriella enheter för publicering av statistik. De 

franska departementen, de svenska länen, de tyska delstaterna och de brittiska grevskapen 

räknas som sådana regioner (Törnqvist 1998:61). 
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3.3. Regionalism 

Regionalism är på intet sätt ett nytt fenomen. Europa har i historisk tid, även före 1700-talet, 

mer eller mindre alltid varit i fokus på grund av dåliga kommunikationer, förbindelser och 

sammanhållning inom nationerna. Detta skulle förändras på slutet av 1700-talet då 

nationalstaten genom en centralisering blev centrum för den politiska makten. Då nationen 

blev utgångspunkten i det nya politiska systemet kom regionen att uppfattas som dess 

motsats (Gren 2002:9).  

 

På 1800-talet skedde förändringar till regionernas förmån, det som kom att bli brytpunkten 

mellan den gamla och den nya regionalismen. Jörgen Gren pekar på fyra drivkrafter, som 

enligt honom kom att orsaka denna brytning; (Gren 2002:7) 

 

 Globaliseringen av ekonomin och nationalstatens reducerade roll. 

 Regionernas inre dynamik och arbete på den internationella arenan genom 

framförallt nätverksbyggande över gränserna. 

 Den europeiska integrationen och den överstatliga regionalpolitikens inflytande. 

 Utvecklingen av en regional självständig identitet. 

 

Under senare hälft av 1900-talet ökade återigen regionernas betydelse och dess 

handlingsutrymme utvidgades. Denna utveckling beror till stor del av Andra Världskriget. 

Nationalismen hade utvecklats till en ny form, kallat nazismen, och resulterade i folkmord. 

Nationalstaten förlorade i anseende till förmån för ett utbrett lokalt självbestämmande – 

regioner.  

Enligt Gren skedde denna brytning 1986 i och med EU:s enande om en gemensam marknad i 

den så kallade Enhetsakten. Gren menar att de fyra drivkrafterna ovan fick sin kraft först när 

Enhetsakten trädde i kraft och den gemensamma marknaden blev ett faktum. Effekterna av 

Enhetsakten märktes enligt Gren direkt då regionernas möjligheter att skapa nätverk över 

nationsgränserna ökade.  

3.3.1. Gammal och ny regionalism 

Gren talar om den gamla och den nya regionalismen. Den gamla regionalismen startade 

enligt Gren på 1960-talet då regionernas betydelse ökade i den politiska sfären. Den 

gamla regionalismen handlade om hur staten skulle hjälpa vissa regioner i sitt land att bli 

starkare genom att ge finansiellt och administrativt stöd. Regionerna fick under den här 

tiden ta över en del administrativa uppgifter från staten, så som skola, sjukvård, 

stadsplanering och regional utveckling (Gren 2002:17). Detta var en process under 

Sveriges 1960–80-tal och handlade även om att ge stöd till folkgruppers kulturidentitet 

(Gren 2002:19). Skogsindustrin i Norrland, under de år ovan nämnt, förlorade tiotusentals 

arbetstillfällen. Detta i sin tur motiverade ett statligt stöd till vissa utsatta regioner.  
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Enligt Gren känns den gamla regionalismen igen på att den var en ovanifrån styrd 

utveckling där nationalstatens politiska och ekonomiska självständighet och monopol 

aldrig hotades.  

 

Medan den gamla regionalismen styrdes uppifrån kom den nya regionalismen vid 90-

talets början snarare att handla om bottom-up politik som dessutom omfattades av en 

överstatlig regionalpolitik. Regionerna fick mer makt att själva förändra och påverka sin 

situation. Detta gjorde i sin tur att regionerna började konkurrera allt mer med varandra 

inom EU och på den allt mer växande globala marknaden (Keating 1998:71). Nationerna i 

sig började få mindre inflytande över sina regioners utveckling. För att ta del av 

regionernas tillgångar hände det att staterna istället satsade på de regioner som ansågs 

konkurrera bättre i världen istället för att satsa på de regioner som mest behövde pengarna 

(Keating 1998:71).  

 

Under 1990-talet började den svenska regeringen att verkligen sätta fart på utvecklingen 

av regioner. En regionberedning hittade två motiv för att stärka den svenska 

regionutvecklingen. Dels skulle folkvalda församlingar ta beslut istället för tjänstemän 

från länsstyrelser, dels för att åstadkomma kraftsamling och underlätta en utveckling av 

olika landsdelar till dynamiska och konkurrenskraftiga regioner nationellt och 

internationellt. Målet var att skapa regionala hemmabaser för den konkurrensutsatta 

industrin (Törnqvist 1998:72).  

 

Regionalpolitiken arbetade för att främja tillväxten i landet, samt en frihet att kunna leva 

och verka var man ville på lika villkor. Sverige drog tämligen sent igång sitt 

regionprojekt, början på 90-talet, och fram till dess hade regioner varit lika med 

länsindelningar. Landet var etniskt och kulturellt homogent och styrdes av staten sedan 

stormaktstiden. Detta berodde mycket på att internationaliseringen växte i jämn takt 

samtidigt som världen drevs alltmer av information, teknik och nya 

kommunikationsmöjligheter. Den ekonomiska utvecklingen i världen påverkade alltmer 

även Sveriges ekonomiska utveckling (Törnqvist 1998:72–75, Emenius 2007:11–12). 

Fördelen med internationaliseringsprocessen var att en region nu kunde marknadsföra sig 

mot en bredare internationell publik, vilket gjorde att regioner började utvecklas till mer 

självständiga enheter med en egen identitet (Gren 2002:7, 21). Nyregionalismen handlade 

mer om ett inflytande från fler aktörer, däribland staten, än den gamla regionalismen som 

snarare fungerade med hjälp av endast staten, som också var den enda aktören. 
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3.4. Svensk regionalindelning ur historien 

 
Kartan är hämtad från Dagerbäck, Regional identitet, 2006:26, ursprungskällan är SOU 1992:65. 

 

Den länsindelningen vi har idag är framtagen efter många års debatter och diskussioner, men 

1810 fastställdes den svenska länsindelningen efter ett förslag av Axel Oxenstierna ur en 

regeringsform från 1634. Under mitten av 1900-talet har debatten återigen aktualiserats och 

ett tiotal statliga utredningar har presenterats om ny indelning av regionerna.  

 

Figuren här ovan förmedlar en bild av Västsverige enligt 1634 års länsindelning. Först 1779 

bildades Värmlands län genom en delning mellan dåvarande Närike och Vermeland till 

Örebro och Värmlands län. Närkingar och Värmlänningar har således en lång tradition och 

historia bakom sig. Mer än så här har länen inte förändrats sedan slutet av 1700-talet. Först 

under mitten på 1900-talet började staten att producera utredningar för att återigen kunna 

omstrukturera länen. Trots detta är det dock endast Skåne län och Västra Götaland som 

relativt nyligen genomgått en omstrukturering.  
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Figur 2. Hämtad ur Dagerbäck 2006:27. 

 

Dock värt att nämna här är att det under en längre tid pågått samarbete mellan olika län i vad 

som kallas SNORP län, för att effektivisera samarbetet, ett samarbete mellan 67 västsvenska 

kommuner, två landsting samt Västra Götalandsregionen. Bland dessa län står att finna 

Bohuslän, Hallands län, Dalslands län Västergötlands län samt Värmlands län. Samarbetet är 

öppet för alla kommuner inom landstingen i Värmlands och Hallands län, samt inom Västra 

Götalandsregionen (Dagerbäck 2006:26). 

 

Även i Finland gör man skillnad på landskap och län – maakunta samt lääni – där makuunta 

har mer kulturell betydelse men saknar administrativ förmåga. Lääni har desto mer 

kompetens i administration men innehar föga förvånande inget kulturellt värde. Finlands 

landskap har kommit att, precis som Sveriges, få en högst betydande roll för dess invånares 

regionala identitet. 

 

Finlands 11 län slogs ihop 1997 till 5 län, vilket medförde att landskapen fick en ännu större 

betydelse för människors regionala identitet.  
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De gamla landskapsnamnen lever fortfarande kvar i stor utsträckning i människors sinne, och 

då befolkningen tenderar att fortfarande identifiera sig med de mindre regionerna än de i 

dagsläget större fem regionerna har dessa fått än större betydelse än någonsin innan. 

 

Enligt en svensk undersökning om hur bundna människor känner sig till olika områden 

framkommer det att människor känner mest samhörighet med Sverige. 43 % svarade att de 

var mycket fästa vid Sverige, 22 % svarade orten/kommunen samt 20 % svarade regionen. 

En större andel ansåg sig vara mer fäst vid orten än den egna kommunen (17 %) och en ännu 

lägre andel (6 %) kände sig fästa vid EU. (Holmberg & Weibull, Lyckan kommer, lyckan 

går, 2005)  

 

Människor identifierar sig med och känner samhörighet med flera olika nivåer. Svaren 

indikerar dock att det finns fog för att hävda att dagens svenskar identifierar sig med såväl 

landet som den egna nära livsmiljön, likväl orten samt regionen. Den grundläggande 

regionala identiteten är i hög grad historiskt betingad av bostadsort. Ett tydligt tecken på 

detta är landskapen, som sedan länge är avskaffade som administrativa regioner men 

fortfarande lever kvar i folks medvetande. Den röda tråden genom uppsatsen försöker 

besvara frågan om det existerar en regional och lokal identitet, och att människor faktiskt 

känner ett gemensamt beroende av att infinna sig i denna miljö? 

 

Den verkliga svenska regionrenässansen kom i början på 1990-talet. År 1992 gav den 

svenska regeringen sin tillåtelse till chefen för civildepartementet att tillkalla en 

parlamentarisk beredning med uppgift att utforma förslag om den offentliga verksamhetens 

uppbyggnad och indelning på regional nivå. Denna regionberedning presenterade sina 

utredningar och sitt slutbetänkande under 1995 (Törnqvist 1998:72). Det fanns två 

huvudmotiv för att stärka den regionala nivån. Den ena gällde utvecklingen av det direkta 

medborgarinflytandet genom att överföra beslut från tjänstemän på länsstyrelser till 

folkvalda församlingar – målet i sin helhet var att fördjupa demokratin genom 

decentralisering. Det andra motivet var att åstadkomma kraftsamling och underlätta en 

utveckling av olika landsdelar till dynamiska och konkurrenskraftiga regioner, nationellt och 

internationellt. Målet var att skapa regionala hemmabaser för den konkurrensutsatta industrin 

(Törnqvist 1998:72). 

