
 

 

Institutionen för Samhällsvetenskap 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturell, administrativ eller funktionell region? 

En analys av Region Skåne och Västra Götalandsregionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G3-uppsats i Statsvetenskap 

Höstterminen 2009 

 

Handledare: Carina Gunnarson 

Författare: Martina Gustafsson 



 

 

2 
 

Abstract 

 

English title: A cultural, administrative or functional region? An analysis by the case of 

Region Skåne and Västra Götalandsregionen.  

Subject: Bachelor thesis in Political Science, PO5363, The Institution of Social Science, 

Linné University (Växjö University), Sweden, Fall semester 2009.  

Author: Martina Gustafsson 

Tutor: Carina Gunnarson  

Abstract: The Swedish regions are new phenomena, from the start from the new regionalism 

which started in the 1980´s. The purpose of the thesis is to analyze Region Skåne and Västra 

Götalandsregionen to come to a conclusion which model of region they are and want to be by 

using theories of regional identity and identity of politics and see similarities and differences. 

My research question is: Which of cultural, administrative and functional region are Region 

Skåne and Västra Götaland striving to construct?  

   The methods I have used are qualitative text- and content analysis to analyze the regions, by 

using theories about regional identity and identity of politics. Furthermore, I am using some 

statistic from SOM-institutet to analyze the regional identity in the regions.  

   The result show that Region Skåne is constructing a cultural region, because of their strong 

regional identity and that the politicians are using identity of politics to combine the citizens. 

The citizens feel a strong fellowship and share a common history and culture.  

   However Västra Götalandsregionen is an administrative region, there their regional identity 

is low and do not have a common history and culture. There the politicians’ focus is on 

administrative things, as research and communication.   

    

Key words: Cultural, administrative and functional regions, regionalism, Region Skåne, 

Västra Götalandsregionen, regional identity and identity of politics.  
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1 Inledning 

 

1.1 Sveriges regioner och regionalisering 

”… Den regionala nivån tillförs både ansvar och en ny roll som legitimt ombud för att kunna kommunicera 

medborgarnas vilja gentemot den statliga men framför allt den europeiska nivån. Av detta följer ett högre 

regionalt medvetande och en större regional aktivitet.”
1
  

   Numera debatteras det om ”Regionernas Europa” lika ofta som det debatteras om 

Europeiska Unionen och dess framtida utveckling. Regionalism är ett mångfacetterat begrepp 

som ger upphov till motstridiga reaktioner och diskussioner både bland politiker och hos 

allmänheten.  

   I Sverige har det pågått en fyra decennier lång regiondebatt om hur den regionala 

förvaltningen ska organiseras. I början av 1990-talet kom förslag om länsdemokratisk 

inriktning och det nya i diskussionen var kopplingen till den europeiska regiondebatten. En 

utredning som tillsattes för att undersöka regionpolitiska frågor var Regionutredningen som 

utfördes av statssekreteraren Bengt Owe Birgersson.
2
 Resultatet av utredningen blev bland 

annat att regeringen beslöt att utforma försöksregioner, med regionalt självstyre, dessa 

regioner blev, Kalmar, Gotland, Skåne och Västra Götaland, från och med 1 juli 1997 till 31 

december 2002. Därefter har försöksregionerna fått förlängt mandat. 
3
   

   Fenomenet speglar dagens samhälle, där utveckling mot en regional nivå med makt börjar 

framträda, som tidigare inte har funnits i Sverige. Den regionala nivån har av tradition haft en 

svag ställning i Sverige, dock under senare år har regioner bildats.
4
 Därmed har såväl den 

geografiska som den funktionella och sakliga kompetensen för den politiska mellannivån i 

Sverige efter årtionden av resultatlöst utredande påtagligt förändrats.
5
 Det innebär en 

demokratisk förändring, där omfördelning av de demokratiska besluten sker, som är något 

nytt för samhället och dess medborgare.     