 

Den regionala traditionen måste alltjämt ses som svag i jämförelse med andra europeiska 

länder. Landet har varit en centralt styrd enhetsstat alltsedan 1500-talet. Det har aldrig haft 

någon feodal struktur av kontinentalt snitt. Däremot har omfattande lokal 

självbestämmanderätt kunnat utvecklas i ett till ytan stort land med liten befolkning och 

spridd bebyggelse. Närdemokratin har frodats innanför byars, socknars och 

primärkommuners gränser och inte i landsdelar, provinser eller regioner. Etniskt och 

kulturellt blev landet tidigt homogent, och under stormaktstiden utvecklades en kraftfull 

central administration (Törnqvist 1998:73).  
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Den regionala traditionen som tidigt fanns i Sverige var huvudsakligen knuten till 

landskapen. De var bärare av människors identitet och regionala egenart.  

 

De gamla landstingen levde på sina håll också kvar ända in på 1800-talet, dock utan egentlig 

funktion. Med länsindelningen 1634 knöts den offentliga administrationen till territoriella 

enheter med andra gränser. Länen blev kungamaktens och regeringens förvaltningsområden 

på regional nivå. Länsstyrelsen blev centralmaktens förlängda arm, landshövdingarna 

kungens befallningshavande. När landsting inrättades 1862 i syfte att förstärka 

medborgarinflytande på regional nivå, knöts de med smärre undantag till den centralt 

etablerade indelningen av riket i län. Deras huvuduppgift blev nu att fungera som huvudmän 

för hälso- och sjukvård i olika delar av landet (Törnqvist 1998:73). 
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4. EMPIRI 

 
I detta kapitel redogör jag för de källor som lägger grunden för att påvisa ett faktiskt 

existerande av lokala och regionala identiteter. Kapitlet inleds med en introduktion till 

regionala identiteter för att fortskrida mot statens roll och ”vi och dem”-mentaliteten. 

Kapitlet avslutas med en genomgång av Ansvarskommitténs rapport och faktiska exempel av 

regionsammanslagningar i Sverige där identiteter spelar en avgörande roll. 

 

 

4.1. Regional identitet 

Sedan tidens begynnelse har den rumsliga komponenten, territorialiteten, spelat en stor roll 

för utvecklandet av gemensamma gruppidentiteter. Människor har identifierat sig både med 

det territorium där de bott, arbetat eller på annat sätt varit knutna till, och med människor 

som hört hemma i samma territorium. Gemensamma tankemönster har bildats i en social 

process och strukturer byggts upp och institutionaliserats med territoriet som ram (Jönsson, 

Tägil, Törnqvist, Europa, Quo Vadis?, 2007:62). 

 

Dessa ovan nämnda socio-territoriella identiteter tillhör det mest grundläggande i människors 

individuella liv liksom i de mänskliga samhällenas historia. De kan ibland förstärka andra 

grundläggande identiteter knutna till exempelvis klass eller kön och under vissa 

omständigheter också överskugga eller helt eliminera sådana alternativa identitetsgrunder. 

Regional identitetsutveckling är en långsam process. Förutsättningar för kontinuitet och 

förändring varierar från fall till fall. Generellt gäller dock att regioner som vuxit fram på ett 

organiskt sätt under mycket lång tid får en starkare känslomässig förankring och legitimitet 

hos invånarna än regioner som skapas uppifrån, till exempel genom administrativa beslut 

(Jönsson, Tägil, Törnqvist 2007:63).  

 

Regioner med en lång historia av gemenskap och delad kulturell erfarenhet har haft en 

betydande mobiliseringspotential, som har varit större ju tydligare en social och kulturell 

identitet framträtt i förhållande till omgivningen. Dessa så kallade historiska regioner 

kännetecknas av en fast koppling mellan territorium och folk, och de präglas av egna 

institutioner, en utvecklad kommunikationsgemenskap och en känsla av kulturell 

samhörighet (Jönsson, Tägil, Törnqvist 2007:63–64).  

 

För sammanhållning och en känsla av gemenskap krävs social kommunikation. Den 

underlättas av ett enhetligt språk, religiös gemenskap, samfälld historia, gemensamma 

minnen och inbördes tillit. Den fysiska närheten var viktig för denna gemenskap i äldre tider. 

Det var bara i grannskapet som händelser utspelade sig inom synhåll och samtal kunde föras.  
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Den regionala traditionen som tidigt fanns i Sverige var huvudsakligen knuten till 

landskapen. De var bärare av människors identitet och regionala egenart (Törnqvist 

1998:14,73).  

 

Enligt Törnqvist, framhåller Benedict Anderson, en amerikansk antropolog, den tryckta 

skriftens betydelse när det gäller att skapa gemenskaper och identiteter. Med tidningar och 

böcker, radio och TV-program kan många ta del av exakt samma information, skapa sig 

liknande uppfattningar och konstruera lokala identiteter. Sverige var banbrytande inom just 

detta. Folkundervisningen blev tidigt allmän, läs- och skrivkunnigheten var utbredd bland 

befolkningen. Den tidiga spridningen av tidningar och böcker, samtidigt som man hade en 

tillgång till telefoner och TV, främjade lokala identiteter (Törnqvist 1998:14–16).  

 

Människors sätt att tänka förutsätter gränser, vi är i behov av gränsdragningar. Människor 

nyttjar en tankeprocess där de gallrar, sorterar och ordnar tankar. Utan strukturering skulle 

världsbilden i sin mångfald och variation framstå som kaotisk. Gränsdragningar kan ses som 

ett mentalt självförsvar och samtidigt ett sätt att göra det möjligt att dela världsbild med 

andra. I allt mer socialt liv finns ett gränstänkande som bygger på likhet. Mångas jagkänsla 

bygger på gruppgemenskap. Identitet hänger samman med att vi kan identifiera ett >vi< och 

sätta det i förhållande till ett >dem<. Intressen, blodsband, rastillhörighet och såväl religiös 

som politisk övertygelse väcker känslor av gemenskap (Törnqvist 1998:108–110).  

 

Att tillhöra ett territorium innebär att också ha en viss hållning till det – att äga en identitet. 

Identifikation handlar om hur en person rangordnar alla sina tänkbara identiteter, för det 

finns olika. I den meningen råder det en konkurrens om människans identiteter mellan 

överlappande territorier. Människor grupperar sig också i funktionella kategorier som klass 

och livsstil, inte enbart igenom territorier (Karlsson 1997:127). Individens identiteter har ett 

komplicerat förhållande till politiskt administrativa gränser. Å ena sidan är gränserna till viss 

del en avspegling av dominerande identifikationer hos invånarna, å andra sidan är 

identiteterna inte alltid historiskt, kulturellt och socialt givna, utan mer eller mindre 

konstruerade. Ett territorium har således också en sorts identitet som alltid måste definieras 

inifrån, och som bygger på traditioner och dominerande förhållningssätt hos medborgarna – 

det civila samhället (Karlsson 1997:127).  

 

Politiken upprättar en geografisk gräns för vilka som är bundna av en viss maktstruktur och 

vilka som står utanför – vilka som definieras som medborgare och vilka som inte gör det. 

Således avgörs det vilka som skall omfattas av solidariteten och vilka som inte ska det. 

Människor indelas i >vi< och >dem< där >vi< får stå för trygghet, säkerhet och solidaritet 

medan >dem< får representera ett hot, det främmande och det osäkra. Människor delas in i 

lokala och regionala områden där en viss gemenskap skapas och social trygghet främjas 

(Karlsson 1997:128).  
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Man bör dock ha i minne att kulturella identiteter sällan har kunnats åstadkommas med 

tvångsmässiga assimilationer utan hellre genom bejakande av människors fria val mellan 

alternativa objekt att identifiera sig med. Den lokala och regionala identitetsbildningen inom 

en nationalstat har naturligtvis ett försteg genom sådant som gemensam historia och 

gemensamma symboler, alltifrån nationsfanor, nationalsånger, statsöverhuvuden, 

gemensamma institutioner till ett nationellt fotbollslag, nationellt konst, litteratur och 

populärkultur ingår i detta identitetsbygge. Även synliga objekt inom arkitektur och 

samhällsplanering, likväl som tidigare nämnt nationella tv-kanaler och gemensam 

nyhetsfokusering (Jönsson, Tägil, Törnqvist 2007:208).  

 

De flesta människor har i första hand sin solidaritet knuten till den närmsta familjen, släkten 

och den lokala omgivningen. Denna krets har under historiens gång utvidgats till att omfatta 

institutioner som varit nödvändiga för att reglera lokalsamhällets behov. Gemensamma 

intressen har lett till en institutionalisering på en högre nivå än den lokala, med regionen som 

en sammanfattande benämning. Utvecklandet av regional identitet är en mycket långsam 

process som tar åtskilliga generationer i anspråk och som därmed också får en särskild tyngd 

om och när människor tvingas välja mellan olika identifikationsobjekt (Jönsson, Tägil, 

Törnqvist 2007:216).  

 

Personliga kontaktnät och gemensamma strukturer förefaller att vara viktiga byggstenar vid 

byggandet av olika identiteter. Dessa kan även ärvas genom uppfostran och utbildning, för 

att vidare bevaras i text och bild i våra arkiv och bibliotek. Det tar flera årtionden att bygga 

väl fungerande institutioner, generationer att skapa gemenskap och den sociala väv som är 

grunden för gemensamma identiteter och samhällsbyggen. Kanaler som tidningar, radio och 

TV spelar en avgörande roll i byggandet av identiteter (Törnqvist 1998:170). 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att värderingsförändringar historiskt sett skett i ett långsamt 

tempo, att resultat först kan läsas av i ett efterhandsperspektiv. En identifikation förutsätter 

att det finns tydliga alternativ att välja mellan och att valet inte är framtvingat med maktspråk 

och våld. Valet av identifikationsobjekt kan ej kommenderas fram, men det påverkas av 

tillgången till resurser och kanaler för påverkan, så som radio, TV samt tidningar. 

Utvecklande av en identitet följer en generell mall, med början i familj, släkt och 

lokalsamhälle för att vidare utvidgas mot regioner och till och med nationalstater (Jönsson, 

Tägil, Törnqvist 2007:221–223).  
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4.2. Kulturens betydelse vid fusioner 

Kärnan i kultur är enligt Dahlgren, En fusions påverkan, (2008:19), samstämmiga 

värderingar. De områden och regioner som inte delar kulturella värderingar har inte heller 

samma uppfattning om verkligheten vilket betyder att de inte kan anta verkligheten 

tillsammans. Kultur som har med fusioner att göra kan delas upp i två delar, nationella och 

organisatoriska. Nationella kulturer har formats efter social och ekonomisk historia, 

traditioner, klimat med flera. Detta har påverkat en kommuns, förvaltnings och organisations 

sätt att arbeta. Vidare medför detta att olika nationer därmed har olika kulturer. Med 

organisatorisk kultur menas hur organisationen, i detta fall kommuner och regioner, formats 

av flertalet faktorer för att bli den de är, det vill säga dess storlek, historia, teknologi, 

ledarskap och extern miljö. Den nationella kulturen avser vad vi menar vara rättvist, 

orättvist, fel, acceptabelt, oacceptabelt och så vidare enligt Gancel, Raynaud & Rodgers, 

Successful mergers, acquisitions and strategic alliances, 2002. En organisations kultur är 

mer ytlig än nationella värderingar på grund av att den ser mer till organisationens utveckling 

och överlevnad och inte till individens eller samhällets. Gancel, Raynaud & Rodgers, 

2002:10, definerar begreppet organisationskultur som ”the values, beliefs, norms and 

traditions within an organization that influence the behavior of its member”. Genom att 

fokusera på att skapa en gemensam organisationskultur möjliggörs ett sätt att få ihop 

människor vid sammanslagningar av förslagsvis kommuner och regioner. Genom att se på 

organisationskulturen är det lättare att lösa problem eftersom det inte är lika känsloladdat 

som nationella värderingar. Genom att se hur beslut fattas, hur problem löses, lagarbete 

genomförs och vilka kriterier som finns på chefer kan det vara lättare att motivera folk att 

anta en vision av den nya organisationen eller kommunens syfte (Dahlgren 2008:19). 

 

När det kommer till regionala fusioner, men likväl internationella, det vill säga 

sammanslagningar mellan organisationer, förvaltningar och företag är det viktigt att se på 

den andra partens kultur, enligt Cartwright & Cooper, Managing mergers acqusition & 

strategic alliances: integrating people and cultures, 1996. Till att börja med är det av största 

vikt att förstå de olika kulturerna som existerar i de olika kommunerna och regionerna. Det 

är viktigt att uppskatta och förstå de olika synsätt och tolkningar som olika kommuner och 

regioner har på verkligheten. Fattas denna vetskap blir det omöjligt att driva igenom en 

fusion – en sammanslagning. Ett sätt att införskaffa sig denna kunskap om inbördes kultur är 

genom internträning och forskning, något som visat sig oerhört lyckosamt hos många 

internationella företag (Dahlgren 2008:20).  

 

Cartwright & Cooper (1996) förklarar att det är naivt att tro att organisationer grundar sina 

beslut om fusioner enbart på att de har samma kultur. Det är dock viktigt att ha kunskap och 

uppfattning om sin egen kultur och även om den nya, hos den potentiella partnern, för att 

kunna bedöma hur väl de passar ihop i framtiden.  
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En organisation kan enligt Cartwright & Cooper (1996) ses som små samhällen med en egen 

kultur. Kulturen har ett stort inflytande på individens beteende och kan bli betraktad som 

mäktig, genomgripande och varaktig. Genom den socialiseringsprocess som sker inom en 

kultur lär sig individerna förväntningar och normerna i medlemskapet i organisationen, det 

rätta sättet och det felaktiga sättet att agera, acceptabla och oacceptabla beteenden, språk med 

flera. Detta betyder att det är genom kulturen som samhällena bibehåller ordning och 

regelbundenhet (Dahlgren 2008:20). 

 

När två organisationer/kommuner/regioner/företag går samman byggs en ny kultur upp, 

denna kan enligt DePamphilis, Mergers, Acquisition, and other Restructuring Activities, 

2005, ta två olika former, konkreta och abstrakta. Den konkreta kulturens kännetecken kan 

vara tavlor på väggen som visar företagets uttalanden om principer och uppdrag, det kan 

även vara upptrappningar av makt och status bland chefernas kontor och privata parkeringar. 

Abstrakta kulturkännetecken kan vara uttalade meddelanden om normer och förväntningar 

om folks beteenden. Abstrakt kultur är viktigare än den konkreta när en ny kultur byggs upp 

på grund av att de visar genom chefernas beteende som motsvarar de givna normerna hur 

personalen skall bete sig. Detta är speciellt viktigt att det följs av ledare med makt att belöna 

och straffa olämpligt beteende. 

 

En anledning enligt DePamphilis (2005) för två organisationer att ha gemensamma mål, 

tjänster, standarder och utrymmen efter en sammanslagning är att det kan vara effektivt för 

att integrera de olika kulturerna. Att dela mål kan också få de olika enheterna inom 

organisationen att samarbeta, till exempel vid utveckling av en ny produkt där det krävs att 

flera enheter arbetar tillsammans.   

 

4.3. Den kollektiva statens roll – Vi & dem 

Den kollektiva föreställningen av en stat formas av invånarnas individuella förförståelse och 

tolkningar. Beroende av huruvida individen ser sig själv som en jämbördig invånare eller inte 

får konsekvenser för hur individen ser sin stat som en del av det globala samhället eller inte. 

Ju mer homogent ett samhälle är desto mindre delad blir den geografiska och politiska 

föreställningen, och ju mer heterogent ett samhälle är desto mer delad blir den 

föreställningen, både vad gäller den lokala, regionala och nationella identiteten och även 

statens position i det globala systemet (Dodd & Atkinson, Geopolitical Traditions: A 

Century of Geopolitical Thought, 2000:302).  

 

Forskaren och den finske geografen Anssi Paasi visar även han det homogena samhällets 

inflytande på människors regionala identitet. Detta, menar han, sker genom att media skapar 

en bild av sin egen region som något personligt och i konkurrens med andra regioner, vilket 

stärker vi-känslan ytterligare.  
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Landskapet får en specifik instrumental roll på regionala och nationella nivåer av media, 

vilka gärna använder sig av de i marknadsföringsmässigt positiva bilder av ett landskap som 

reklam på både lokal, regional och nationell nivå (Paasi, Territories, Boundaries and 

Consciousness, 1999:27).  

 

Den generella uppfattningen av världen och ”de andra” är resultatet av generationer av 

nationalsocialism i vilken ”vi samhället” har uppfattats som den högst stående civilisationen, 

en uppfattning som både finns inom den egna staten såväl som mellan stater. Identiteter och 

intressen formas i första hand genom direkta möten människor emellan, vilket gör att det 

geografiska avståndet spelar en stor betydelse för vår identitet. Identitet är något som formas 

och tolkas både internt, av statens egna invånare, och externt, av andra länder i det globala 

systemet (Dodds & Atkinson 2000:303).  

 

Identitet formas av individer i ett samhälle genom olika sociala konstruktioner samt av 

utomståendes tolkningar av samhället. Symbolism kan komma att påverka en region på 

sådant vis att invånarna själva blir osäkra på deras egna regionala identitet. Det kollektiva 

blir här påverkat av både externa som interna faktorer, att bevara en kultur som egentligen 

inte existerar.  

 

Landskapet blir således en faktor som påverkar den regionala identiteten hos människor. 

Paasi menar att identitet är ett begrepp med starka kopplingar till just landskapet på olika 

nivåer. På den lokala och regionala skalan, skriver han, karaktäriseras samt personliggörs 

platser och regioner genom naturella och/eller kulturella landskap. Tillsammans med detta 

måste även hänsyn tas till att identitet, gränser och någons/någots värde eller betydelse är 

sammanlänkande (Paasi 1999:7).  

 

Regional identitet är således ett väldigt komplext begrepp som måste sättas i kontext innan 

det kan förstås och användas till fullo. Paasi menar att människor identifierar sig själva med 

hjälp av ett antal sociala grupperingar, etniska, religiösa, kön, ålder, i vilket även 

territoriallitet och landskap utgör en del av denna identitet, vilket betyder att gränser och 

identitet inte helt kan åtskiljas utan måste ses som något utav en organisk symbios (Paasi 

1999:7). Passi skriver vidare att regioner, landskap och identiteter först och främst är sociala 

och kulturella konstruktioner. De är även skapade av vissa sammansatta rumsliga skalnivåer, 

till exempel om att de lokala och regionala föreställningarna är kopplade till de nationella 

föreställningarna och vice versa (Paasi 1999:11).  

 

Arkitekten Tomas Tägil skriver i sin akademiska avhandling om tre definitionsmöjligheter 

för att försöka greppa begreppet ”regional identitet”. Det första är vad han kallar för 

likhetskriteriet. Likhetskriteriet, likheter som kan avgränsas geografiskt, är väldigt svårt att 

fastslå, då det inom de flesta regioner oftast finns en mängd skillnader. En region är således 

sällan helt homogen.  
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Den andra möjligheten gäller regionens karaktär, kulturella traditioner och klimat, vilka är 

värden som är föränderliga över tid och kallas därför för ögonblicksbild, vilket gör att även 

denna möjlighet blir svår att fastslå. Den tredje möjligheten menar Tägil är att utgå ifrån att 

människor själva definierar den region som de identifierar sig med. Det handlar således om 

ett ”vi” mot ”dem” perspektiv, där ”vi” kan definieras på olika nivåer. Till exempel kan en 

person vara värmlänning, svensk eller europé beroende av var denne befinner sig och vem 

som frågar (Tägil, Arkitekten Hans Westman, funktionalismen och den regionala särarten, 

1996:40).  

 

Skillnaden mellan vi och dem är ett gammalt fenomen som använts i olika sammanhang av 

olika anledningar under en lång tid, och även kommit att påverka geografiämnet i stor 

utsträckning. Fredrich Ratzel kallas ibland för den politiska geografins fader och mycket av 

hans arbete speglar gamla traditioner och teorier. Ratzel diskuterar hur en stat, ”vi”, måste 

expandera på bekostnad av andra stater, ”dem”, för att överleva. Ratzel menade att 

västerlänningar är den dominerande folkgruppen som skall använda sig av och utnyttja 

kolonier för egen vinnings skull. Hans tankegång var att en stats territorium ej kan vara en 

fixerad areal för alltid. Staten är en levande organism och kan inte hållas begränsad utan 

måste expandera, på bekostnad av lägre civilisationer. Genom att skapa sociala och kulturella 

identiteter och skillnader mellan olika regioner, folk, kulturer och civilisationer kunde Ratzel 

med sina teorier skapa en ”legitimitet” åt en expansion av en stat på bekostnad av en annan 

(Dagerbäck 2006:20–21). 

 

”Vi mot dem”-mentaliteten och den kollektiva staten är inget fenomen som endast inträffar 

mellan olika stater. Det förekommer även inom en stat eller till och med inom en region eller 

en stad. Människan skapar vissa symboliska platser i vilka vi anser oss höra hemma, vilket 

gör att de utanför ens egna symboliska plats anses som ”de andra”. Enligt Dagerbäck finns 

det i städer olika typer av identiteter som har olika delar av staden som sina centra. 

Dagerbäck kallar detta för urbana byar, där faktorer så som klass, etnisk bakgrund, ålder och 

så vidare spelar en viktig roll för vad som anses vara det centrala i en stad (Dagerbäck 

2006:22). 