   Regionerna har olika förutsättningar för att konstruera en region och en regional identitet, 

alltså att skapa en gemenskap inom regionen för att beslutsfattandet ska få legitimitet och att 

stärka demokratin. De svenska regionerna skiljer sig åt när det gäller gemensamma regionala 

identiteter och hur politiker framställer regionen. En del regioner har utpräglade historiska 

identiteter medan andra regioner hålls samman av praktisk och politisk natur, därför är 

                                                           
1 J. Gren (2002)(A) s 84 
2 SOU 1992:63 
3 T. Krantz (2002) s 9, 14-18   
4 SOU 1998: 166 s 95 
5 K. Danielsson (1999) s 8 
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förutsättningarna olika för regionerna i regionbildandet.
6
 Det är ett aktuellt och intressant 

ämne att fördjupa sig inom för att få en större förståelse av regionerna i Sverige och deras 

förutsättningar för regionbildandet.  

   Vilken regionmodell strävar Region Skåne och Västra Götalandsregionen för att konstruera? 

 

1.2 Syfte  

  Uppsatsen är en beskrivande analys av fallen, Region Skåne och Västra Götalandsregionen. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera vilken sorts Region Skåne och Västra 

Götalandsregionen är idag och vilken regionmodell de strävar åt. För att göra undersökningen 

kommer politikernas framställning av regionen att analyseras, där teori om identitetspolitik 

kommer inkluderas och dessutom att analysera förutsättningarna för en regional identitet för 

respektive region sedan bildandet 1997 till 2008, där teorier om kollektiva identiteters 

uppkomst och innehåll kommer inkluderas. Genom att jämföra regionerna kan skillnader och 

likheter analyseras och som kommer visa på vilken region de är och strävar efter och det ger 

en djupare förståelse av regionerna.  

   Huvudfrågan som kommer att besvaras för att uppnå syftet är, strävar Region Skåne 

respektive Västra Götalandsregionen att konstruera antingen en kulturell, funktionell eller 

administrativ region? Underfrågorna som kommer besvaras för att få större förståelse är, finns 

det en regional identitet i Region Skåne och i Västra Götalandsregionen? Vilken regionmodell 

är Region Skåne respektive Västra Götalandsregionen?  Hur framställer politikerna sin 

region?  

   Det är av intresse att analysera dessa två fall, för i början 2009 kom ett lagförslag att Region 

Skånes och region Västra Götalands nuvarande mandat ska bli permanent från och med 1 

januari 2011.
7
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 L. Strömbom (2003) s 7-8 
7 Region Skåne (2009) Regionalt självstyre  
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2 Teoretiskt ramverk  

 

I detta kapitel kommer jag introducera och presentera de teoretiska utgångspunkterna. Där fokus är 

på regionalism, funktionella, kulturella och administrativa regioner och där teori om identitetspolitik 

och regional identitet kommer tas upp. 

 

2.1 Gammal och ny regionalism 

   Det talas om en ny regionalism i Europa, vilket tyder på att det har funnits en gammal 

regionalism. Jörgen Gren menar att den gamla regionalismen fick sin början på 1960-talet och 

varade fram till 1980-talet. Staten har ställts inför stora krav på grund av de förändrade 

tekniska och administrativa behoven, och för att avlasta staten har makt getts till regionerna.
8
  

   Gren definierar en brytningspunkt i Europa vid år 1986 mellan den gamla och nya 

regionalismen, för det året enades EG om ett europeiskt fördrag om en enhetlig marknad: 

Enhetsakten.
9
 Gren ser det som en viktig förutsättning för den nya regionalismens uppkomst 

och skriver följande: 

”Den nya regionalismen i Europa är ett fenomen som startade i mitten av 1980-talet som ett reslutat av det tryck 

på den statliga nivån som globaliseringen av ekonomin, europeisk integration och ökat regionalt 

självbestämmande innebar. Avgörande faktorer i detta fenomen är en ny bottom-up-rörelse för regional 

dynamik, en ny överstatlig strukturpolitik, skapande av nätverk som tidigare inte existerade samt nya eller 

starkare regionala identiteter.”
10

  

   Det sker en förändring i den institutionella processen, makten omfördelas, genom att makt 

ges till regionerna och till den övernationella, EU, från den nationella nivån, som kallas 

multilevel governance.
 11

  

 