 

Enligt geografen John A. Jakle, Journal of Cultural Geography; Americas Small Town/Big 

City Dialectic, vol. 18 1999, är de allra viktigaste platserna de platser som vi känner en 

koppling till, en plats där vi kanske till och med känner oss som hemma. Jakle skriver att de 

platser vi känner oss kopplade till är platser som framkallar olika känslor och vilka vi har 

skapat erfarenheter av, till exempel minnen av olika slag. Att känna rötter till en viss plats är 

att skapa sig ett säkert ställe från vilket man kan blicka ut över världen från, med andra ord 

att känna tillhörighet någonstans och sedan utifrån detta kunna tolka världen. 
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4.4. Ansvarskommitténs rapport 

Rapporten, SOU 2007:13, Regional utveckling och regional samhällsorganisation, som är 

skriven av forskningsorganet Nordregio och konsultföretaget EuroFutures på uppdrag av 

statens Ansvarskommitté, behandlar förslaget om en regional sammanslagning av Sveriges 

län till nio regioner. Nordregio och EuroFutures har i sin rapport identifierat tre olika 

kriterier, vilka ska utgöra en grund för en regionalindelning. Dessa är storlek, avstånd samt 

identitet. De två förstnämnda är förvisso intressanta aspekter att studera men uppfyller 

varken syfte eller frågeställningar till uppsatsen, varvid de kommer endast kort att nämnas 

medan det sista kriteriet, identitet, kommer att diskuteras mer grundligt. Kriteriet storlek 

beskriver kort om att de nya regionerna måste vara tillräckligt stora. Dels för att kunna bära 

det ansvar som en tillväxtpolitik medför, dels för att kunna alstra och skapa de nödvändiga 

resurserna. Vidare är det av största vikt att den sammanslagna regionen innehåller både ett 

centrum och en periferi, vilket då enligt rapporten ger möjlighet till att tänka helhet och 

territoriellt ansvar. 

 

Samtidigt som regionerna bör vara tillräckligt stora till ytan och/eller befolkningen, så bör de 

avståndsmässigt vara tillräckligt små. Tillgängligheten bör vara acceptabel samtidigt som det 

påpekas att stora regioner till ytan inte är att föredra för politiska beslut. Ett förslag för att 

lösa detta är att använda sig av mer än ett centrum i en region. Inom en region måste 

avstånden vara sådana att det går att binda samman invånarna, att man uppfattar att man 

tillhör en region, då även vad gäller person- och varutransporter. 

 

Ansvarskommittén menar i rapporten att identitet främjar känsla av gemenskap inom varje 

region. Fördelsmässigt torde regionerna bygga på redan etablerade politiska regioner eller 

andra identitetsgrundande förhållanden som människor kan identifiera sig med. Människor 

måste kunna identifiera sig med regionen och känna en fysisk närhet till de regionala 

beslutsfattarna för att en sådan här omvandlig av regioner ska kunna fungera så 

tillfredsställande som möjligt. Människor som bor inom en region måste således känna en 

identitet och tycka att beslutsfattarna verkligen representerar den regionen. Det är även 

viktigt att regionen hålls samman av regionala TV-program, tidningar och radio, vilket skulle 

krympa de sociala och kulturella avstånden invånarna emellan. Således bekräftar rapporten, 

som uppsatsen tidigare nämnt, att nya identiteter formas av media. Dagliga regionala 

nyhetssändningar bidrar enligt rapporten till nya tankemönster. Lokala nyheter med 

efterföljande väderprognoser påverkar vårt sett att betrakta närområdet.  
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4.5. Sammanslagning av regioner 

4.5.1. Sydost regionen 

Sydostregionen innefattar tre län; Blekinge, Kalmar samt Kronobergs län, 25 kommuner 

samt 10 lokala arbetsmarknader (L.A.) dvs. områden som är definierade utifrån hur 

människor pendlar till sina dagliga arbeten (två av dessa L.A. är gemensamma med 

angränsande län). 

 

En gemensam sydostregional identitet är svår att finna vid första anblick, även om man 

alldeles därefter noterar hastigt att olika områden och län i regionen beskriver sina 

problem på ett likartat sätt. Det man framförallt har gemensamt är således problemen. 

Sydostregionen har alltid saknat förespråkare och utåtriktad lobbyverksamhet. Den 

småländska jorden ger inte lantbruket särskilt goda villkor och där finns främst små 

jordbruk. Blekinge beskrivs ofta som en fattig motsvarighet till den svenska västkusten. 

Den svenska industrialiseringen gick i stort sett förbi regionen eftersom råvarutillgången 

var knaper och den svenska industrin var och är vertikalt organiserad, samt att 

infrastrukturen var och är svagt utvecklad (Wichmann Mattihiessen, Sydost Svensk 

Framtid, 1997:102).  

 

Den lokala industrin präglas av småskalighet. Industristrukturen innebär också fördelar 

för regionen då ingen traditionell svensk storindustri har dominerat utvecklingspolitiken 

och kortsiktiga problemformuleringar dominerar inte enligt Wichmann Mattihiessen. Det 

finns ingen lokal ”stormakt” med tydliga egenintressen. I gengäld har utvandringen slagit 

hårt. Det hårda utvandringstrycket kring sekelskiftet har inneburit en kulturhistorisk 

betingad flyttbenägenhet som ännu finns. Sydostregionens näringslivshistoria avviker på 

flera områden från den övriga svenska. Vad befarar den offentliga verksamheten så 

representerar regionen en typisk svensk utveckling. Det statliga inflytandet innebär att 

städerna Växjö, Kalmar och Karlskrona framstår som traditionella svenska residensstäder 

med län och landsting som drivkrafter (Wichmann Mattihiessen 1997:103).  

 

När man befinner sig i Sydostregionen stöter man ofta på en utpräglad 

småstadsmentalitet. Både för människor och beslutsfattare tycks det som sker lokalt vara 

det enda väsentliga, vilket är egendomligt om det jämförs med resterande Sverige. Det 

som händer i grannkommunen är bara av intresse om det innebär ett förändringstryck på 

den egna kommunen eller om det går dåligt för grannen. Ett stort gemensamt problem i 

Sydostregionen är den tydliga bristen på förespråkare och lobbyister för region, län, 

kommuner och städer, vilket bidrar till att Sydostregionen får en säregen uppbyggnad och 

lokal identitet (Wichmann Mattihiessen 1997:104).  
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I Sydostregionen känner man först och främst samhörighet med kommunen och staden 

där man bor och arbetar. Man har en lokal identitet och många företagsledare vill bara 

samarbeta utanför lokalsamhället om det har en klar fördel för den egna verksamheten. 

Länsgränserna berör främst regional service även om man också märker att länen spelar 

en roll för näringslivets villkor och att de arbetar med att stödja sysselsättningen, vilket 

ger regionen en egendomlig lokal och regional identitet (Wichmann Mattihiessen 

1997:105). 

 

Trots att man framför allt är knuten till lokalsamhället kan man konstatera ett samspel 

mellan orter som ger en områdesmässig identitet. Representanter för Karlskrona och 

Växjö kan visa på ett samarbete mellan städerna. Detsamma gör representanter för 

Västervik och Oskarshamn. Också runt de större städerna kan man konstatera ett samspel. 

Ledare från Nybro, Emmaboda och Mönsterås utpekar Kalmar och Öland som mötesplats 

när de tar emot utländska gäster. Detsamma gäller för Ronneby i förhållande till 

Karlskrona och för Högsby i förhållande till Oskarshamn. Wichmann Mattihiessen 

(1997:105) menar att städernas omland i förhållande till utbud och service, kultur och 

tillgång till nätverk bidrar till att skapa denna områdesidentitet som avviker från 

resterande Sverige.  

 

4.5.2. Västra Götaland 

Den 1 januari 1998 bildades Västra Götalands län genom en sammanslagning av 

Skaraborgs län (utom kommunerna Habo och Mullsjö som kom att tillhöra Jönköpings 

län), Älvsborgs län och Göteborgs och Bohus län. Därmed var alltså den statliga regionala 

organisationen bildad. Vid valet hösten 1998 fick invånarna i den blivande Västra 

Götalandsregionen för första gången även välja ett regionfullmäktige, det vill säga 

regionens ”riksdag”, med 149 ledamöter. 

 

Den 1 januari 1999 bildades Västra Götalandsregionen. Den innebar att Landstinget i 

Älvsborg, Bohuslandstinget, Landstinget Skaraborg och sjukvårdsverksamheten i 

Göteborgs kommun slogs samman till en enhet. Men utöver att sköta landstingens 

traditionella sjukvårdsverksamhet, blev regionen också på försök ett regionalt 

självstyrelseorgan, som tog över länsstyrelsens ansvar för utvecklingen i Västra Götaland. 

 

Att tyda från den empiri som står till förfogande från Västra Götaland så framkommer det 

ett mönster där konflikten mellan centrum och periferi är det centrala, samtidigt som en 

regional identitet åberopas i media: 

 

Det behövs en förändring av den svenska samhällsstrukturen. Dagens regionala röra hämmar både 

demokrati och effektivitet. Våra 21 län överensstämmer inte med den regionala indelningen för våra statliga 

myndigheter – som inte heller överensstämmer med varandra, utan stoltserar med ett fyrtiotal olika 

indelningar.  
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Detta gör det svårt att se vem som ansvarar för vad, och försvårar för medborgarna att utkräva ansvar. Att 

den bristande samordningen omöjliggör en effektiv hantering av det offentliga uppdraget är ett allt för känt 

faktum. – Lars Isaksson, ”Bråttom minska antalet län i Sverige”, Göteborgs-Posten, 070105 

 

Alla beslut behöver inte fattas i Stockholm. – ”Sätt frivilligheten främst”, Göteborgs-Posten, 070228 

 

Förutsättningar för regional tillväxt och utveckling varierar stort ute i landet, vilket innebär att lokala 

företrädare är bäst lämpade att fatta beslut i dessa frågor. De regionala utvecklingsfrågorna handlar 

dessutom om att väga olika intressen mot varandra och göra prioriteringar. Detta är politiska avvägningar 

som ska hanteras i folkvalda församlingar på regional och lokal nivå – inte av statliga tjänstemän på 

länsstyrelser. Politiska beslut ska fattas av politiker. Det är nödvändigt för att medborgarna ska kunna 

utkräva ansvar. – Lars Isaksson, ”Bråttom minska antalet län i Sverige”, Göteborgs-Posten, 070105 

 

Göteborg, som är regionens största stad samt dess naturliga centrum, har hamnat i 

skuggan av Stockholm och detta väcker missnöje i regionen. Likväl som i Skåneregionen, 

4.5.3, riktas aggressioner mot såväl regeringen som huvudstaden. Regionen i allmänhet 

och Göteborg i synnerhet känner sig åsidosatta, därtill en säregen kulturell och regional 

identitet åberopas för att stärka gemenskapen och motivera de stridslystna i kampen om 

en egen region. 

 

Vad beträffar den regionala identiteten och kulturen anses den statliga styrningen vara 

alltför påtaglig. Staten dikterar över regionens kulturella verksamhet, och då i en viss mån 

över dess identitet, då denna finansieras av statliga bidrag med riktlinjer om hur pengarna 

skall användas. Empirin cementerar att denna statliga styrning är negativ för regionens 

kulturella verksamhet samt tillika dess regionala identitet: 

 

I över 30 år har staten genom Kulturrådet i stora drag talat om hur statsbidraget till regionernas kultur ska 

användas och det är verkligen dags att ta bort den styrningen nu. – Lennart Kollmats, ”Befria regional 

kultur från statens styrning”, GT, 070822 

 

Göra Persson och hans regering satte i system att villkora statsbidrag till kommunerna och landsting. Gör 

som staten vill annars inga pengar! Den goda tanken var att skapa lika förutsättningar överallt i landet. Det 

onda var att kommunalpolitiker fick mindre handlingsfrihet. – Karl Henrik Sax, ”Jättesjukan”, GT, 070228 

 

De angivna citaten ovan visar tydligt på hur staten styr regioner, dess kulturella 

verksamhet och därmed dess regionala identitet. Således kan det konstateras att det likväl 

i denna region infinner sig en regional identitet. Vad som finns gemensamt med Skåne, 

4.5.3, är hopplösheten och uppgivenheten gentemot staten. Regionerna känner sig 

överkörda av staten då de icke fritt får bestämma över bidragen. Regionerna är beroende 

av dessa bidrag och därmed får se sig underställda staten. En hopplöshet infinner sig då 

regionernas handlingsutrymme begränsas av den statliga styrningen. Exemplet nedan 

visar tydligt att Göteborg känner sig åsidosatt i relationen till huvudstaden: 
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Lokaliseringen av huvudkontoren har en direkt påverkan på den regionala utvecklingen och det territoriella 

perspektivet som ansvarskommittén vill främja. Göteborg har länge varit förfördelat i den här frågan. […] 

Göteborg är landets andra stad, men har idag endast sex huvudkontor för statliga verk och myndigheter i 

jämförelse med Stockholm som har 139 stycken. […] Städer som har fler myndigheter men som är mindre, 

är exempelvis Uppsala som har 11 och Norrköping som har 8. – Cecilia Wigström , ”Placera fler 

myndigheter i Göteborg”, Göteborgs-Posten, 070416 

 

Göteborg anser att lokaliseringen av huvudkontor är orättvis då två mindre städer har fler 

myndigheter än Göteborg. Artikelförfattaren förordnar gärna att en omlokalisering av 

myndigheter sker. Författaren anser vidare att avsaknaden av statliga myndigheter 

påverkar den regionala utvecklingen och identiteten, därmed menar författaren att 

Ansvarskommittén torde ha uppmärksammat problematiken i sin rapport. Att 

Ansvarskommittén ej uppmärksammar denna aspekt spär på regionens känsla av att vara 

åsidosatt och glömd, ”vi” och ”dem”-mentaliteten gör sig gällande och blir alltmer 

påtaglig i regionen. Som vi kommer att notera kommer denna konstellation av 

misstänksamhet och ovilja gentemot regeringen och huvudstaden att binda samman två 

helt olika regioner, kulturellt och historiskt, med två helt olika identiteter, i en kamp mot 

huvudstaden och regeringen. 

 

Det framgår att känslorna inför den egna regionen är av stor blandning, tillika att regionen 

bildades utan någon vidare folklig förankring. Dessa är möjligen en av anledningarna till 

att regionen argumenterar för frivillighet och valmöjlighet i bildandet av nya regioner: 

 

Det får inte bli fler politiska prestigeprojekt som till exempel Västra Götalandsregionen som saknar folkligt 

stöd, endast 7-9 procent ser några fördelar enligt undersökningar från Göteborgs universitet. – Cecilia 

Widegren & Ulf Sjösten, ”Nya regioner? Viktigast är bättre vård!”, GT, 070302 

 

I diskussionen om fortsatta regionbildningar över hela landet framhålls Västra Götalandsregionen ofta som 

en stor framgång. Något sämre exempel på en lyckad regionbildning torde vara svårt att finna. – Rune 

Lanestrand, ”Västra Götaland. Ett avskräckande exempel!”, GT, 080417 

 

4.5.3. Skåne 

Skåneregionen styrs av regionfullmäktige, till vilket skåningarna själva väljer sina 

representanter i allmänna val. Landstinget är för många liktydigt med sjukvården, och 

liksom övriga landsting i Sverige har Region Skåne ansvaret för vården i sitt område. Men 

Region Skåne har också fått ansvaret för utvecklingen i sin region. Uppgiften att leda 

utvecklingsarbetet innebär att Region Skåne själv samordnar insatserna för att utveckla 

näringslivet, kommunikationerna, kulturen och samarbetet med andra regioner i och 

utanför Sverige. 
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Region Skåne samverkar i många sammanhang med andra organisationer, företag, 

högskolor och Skånes 33 kommuner för att på bästa sätt främja utvecklingen i Skåne. 

Region Skåne är alltså skåningarnas övergripande politiska organisation. Detta till 

skillnad från länsstyrelsen som leds av en landshövding och bevakar svenska statens 

intressen i Skåne. 

 

Den främsta egenskapen som kännetecknar regionaliseringsdebatten i Skåne är en 

konstruktion av ett ”vi” och ett ”dem”, som utgör en fara eller ett hot mot den egna 

gemenskapen, ett ”oss”, ”vår” och ”här”, där man åsyftar en säregen och egendomlig 

skånsk identitet som inte står att finna någon annanstans. Insändare och ledare i tidningar 

som främjar den skånska identiteten och framhäver en regional identitet står lätt att finna, 

så som; 

 

[…] Den kulturella identitetskänslan är fortfarande stark, vilket man i Sverige försöker ignorera och ibland 

också direkt motarbeta. Detta strider mot den moderna synen på kulturella mänskliga rättigheter, som fått ett 

allt större utrymme på den europeiska arenan. Därför borde diskussionen om Sveriges regionala framtid i 

större utsträckning handla om just detta – kulturell identitet och regional samhörighet. – Göran Hansson, 

”Den regionala identiteten är viktigast”, Kvällsposten, 071008 

 

Det anses att Skåne är en naturligare region eftersom det bland Skånes invånare finns en känsla av enhet och 

gemensamma förhållanden. Skånsk dialekt, skånsk historia och skånska traditioner bildar en grund för att 

skapa en självstyrande region.. – Peter J Olsson, ”Det symboliskt skånska”, Kvällsposten, 040228 

 

Att Region Skåne haft en större folklig förankring eftersom invånarna faktiskt identifierar sig som skåningar 

och därmed också med en ny politisk enhet är annars rätt oomstritt. Samt att regionen därmed haft lättare än 

den helt konstruerade Västra Götalandsregionen. – Peter J Olsson, Levande regioner, tack”, Kvällsposten, 

070129 

 

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

skåningar. – Henrik Kvennberg, ”Gör Skåne till ett Katalonien”, Kvällsposten, 051130 

 

Som uppsatsen tidigare berörde är det vanligt att i den vardagliga diskursen produceras 

och reproduceras nationalistiska och regionala idéer med ord och fraser, så som just ”vi”, 

”vår”, ”oss”, ”folket” och ”landet”. Alla som lever i Sverige, och i 

regionaliseringsdebatten kring Skåne, antas förstå att ”vi” syftar på svenskar respektive 

skåningar och att ”dem” syftar på ett hot, något som är farligt och okänt. 

 

I TV, radio och tidningar påminns vi konstant och konsekvent om vår nationalitet genom 

exempelvis indelningen av inrikes- och utrikesnyheter, där inrikesnyheterna handlar om 

”vårt” land, alltjämt medan utrikesnyheterna beskriver ”deras” land. På samma sätt 

påminns vi dagligen om vår regionala identitet då de lokala medierna prioriterar lokala 

nyheter – ”vår” region är i fokus och således förstärks den regionala identiteten, något 

som är oerhört tydligt i den skånska debatten. 
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I de ovan åberopade citaten förstärks den skånska identiteten av artikelförfattarna, som har 

valt att nyttja och understryka ”vi” och ”oss” med ett efterföljande ”skåningar”. Vidare 

finner man ett rikt symbolspråk som brukas för att skapa en känsla av gemenskap, lokal 

och regional identitet och kulturell samhörighet; 

 

Symbolerna är många för Skåne. Glimmingehus med sina gråa murar, Skanörs gåsövergångsställe, Edvard 

Persson, Robinson-Emma, Lunds domkyrka, Kärnan i Helsingborg och den gula och röda skånska flaggan. 

Ales stenar i sin båtliknande formation ovanför Kåseberga hamn, där ålar och andra skånska specialiteter 

kan köpas. Men också det skånska regionfullmäktige som sammanträder just i Skånehuset i Kristianstad är 

en symbol, ja till och med valda företrädare för Skåne. – Peter J Olsson, ”Det symboliskt skånska”, 

Kvällsposten, 040228 

 

Dessa symboler som nämns ovan i citatet antas vara välkända för skåningar och genom att 

rada upp alla dessa symboler skapas en ”vi”-känsla. Att likställa de skånska 

regionfullmäktige med andra skånska symboler är ett sätt att poängtera att regionförsöket 

är något som bidrar till regionens särprägel. Eftersom de andra symbolerna antas vara 

positivt laddade blir även regionförsöket det.  

 

Invånarna i Skåne anser sig ha en speciell identitet som kan likställas med en skånsk 

identitet, där man uppfattar sig själv först och främst som skåning. Uttrycket regional 

identitet förekommer frekvent i debatten, och ibland används det med förklaring och 

ibland utan; 

 

Skåne har en starkare regional identitet än många andra regioner. – Cecilia Hermansson, ”Fördel Skåne”, 

Kristianstadsbladet, 080409 

 

Till exempel är det tydligt vilken stark regional identitet det finns i Skåne – faktiskt starkare än i andra delar 

av nationalstaten Sverige. – Peter J Olsson, ”Skåne lite grann från ovan”, Kvällsposten, 070512 

 

I Skåne finns en regional identitet på ett helt annat sätt än på andra ställen. – Peter J Olsson, ”Sådan är 

skåningen”, Kvällsposten, 050819 

 

Varje regionalt rum har sin form, sina möbler, sina symboltavlor, sina ljuspunkter och sina komplikationer. 