2.2 Region, regionalisering och regionalism  

   Region, regionalisering och regionalism är framträdande begrepp i de samhälleliga och 

politiska debatterna. Sörlin och Gidlund ser region och regionalism som komplicerade och 

mångtydliga begrepp. Inom statsvetenskapen är region en fråga om en politisk nivå belägen 

någonstans mellan de centrala och lokala nivåerna. Detta kan förklaras med det förändrade 

politiska klimatet i Europa och att regionfrågan är central. Sörlin och Gidlund beskriver 

                                                           
8 J. Gren (2002) (A) s 17ff.  
9 Ibid s 17 
10 Ibid s 20 
11 J. Gren (1999) (B) s 11 
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regionalism som ideologisering av regioner eller som idéströmning och regionalisering är 

bildandet av regionerna.
12

 

   Paasi lyfter fram relationen som finns mellan människor och poängterar att det är människor 

som skapar regioner genom social interaktion. Regioner har en komplicerad struktur eftersom 

de är beroende av människors överrenskommelse och institutioner såsom medier, politiska 

organisationer och ekonomi.
13

 För att en region ska kunna få legitimitet och förankring krävs 

en regional identitet, det är viktigt med kultur, ekonomi, språk och gemensam identitet.  

 

2.3 Sverige och regionaliseringen  

   Sverige har sedan medlemskapet i EU 1995 förändrat sin struktur, kommunerna har starkt 

självstyre från staten, men nu finns det en början till en regionalisering med makt. Idag får 

kommuner samarbeta mellan gränserna för att kunna påverka och ligga i framkant när det 

kommer till utvecklingsfrågor.
14

 Staten har fått göra omstruktureringar när det gäller 

storregionerna, där det innan har varit Länsstyrelsen som har haft det övergripande ansvaret, 

indirekt staten, idag finns det direktvalda regionfullmäktige.
15

  

   Enligt Gidlund och Sörlin har lojaliteten mot svenska staten en lång historia och det är en 

förklaring till en ganska sen regional utveckling i Sverige.
16

  

 

2.4 Regionalisering och identitet 

   Gren funderar om befolkningen i Europa har valt att vända sig till den regionala nivån, som 

ett sätt att anpassa sig till globaliseringen. Han hävdar att regionala identiteter har betingats 

och förstärkts av den nya regionalismen. Gren benämner regional identitet och regionalt 

medvetande som två koncept och förklarar: 

”Med regionalt medvetande menas högre krav på politiskt och/eller ekonomiskt ansvar (formulerade av 

regionala politiska representanter eller en regional administrativ elit). Regional identitet är samlingsnamnet på 

en gemensam historia, kultur och språk som är avgränsat i en regional rumsdimension. (…) Den regionala 

identiteten tar sig också uttryck i krav på högre autonomi, distinkt utbildnings- eller skatteväsendet etc. och i 

detta avseende är effekterna av en stark identitet och ett starkt medvetande likartande.”
17

  

   Det är viktigt med regional identitet för att den regionala organisationen ska fungera och att 

medborgarna känner en gemenskap. 

                                                           
12 J. Gidlund och S. Sörlin (1993) s 193, 157 
13 A. Paasi (2002)(B) s 805  
14 K. Johansson (2002) s 138, 141 
15 Ibid s 147 
16 J. Gidlund och S. Sörlin (1993) s 158 
17 J. Gren (2002)(A) s 83 
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   Det är relevant att undersöka vilken betydelse och inverkan de fyra senaste decennierna av 

regionalisering i Sverige har haft för regionala identiteter. En diskussion om identiteter i 

samband med regionalisering är nödvändig, då den politiska vikten av gemensam identitet 

inom ett territoriellt område är stort. Territoriella gemenskapsband kan ha stor politisk 

betydelse dels för att framtvinga en given politik, och mobilisera befolkningen och att den 

dels kan skänka en viss politisk struktur legitimitet.  Identiteter påverkar människors agerande 

och kan spela en avgörande roll i politiska konfliktsituationer.
18

  