Dessa rum skapas av de människor som i historisk tid bott i regionen, de som invandrat samt de som för 

tillfället bor där – oavsett de enskilda individernas ursprung. Gemenskapen knyts till detta rum och dess 

unika särprägel. – Stiftelsen skånsk framtids styrelse, ”Historia och identitet viktigt för regioner”, 

Kvällsposten, 070201 

Vad är då denna identitet? Den bygger givetvis inte på härstamning. Den bygger delvis på dialekt och 

traditioner. Men urskåningen och vi inflyttade skåningar har lika del i skapandet av det som just idag är det 

skånska: summan av kultur och åsikter hos oss som idag bor i landskapet. Den är inte enhetlig, den är inte 

konfliktlös, men blandningen blir ändå genuint skånsk. – Peter J Olsson, ”Det symboliskt skånska”, 

Kvällsposten, 040228 
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Vidare empiri kan slå fast en ännu mer specifik skånsk identitet; 

 

Och kanske är det just detta som egentligen är det skånska, det skåneländska: Att det är ett gränsland, inte 

bara liggande mellan Danmark och Sverige, utan även med goda transportvägar till Östersjöns alla kuster 

och bortom dem. Handelsmän, resenärer – och i värsta fall krigsfolk – har alltid passerat landskapet. Och 

det har självt blivit rikt inte bara på den goda jorden, utan även på handel, marknader och samfärdsel. I 

Skåne lyckades aldrig den danske kungen ge städerna det monopol på handel som borgade för att 

skatteindrivningen gick lätt; här handlade de stora skånska gårdarna direkt med omvärlden! […] 

Gränslandet hävdar sig med misstänksamhet mot tullare och skatteindrivare, öppenhet mot omvärlden och 

en nyfikenhet på det nya. Och förmågan att ta till sig nyheter gör den ärvda kulturen livskraftigare. – Peter J 

Olsson, ”Skåne – stängt eller öppet?”, Kvällsposten, 060722 

 

Det spännande med Skåne som gränsland är att läget öppnar för helt andra attityder än lokal 

självtillräcklighet och misstro mot invandrare – det som Skåne tyvärr fått rykte om sig att härbärgera. 

Tvärtom är det nyfikenhet på det främmande och öppenhet för nyheter som är det traditionella särdraget. 

Liksom en utpräglad misstro mot gränskontroller, tullar och taggtråd. – Peter J Olsson, ”Skåne och 

liberalismen”, Kvällsposten, 031101 

 

De första citaten är starka inlägg i regionaliseringsdebatten där öppenhet och nyfikenhet 

kan främja en regional utveckling, utifrån den regionala identitet som existerar i Skåne, 

medan misstänksamheten mot ”gränskontroller, tullar och taggtråd” kan symbolisera en negativ 

attityd mot dem som hindrar regionens utveckling och möjlighet till regionalt självstyre. 

De frekventa argumenten som förs fram gällande Skånes säregna identitet och mentalitet 

är ett sätt att poängtera att den skånska mentaliteten och identiteten är en historisk 

utveckling och något som bör stärka tanken om att Skåne bör styra över den egna 

regionen.  

 

Att Skåne idag är en del av Öresundsregionen anses utgöra en viktig del av den regionala 

identiteten: 

 

Skåne är inte längre bara Skåne, utan en del av Öresundsregionen. Och den börjar ta rejäla kliv från 

forskarsdivision och lokalpatriotiskt drömmeri till verklighet. – ”Skåne större än Tiffany”, Sydsvenskan, 

061206 

 

Skåne och Sydsverige har en ny geografisk placering. Det har nog alla insett. Från att vara periferi i den 

svenska nationalstaten, en utkant långt från makten, så har man blivit en av de centrala regionerna i det nya 

EU-Europa. – Peter J Olsson, ”Från utkant till centrum”, Kvällsposten, 080412 
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Empirin ovan, i form av citat från olika tidningar, lägger grunden till en förståelse där det 

framgår att det politiska samarbetet påverkar den skånska identiteten och mentaliteten – 

som existerar i allra högsta grad. Regionen må vara ”långt ifrån makten” när det gäller 

Sverige, men att regionen är mer centralt belägen i det europeiska samarbetet förstärker 

kampen mellan stat och region, där det regionala självstyret och identiteten blir ack så 

framträdande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

5. ANALYS 

 
I analysen som följer kommer jag att utgå ifrån det material som delgivits tidigare under 

studien och framförallt kommer Empirikapitlet att granskas. Kapitlet kommer att försöka 

verifiera och utforska olika samband mellan de olika rubrikerna för att se om några mönster 

står att finna, varvid detta kommer att diskuteras. 

 

 

5.1. Påverkan vid fusion 

Vid fusioner är det av största vikt att den nya organisationen antar samma strategi och 

likartade mål enligt Cartwright & Cooper (1996). Det är även centralt att se att 

organisationerna är anpassade för varandra i form av till exempel beslutsfattande, ledarstilar 

och förvaltning. Genom internträning och forskning kan förståelse avseende den interna 

kulturen, förvaltning och beslutsfattande antas. Idén om delad makt förhindrar dominans 

mellan de organisationer som ingår i fusionen och kan vara effektiv för att skapa positiva 

tankar bland de involverade när det kommer till den kulturella strukturen, Söderberg & 

Vaara, Merging across borders, 2003. Skåneregionen antog gemensamma mål, visioner och 

värderingar till den nya regionen. För Skåne var det av största vikt att bygga bidare på den 

redan etablerade interna kulturen som existerade i de andra regionerna.  

 

5.2. Kulturens påverkan 

För att en sammanslagning ska bli lyckosam krävs en framgångsrik kulturell 

integrationsprocess enligt Söderberg & Vaara (2003). Det är viktigt att interaktionen och 

samarbetet mellan grupperna fungerar och att ledarna måste kunna hantera de anställdas 

tidigare kulturella identiteter. Den sociala och kulturella integrationsprocessen måste här 

anses vara av största vikt för att kunna bygga broar mellan de skillnader som tenderar att 

existera mellan professionella, organisations- och nationella kulturer.  

 

Som det tidigare nämns menar Cartwright & Cooper (1996) att det är naivt att tro att 

organisationer grundar sina beslut om fusioner enbart på att de har samma kultur. Det är 

dock viktigt att ha kunskap och uppfattning om sin egen kultur och även om den nya, hos 

den potentiella partnern, för att kunna bedöma hur väl de passar ihop i framtiden.  

 

Söderberg & Vaara (2003) och DePamphilis (2005) skriver att två organisationer måste ha 

gemensamma mål, tjänster, standarder och utrymmen både före och efter en 

sammanslagning, därför att det kan vara effektivt vid en integration av de olika kulturerna. 

Att dela mål kan också få de olika enheterna inom organisationen att samarbeta, till exempel 

vid utveckling av en ny produkt där det krävs att flera enheter arbetar tillsammans, varvid en 

ny intern kultur kommer att utvecklas och ta vid. 
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5.3. Ansvarskommitténs rapport 

Ansvarskommittén belyser i sin rapport, SOU 2007:13, att media spelar en viktig roll för den 

regionala identiteten. I rapporten skriver Ansvarskommittén att det är väldigt viktigt att en 

region hålls samman av regionala TV-program, radiosändningar och regionala tidningar som 

främjar den regionala identiteten, varvid de sociala avstånden skulle minska och en kulturell 

integration skulle äga rum.  

 

Som studien tidigare visade, 4.1, 4.3, är det ett välbekant fenomen att nya identiteter inte 

enbart formas och främjas av media, utan kan tillika skapas, till exempel av dagliga, 

frekventa regionala nyhetssändningar som bidrar till nya tankemönster - lokala nyheter 

påverkar vårt sett att betrakta närområdet. Ansvarskommittén anser i sin rapport att media 

spelar en viktig, om inte en avgörande roll, vad gäller den regionala identiteten samt att 

medias roll torde framhävas som något positivt. 

 

Det torde här nämnas, att även om media är ett element av stor vikt i identitetsdebatten måste 

man ha i åtanke att detta inte behöver allena vara i positiv bemärkelse. Som studien tidigare 

visade, 4.3, menar forskare som Anssi Paasi (1999) att media, och lokalmedia i synnerhet, är 

med och skapar en säregen bild av den egna regionen. Denna bild, som påverkar hur den 

regionala identiteten utformas samt stärker den regionala ”vi-känslan”, är en uppfattning som 

tenderar att modellera en identitet som är speciell för just den egna regionen, men som i sin 

tur gärna alienerar andra regioner och utlyser en avskräckande ”dem”-epitet som man bör 

vara misstänksam mot.  

 

5.4. Stark och svag identitet 

Studien belyser identiteten i Skåne, Västra Götaland och Sydost regionen som något oerhört 

starkt. Samtliga tre regioner innehar en väldigt stark symbolism, natur och kultur som är 

säreget för just den regionen, därmed ej sagt att dessa skulle vara starkare i jämförelse med 

andra regioner. Detta i sin tur speglar givetvis de regionala identiteter som står att finna, men 

likväl alieneringen av andra regioner genom framhävandet av ”det egna”. Enligt 

Ansvarskommitténs rapport, SOU 2007:13, måste människor som bor inom en region känna 

en identitet och vara av den uppfattningen att beslutsfattarna för regionen verkligen 

representerar den regionen de bor i.  

 

Forskaren Anssi Paasi (1999:7) menar att människor identifierar sig själva med hjälp av ett 

antal social grupperingar – etniska religiösa, kön, ålder – i vilket även territoriallitet och 

landskap, 3.1, utgör en del av denna identitet, vilket betyder att gränser och identitet inte helt 

kan åtskiljas utan måste ses som något av en symbios. 
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Det finns något positivt med att vara just skåning, göteborgare eller kalmarit. Det föreligger 

ett plusvärde i att vara från en viss region, en stolthet att tillhöra den kategori av människor 

och ett egenvärde i sig att tillhöra en viss regional identitet. 

 

Litteraturen som brukades vid studiens sammanställning påvisar att de ord och begrepp som 

förknippades med just den egna regionala identiteten endast var av positiv klang. Det 

framgår tydligt att det ligger något positivt i att vara just från den egna regionen, samtidigt 

som man fjärmade sig från andra identiteter och regioner. Av intresse bör vara att exempelvis 

skåningar identifierar sig med Skåne, oavsett varifrån i regionen man härstammar ifrån, 

liknande mönster står att finna vid de andra regionerna som behandlas i studien. 

 

5.5. Regionalism och regionalisering 

Förslaget om en sammanslagning är en beredning som är framtagen på nationell nivå, av den 

svenska staten. Inspirationen bygger mycket på vad som sker i Europa med olika 

regionsammanslagningar. Initiativet för en sammanslagning kommer från EU, där stora 

länder som Italien, Frankrike och Tyskland redan initierat omstruktureringar av deras 

administrativa gränser. Grundtanken är att regioners ställning stärks när det kommer till 

ekonomi, legalitet, kompetens och konkurrensförmåga vid sammanslagningar. Man bör dock 

vara medveten om att detta kan te sig som så att det lokala och nationella inflytande kan bli 

lidande på grund av det regionala, och ett maktskifte från nationell till regional nivå kan 

komma att ske (Dock bör man inte vara helt främmande vid den tanken, då exempelvis 

regionerna Skåne och Västra Götaland efterlyser ett större regionalt inflytande och 

självbestämmande, som skulle ligga till grund för att kunna utveckla en bättre ekonomi och 

en global konkurrensförmåga, 4.5.2, 4.5.3). 

 

Även om förslaget är framtaget på nationell nivå rör det sig således om ett beslut som 

avspeglar situationen i Europa. De regioner som redan slagits samman i Sverige, bland andra 

Västra Götaland (4.5.2), är regioner som slagits samman dels för ett samarbete inom olika 

sektorer så som landsting, infrastruktur, kommunikation och transport men likväl för att 

möjliggöra en utveckling som leder till en konkurrensförmåga av Europeiska snitt. Således 

kan det vara av paradoxal natur att diskutera huruvida förslaget speglas av regionalism eller 

regionalisering, då det är framtaget på nationell nivå men märkbart påverkat av både 

internationell och regional nivå.  

 

Drivkrafterna till, bland andra, Västra Götalands bildande var av geografiska, demokratiska 

och konkurrenskraftiga skäl. Enligt Dagerbäck (2006:43) var en sammanslagning av denna 

sort ett naturligt steg då Sverige gick med i EU. Västra Götaland skapades med aspirationen 

om att bli en stor och slagkraftig region lämpad för samarbete med andra regioner runt om i 

EU.  
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De förslag som finns om en sammanslagning av Sveriges län däremot är baserade på andra 

kriterier. Som tidigare nämnt, 4.4, åberopar Ansvarskommittén storlek, avstånd och identitet 

som de viktigaste kriterierna för en sammanslagning, vilket i större utsträckning speglar hur 

en sammanslagning skall vara möjlig att genomföra än varför en sammanslagning bör 

genomföras.  

 

Empirin ger fog för analysen att det infinner sig ett större förtroende för lokala och regionala 

politiker ifrån den egna regionen än för Riksdag och Regering. Även om tilliten till de lokala 

och regionala politikerna i högsta grad varierar beroende på region, kan man vedertaget utgå 

ifrån att tilliten är högre till de lokala och regionala politikerna. Vidare kan man tydligt 

urskönja en gemensam misstänksamhet mot Regeringen och Riksdagen i frågan om regioner, 

identiteter och självbestämmande från Skåne och Västra Götaland.  

 

5.6. Den Skånska identiteten 

De citat som nyttjas under 4.5.3 är av intresse såtillvida att de tycks symbolisera den nya 

regionalismen, 3.3.1, samt dess syn på regional identitet. Citatens syn på regioner och 

regional identitet ter sig som så att dessa anses skapas socialt och således är dessa 

kontextuella och föränderliga. I citaten poängteras att den regionala identiteten inte bygger 

på härstamning eller ursprung hos dem som bor i regionen – den regionala identiteten skapas 

av dem som bor och verkar i regionen, där regionen i sin tur bygger på globalisering, 

integration och mångfald. Citaten nämner även regionens ”dialekt och traditioner” och 

hävdar att den regionala identiteten är kopplad till regionens ”unika särprägel”, varvid en 

eventuell koppling kan göras till en essentialistisk (= ett antagande att alla medlemmar av en 

viss social kategori är identiska eller åtminstone tillräckligt lika för att de skall kunna 

klassificeras som ”av samma ull” – en viss stereotyp) syn på region samt regional identitet.  

 

Empirin som framförs beträffande Skåne visar att den skånska identiteten är en mentalitet 

som har skapats i och med Skånes geografiska position som en gränsregion. Denna 

mentalitet bygger på, enligt citaten, en öppenhet och nyfikenhet inför det nya och en 

misstänksamhet mot det som skulle kunna hindra regionens samarbete med omvärlden – så 

som tullar och gränskontroller. En intressant aspekt är att de avslutande citaten under 

paragrafen 4.5.3 bryter med föregående citat genom att förhålla sig till en annan diskurs, där 

den skånska regionalismen framställs som anledningen till de främlingsfientliga partiernas 

framgång i Skåne. Denna diskurs har smutskastat den skånska regionalismen och den 

skånska identiteten, vilket försvårar situationen för dem som vill argumentera för en regional 

utveckling. I de ovanstående citaten som kommer på slutet i paragraf 4.5.3 förhåller sig 

artikelförfattaren till den bild som tidigare nämnda diskurs har skapat. Den skånska 

identiteten beskrivs ur ett historiskt perspektiv där regionens öppenhet och nyfikenhet 

används för att göra begreppet rumsrent. Vad vi således finner är en diskursiv konflikt där 

två motstridiga diskurser kämpar om konsensus.  
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De första citaten är starka inlägg i regionaliseringsdebatten där öppenhet och nyfikenhet kan 

främja en regional utveckling medan misstänksamheten mot ”gränskontroller, tullar och 

taggtråd” kan symbolisera en negativ attityd mot dem som hindrar regionens utveckling samt 

möjlighet till regionalt självstyre. Att poängtera att den skånska mentaliteten är en historisk 

utveckling kan ses som ett försök till att stärka tanke om att Skåne bör styra över den egna 

regionen. 

 

Att Skåne idag är en del av Öresundsregionen anses utgöra en viktig del av den regionala 

identiteten.  

 

Skåne är inte längre bara Skåne, utan en del av Öresundsregionen. Och den börjar ta rejäla kliv från 

forskarvision och lokalpatriotiskt drömmeri till verklighet. Skåne större än Tiffany, Sydsvenskan, 061206 

 

Skåne och Sydsverige har en ny geografisk placering. Det har nog alla insett. Från att vara periferi i den 

svenska nationalstaten, en utkant långt från makten, så har man blivit en av de centrala regionerna i det nya EU-

Europa. – Peter J Olsson, ”Från utkant till centrum”, Kvällsposten, 080412 

 

Dessa citat från 4.5.3 belyser poängen att det politiska samarbetet påverkar den skånska 

mentaliteten. Det sistnämnda citatet för fram tanken att Skåne har sina blickar vända mot EU 

och Europa istället för Sverige. Det poängteras att regionen är ”långt ifrån makten” när det 

gäller Sverige men mer centralt belägen när det kommer till europeiska samarbeten. Dessa 

inlägg om regioner och regional identitet spär på debatten mellan stat och region, samtidigt 

som det blir allt tydligare att det regionala självstyret anses vara mer och mer betydelsefullt i 

samarbetet med andra länder och regioner. 

 

5.7. Identiteten i Västra Götalandsregionen 

Artiklarna från Västra Götaland speglar ett mönster där konflikten mellan centrum och 

periferi är det centrala. Göteborg som är regionens största stad samt dess naturliga centrum 

har hamnat i skuggan av Stockholm, vilket väcker missnöje i regionen. Regionen i allmänhet 

och Göteborg i synnerhet känner sig åsidosatta. Statens inflytande över den regionala 

kulturen genom subventioner anses vara skadlig och hämmande för kulturens och 

identitetens utveckling. Man framför ett missnöje gentemot staten och åberopar ett större 

självbestämmande över bidragen. Att Göteborg hamnat i skuggan av Stockholm bidrar till att 

konstruera en gemensam ”fienden”, staten och regeringen, som kan delas med Skåne som 

också riktar missnöje samt misstänksamhet mot Stockholm. Att tyda från empirin 

framkommer ett subtilt mönster där känslorna inför den egna regionen är blandade, och det 

står klart att regionen bildades utan folklig förankring – detta kan vara en utav anledningarna 

till att regionen argumenterar för frivillighet och valmöjlighet i bildandet av nya regioner. 
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5.8. Jämförande analys mellan Skåne och Västra Götaland  

Då Sydostregionen inte är en lika väletablerad och utvecklad region som Skåne och Västra 

Götaland fanns det inte lämplig empiri att nyttja vid en jämförande analys, således kommer 

fokus att ligga på Skåne och Västra Götaland. 

 

De likheter som kan skönjas från empirin är att både Skåne samt Västra Götaland på det 

stora hela är positiva till den föreslagna regionala utvecklingen, då bägge regionerna anser 

sig vara överrens om att den nuvarande samhällsstrukturen icke fungerar tillfredsställande. I 

dagsläget menar man att makten är centrerad till Stockholm vilket skulle kunna ändras 

genom den nya regionindelningen, då makten skulle komma att fördelas över hela landet. De 

bägge regionerna är i stora penseldrag positiva till ett regionalt självstyre då de anser att 

samtliga regioner bör få beslutanderätt i frågor som rör den egna regionen, varvid bör 

nämnas att man gärna vill ha medbestämmanderätt när det kommer till regionernas 

administrativa utformning. Beslut skall fattas av politiker med lokal och/eller regional 

förankring. På så vis anpassas politiken efter de olika regionernas förutsättningar samt 

behov. Med detta i åtanke bör man vara väl medveten om att de bägge regionerna anser att 

den nya regionindelningen måste ske på frivillighetens grunder och att samtliga regioner icke 

skall vara strukturerade på samma sätt. 

 

Den absolut största likheten mellan Skåne samt Västra Götaland är utan tvivel den pågående 

maktkampen mellan stat och region. Regionerna ger uttryck av missnöje samt 

misstänksamhet gentemot staten, som beskrivs som något av en maktgalen och 

självcentrerad diktator utan en spegelbild. Regionerna menar att regeringen stjälper deras 

utveckling genom inskränkning på regioners självbestämmanderätt men likväl genom den 

statliga, öronmärkta, styrningen av diverse ekonomiska subventioner. Både Skåne samt 

Västra Götaland uttrycker farhågor och känslor av att vara motarbetade och förbisedda, 

varvid konflikten mellan centrum samt periferi återigen hamnar i fokus då regionerna är av 

den starka övertygelsen att Stockholm favoriseras. 