   Att utforska de processer som leder till känslor av gemenskap är viktigt. Identiteter syftar 

till människors känslor av tillhörighet.
19

 De geografiska och historiska sammanhangen är 

viktiga när det kommer till skapandet av en kollektiv identitet.
20

Att relatera till vårt 

gemensamma förflutna lär vi oss vilka ”vi” är.
21

   Ett geografiskt territorium är viktigt för att 

få en koppling mellan den kollektiva identiteten och dess placering i samtiden. De fysiska 

plasterna är centrala som identitetsmarkörer och symboliska föreställningar, som till exempel 

landskapets sammansättningar, byggnader och invånare som berikats med kollektiva minnen 

som ger kraft att skapa en känsla av samhörighet.
22

  

   Därför är det angeläget att se på vilket sätt samhällsutvecklingen antas påverka människors 

identiteter och – i denna kontext- i synnerhet deras identifikation med en region. En fråga är 

vilken inverkan regionernas starkare roll har på människors identiteter. Dock krävs det 

försiktighet när det gäller diskussion kring regioner och identitet, det måste särskiljas mellan 

kulturella regioner och funktionella och administrativa regioner för att kunna resonera kring 

identiteter.
23

  

   I undersökningen ses identiteter som konstruerade och föreställda gemenskaper. Nuförtiden 

är de flesta forskare ense om att territoriella identiteter på något sätt är sociala konstruktioner 

och som bör betraktas som föränderliga.
24

 Identitet är ett nyckelbegrepp för att få förståelse 

för regionalism, nationalism och medborgarskap.
25

 

 

2.5 Identitetspolitik  

   När det sker en förändring i den politiska situationen, kan det föra med sig en konkurrens 

mellan olika politiska nivåer om vilken gemenskap som ska vara den viktigaste för invånarna, 

                                                           
18 J. Gren (2002)(A)  s 11-12 
19 L. Strömbom(2003) s 17 
20 Ibid s 18 
21 Ibid s 20 
22 M. Featherstone (1995) s 108 
23 G. Erlingsson(1999) s 11-12 
24 Ibid s 46-48 
25 A. Paasi (2003) (A) s 476  
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kommunen, regionen eller staten. Dessa politiska nivåer använder sig av olika strategier för 

att invånarna ska identifiera sig med just deras politiska nivå och det territorium som är 

kopplat till dem. Det är att skapa en känsla av identitet mellan medborgarna, det är något som 

politiska nivåer kan använda sig av när det kommer till att skapa eller stärka identiteter.
26

 Till 

exempel kan politikerna sprida information om regionen och framställa regionen som något 

positivt.  

   Det kallas identitetspolitik, när politiker använder sig av dessa strategier, för att få 

legitimitet för sitt styre. Att använda sig av identitetspolitik är för att få med medborgarna 

med på noterna, och för att hjälpa till att skapa eller stärka kollektiva identiteter på lokal, 

regional och nationell nivå.
27

  

   Språket är viktigt för att kunna förstå hur reformer konstrueras. Språk och makt formar vår 

verklighet och vår kunskap om den.
28

 Kommunikation är en form av social interaktion och 

praktik, som bidrar till att konstruera attityder och den mening som tillskriver sin sociala 

verklighet. Det är politikerna, som ska övertyga medborgarna om att denna nivå är bra och 

försöka skapa en gemenskap genom språket.
29

  

 

2.6  Funktionella administrativa och kulturella regioner 

   Det finns flera olika sätt att definiera en region och det beror på vilken variant av 

regionkoncept vi inriktar oss på.
30

 Enligt Erlingsson finns det tre olika uppdelningar av 

regioner, funktionella, administrativa och kulturella regioner.  

   En funktionell region innebär att geografiska enheter som redan existerar samlas kring ett 

gemensamt intresse, med en viss officiell mellanregional organisation. Ett exempel på en 

funktionell region är Euroregionen i gränslandet mellan Nederländerna, Belgien, Tyskland 

och Luxemburg.
31

  

   Den andra, är en administrativ region och definieras som ett reslutat från en 

decentraliseringsprocess, historisk eller ny. Administrativa regioner bygger på politiska 

grunder och offentliga förvaltningsorganisationer. Sverige med regionförsöken under slutet av 

1990-talet är ett exempel.
32

  

   Den tredje och sista, är en kulturell region, som definieras som en region med stark kulturell 

och historisk identitet som till exempel Skottland. Denna region kan existera över nationella 
                                                           