 

I fallet Skåne står en olikhet att finna jämförelse med Västra Götaland, nämligen den 

regionala identiteten som berör symbolism, historia, essentialism och som innehåller en 

explicit diskussion som inte är något annat än färggran. Den skånska identiteten framstår 

som naturlig och självklar. Den beskrivs ur ett historiskt perspektiv med fokus på regionens 

geografiska position som gränsregion. Öppenhet, nyfikenhet samt självförtroende sägs vara 

karaktäristiskt för den skånska mentaliteten. I fallet Skåne ses den regionala identiteten som 

grunden i den nya regionindelningen där en framgångsrik region bygger på identitet, 

tillhörighet samt kultur. Detta uttryck är fyllt av regionens positiva särdrag och används 

därför i en positiv bemärkelse. Kanske är detta ett sätt att bemöta konkurrerande diskurser 

som hävdar att regional identitet skapar gränser och leder till konflikt?  
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Kring fallet Västra Götaland finns ingen direkt uttryckt regional identitet, även om större 

kommuner samt städer, som exempelvis Göteborg, gärna uttryckligen utmålar en egen 

identitet. Den egna regionen nämns ofta i skeptiska eller negativa ordalag, varvid den egna 

regionen brukas i mindre hedersvärda exempel på en mindre framgångsrik region.  

Regional identitet framställs som en inskränkt föreställning om att en framgångsrik region 

bygger på gemenskap och tillhörighet. Regional identitet framställs som något konstruerat 

och konstgjort som saknar mening, då det nyttjas i syfte att skapa en gemenskap som inte 

finns. Tendenserna är återkommande i empirin, där man finner en allmän kritik gentemot 

Västra Götalandsregionen, som ses som ett påbud från ovan där de egna länen icke 

rådfrågades och den berörda befolkningen ej tillfrågades.  
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6. SLUTSATSER 

 
I detta kapitel är min avsikt att besvara studiens problem och syfte. De slutsatser jag kommer 

fram till har sin utgångspunkt i den föregående analysdelen. För att underlätta för läsaren 

väljer jag att börja med att presentera min problemformulering samt mitt syfte. Läsaren får 

då möjligheten till en enklare koppling av mina slutsatser. Jag avslutar sedan detta kapitel 

med att ge förslag på vidare forskning inom detta område. 

 

 

6.1. Slutsatser 

Analysen av Skåne, Västra Götaland, Sydost regionen samt den bakgrundsteori som lyfts 

fram i studien konfirmerar att regionala identiteter existerar i allra högsta grad. Denna 

regionala identitet bygger på en maktkamp mellan stat och region, vilket synliggörs i 

konstruktionen av ett ”vi” samt ett ”dem”, som även nyttjas på lokalnivå regioner 

sinsemellan. Konstruktionen av ett ”vi” står för en identifikation, gemenskap och 

samhörighet som skapas diskursivt genom ordval, symbolspråk samt explicita diskussioner 

om begreppet. I artiklarna konstruerar exempelvis orden ”vi”, ”oss”, ”här” och ”vår” en 

samhörighet med andra, då de underförstått syftar till en identifikation med andra från 

samma region. Jag skulle vilja hävda att samma typ av identitet lever kvar i den svenska 

själen. Svenskars regionala identitet är starkare knuten till landskapen än till de 

administrativa länen. Skånes inbyggare identifierar sig som skåningar men inte gärna som 

Malmöhuslänningar (Dagerbäck 2006:27). Dessa fraser tenderar att passera obemärkt förbi, 

varvid de känns som osynliga och naturliga. Man skulle kunna uttala att regionaliteten alltid 

är närvarande, ibland medvetet ibland omedvetet. I artiklarna används emellanåt ett 

symbolspråk i syfte att skapa gemenskap eller väcka känslor. Dessa symboler fungerar som 

gemensamma nämnare för den valda regionen i fråga.   

 

Den regionala identiteten konstrueras och struktureras också upp i explicita diskussioner om 

begreppet. I dessa diskussioner poängteras förekomsten av en regional identitet.  

Exempelvis beskrivs den skånska identiteten som en mentalitet som har skapats historiskt i 

och med att Skåne är en gränsregion. Denna mentalitet sägs bygga på öppenhet och 

nyfikenhet inför det nya och en misstänksamhet mot exempelvis gränskontroller och tullar.  

Studien har visat att medias roll i konstruktionen av regionala identiteter är av största vikt. 

Regionala tidningar, radiosändningar och TV-program främjar konstruktionen av en regional 

identitet men likväl bidrar till struktureringen av ett ”dem”-tänkande när det kommer till 

andra regioner.  
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Regionala identiteter är något som bör beaktas vid fusioner, oavsett om det gäller 

förvaltningar, regioner eller företag. Som studien lyfter fram i 4.1, 4.2 och 4.3 krävs det en 

förståelse för partnerns bakgrund, kultur och identitet. Detta är något som i allra högsta grad 

bör tillvaratas och främjas. För sammanhållning och en känsla av gemenskap krävs social 

kommunikation. Den underlättas av ett enhetligt språk, religiös gemenskap, samfälld 

historia, gemensamma minnen och inbördes tillit och respekt. Till att börja med är det av 

största vikt att förstå de olika kulturerna som existerar i de olika kommunerna och 

regionerna. Det är viktigt att uppskatta och förstå de olika synsätt och tolkningar som olika 

kommuner och regioner har på verkligheten. Fattas denna vetskap blir det omöjligt att driva 

igenom en fusion – en sammanslagning. Genom att fokusera på att skapa en gemensam 

organisationskultur möjliggörs ett sätt att få ihop människor vid sammanslagningar av 

förslagsvis kommuner och regioner. Vidare kan man, genom att se på organisationskulturen, 

lättare lösa problem eftersom de inte är lika känsloladdade som andra värderingar, 

exempelvis nationella sådana. Genom att visa hur beslut fattas, hur problem löses och 

lagarbete genomförs kan det vara lättare att motivera folk att anta en vision av den nya 

organisationen eller kommunens syfte, samtidigt som en ny kultur skapas. Dessa faktorer är 

de mest elementära för att en fusion skall gå i lås. 

 

Man bör dock ha i minne att kulturella gemenskaper och identitetssamhörighet sällan har 

kunnats åstadkommas med tvångsmässiga assimilationer utan hellre genom bejakande av 

människors fria val mellan alternativa objekt att identifiera sig med. 

 

Den absolut säkraste metoden för att tillvarata främmande identiteter och kulturella 

skillnader vid fusioner är genom kunskap om dessa. Integrationsprocessen skall börja högst 

upp för att rinna ned genom hierarkin – en vertikal utbildningsprocess. När cheferna lärt sig 

att hantera nya identiteter och kulturer kan de föregå med gott exempel, motivera, främja och 

utbilda sina medarbetare. Kunskap är nyckelordet, där fokuseringen skall ligga vid att utbilda 

de inblandade om varandra. De olika kulturerna och identiteterna måste möta varandra på 

samma spelarena – aspirationen att få företaget, kommunen eller regionen att utvecklas väl 

med god avkastning och en ökad konkurrensförmåga – där dessa samarbetar tillsammans för 

ett gemensamt mål, varvid en ny kultur kommer att ta sin grund inom organisationen. 

 

6.2. Förslag till vidare forskning 

Hur påverkar fördomar, från människor med ett utifrånperspektiv, vår identitet? Det vill 

säga, lever exempelvis skåningarna upp till myten om sig själva? Är det de fördomarna vi 

baserar vår identitet på eller skapar vi vår egen identitet oavsett vad människor runt omkring 

sätter oss i för fack? 

Vid fusionen mellan Växjö Universitet samt Högskolan i Kalmar bör man fråga sig vilka 

effekter av det nya Linnéuniversitetet kan man förvänta sig? Vad är känt från andra 

liknande fusioner av högskolor/universitet runtom i landet och världen?  



52 
 

Finns där erfarenheter att ta vara på i form av framgångsfaktorer att vårda och utveckla efter 

förutsättningarna i Kalmar/Växjö-regionen eller fallgropar som man skall undvika? 

 

Vilka positiva effekter kan Kalmar respektive Växjö kommun förvänta sig primärt och 

sekundärt av det nya Linnéuniversitetet? Är de i fas eller inte? Är de kommunala 

förväntningarna rimliga? Har Växjö Universitet respektive Kalmar Högskola i sin tur några 

förväntningar på de båda kommunerna?  

  

Om tiden samt intresset finns kan man likväl ha ett bredare anslag och exempelvis jämföra 

vad som händer om två arbetsmarknader blir en. Kan vissa branscher förväntas öka 

kraftigare än andra? Vad säger erfarenheterna från andra regioner i landet som fått en 

förstorad arbetsmarknad t.ex. Linköping-Norrköping? Vad skulle t.ex. hända med 

möjligheterna för en inflyttad familj med två högutbildade att få jobb? Finns på sikt behov av 

en gemensam översiktsplan för att i likhet med Linköping-Norrköping fokusera på 

gemensamma frågor kring Linnéuniversitetet. 
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7. STUDIENS VETENSKAPLIGHET 

 
I detta kapitel kommer jag att utvärdera studiens vetenskaplighet. Detta gör jag genom att jag 

redogör för hur jag uppfyllt de sanningskriterier som rekommenderas av Bryman & Bell 

(2005) vid en kvalitativ undersökning. 

 

 

7.1. Tillförlitlighet 

Min tilltagna empiriska redogörelse och sedermera analys har bidragit till att tillförlitligheten 

stärkts. Då ett stort urval av författare, rapporter och böcker nyttjades i studien minimeras 

risken med att förlita sig för mycket på ett fåtal källor, vilket skulle kunna leda till att 

studiens tillförlitlighet minimeras och i värsta fall blir helt inkorrekt. 

 

7.2. Överförbarhet 

Överförbarhet innebär att andra personer delges detaljerad information som gör att de kan 

bedöma i vilken utsträckning dessa resultat är överförbara till en annan studie och analys 

(Bryman & Bell 2005:307). En kvalitativ studie fokuserar på djup istället för på bredd, som 

en kvantitativmetod (Bryman & Bell 2005:307). Jag anser därför att min tydliga redogörelse 

för bland annat urvalet, bland ett brett spektra av litterär information, bidrar till att studiens 

överförbarhet stärks. 

 

7.3. Pålitlighet 

Pålitligheten i min studie bygger delvis på frekventa kommentarer samt möten med min 

handledare, som kontinuerligt svarat på frågor och kommit med förslag, vars delaktighet i 

processen har varit maximal från början till slut. Även mitt granskande synsätt har bidragit 

till att öka pålitligheten för studien. Ett granskande synsätt innebär enligt Bryman & Bell 

(2005:307) att författaren redogör på ett tydligt sätt för alla faser av forskningsprocessen, 

något som jag gjort genom att bland annat tydligt redogöra för mina utgångspunkter, 

bakgrund och teori. 

 

7.4. Möjlighet att styrka samt konfirmera 

Möjligheten att styrka och konfirmera innebär att jag som författare försöker säkerställa att 

jag inte låtit personliga värderingar och/eller åsikter styra slutsatserna från min kvalitativa 

studie (Bryman & Bell 2005:307). Jag har i största möjliga mån varit neutral i mina 

värderingar. En vidare redogörelse för min förförståelse går att finna under del 2.3 i denna 

studie. 
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