26 L. Strömbom (2003) s31-32 
27 Ibid s 32 
28 C. Jensen (2002) s 28 
29 Ibid s 35-36 
30 J. Gren (2002)(A) s 9 
31 G. Erlingsson (1999) s 50-54 
32 Ibid s 50-54 
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och administrativa gränser. Det finns ett angränsat geografiskt område där medborgarna delar 

en gemensam identitet.
33

 

 

2.6.1 Identitet i kulturella, funktionella och administrativa regioner 

   Kulturella regioner har en identitet från grundandet, människor delar en identitet utifrån 

språk, etnicitet, religion, kultur och historiska erfarenheter etc. Styrkan i kulturella regioner är 

deras stabilitet och i dess sociala nätverk och att medborgarna känner en stark gemenskap.
34

  

   När en region är funktionell eller administrativ finns det inte en regional identitet från 

början, dock anser Erlingsson att det kan ändras över tid, för regioner står i ständig 

förändring. När en region är funktionell eller administrativ, finns det ett behov med tiden att 

bilda en kulturell identitet eftersom en regional identitet kan skänka det regionala projektet 

trovärdighet. Funktionella och administrativa regioner kan med tiden få karaktär av en 

kulturell region. Det behöver inte bara handla om framväxten av en regional identitet genom 

upprepade kommunikationer, utan kan mycket väl vara ett elit-projekt (top-down) för att 

samla stöd för regionens politik och den regionbyggande processen.
35

  

   Inom vissa regioner finns starka känslor av samhörighet, medan andra bygger på rent 

praktiska och politiska samarbeten, som har få kulturella eller historiska markörer som kan 

bidra till att skapa gemenskapskänsla. Pågrund av dessa olikheter finns det mycket olika 

förutsättningar för att skapa en regional identitet inom de svenska regionerna, vilket leder till 

att man i olika regioner står inför väsentligt skilda typer av utmaningar och problem när man 

tar sig an uppgiften att bygga den regionala identiteten.
36

 

 

2.7 Definitioner 

   Termerna region, identitetspolitik och regional identitet behöver definieras närmare för att 

kunna operationaliseras, som behandlas i metodavsnittet (4.4).
37

 Det som avses med 

uppsatsen är att undersöka regionmodeller och analysera vilken modell de strävar efter och är, 

genom att använda teorier om regional identitet och identitetspolitik. Uppsatsen kommer 

också att jämföra och analysera de utvalda fallen för att se likheter och skillnader.  Den 

forskning som finns om regionaliseringen i Sverige handlar till stor del om processen fram till 

regionerna och behandling av demokrati- och ekonomifrågor.
38

  

                                                           
33 G. Erlingsson (1999) s 50-54 
34 Ibid  s 51 
35 Ibid s 53-55 
36 L. Strömbom (2003) s 9 
37 P. Esaiasson m. fl. (2007) s 59 
38 K. Danielsson (1999) s 7-8 
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2.8 Avgränsningar 

   De regioner som kommer ingå i undersökningen är Region Skåne och Västra 

Götalandsregionen. Vilka kriterier som ligger bakom valet av antal regioner och vilka 

specifika regioner som valts behandlas i metodavsnittet (4.1). 

   Åren som kommer att fokuserar på i undersökningen är från grundandet 1997 till år 2008, 

för att undersöka vilken regionmodell regionerna är och strävar efter genom att använda 

teorier om de olika regionmodellerna, regional identitet och identitetspolitik.  
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3 Tidigare forskning   

 

I detta kapitel kommer tidigare forskning om regioner, regionmodeller, regional identitet och 

identitetspolitik tas upp tillsammans med tidigare forskning kring svenska regioner och Västra 

Götaland och Skåne. Det finns forskning om regionalism, regioner och regional identitet som kan 

utläsas ur teorikapitlet. Dock har det inte fokuserats på Region Skåne och Västra Götaland, gällande 

vilken regionmodell de strävar efter och är. Undersökningen vilar på teorier om regionalism, regional 

identitet, identitetspolitik och regionmodeller.   

 

 

3.1 Regional identitet och regioner 

   Den perfekta regionen? som är skriven av Jörgen Gren, diskuteras regioner och 

regionalismen i Europa. Där kärnan i den nya regionalismen är ett nytt triangulärt förhållande 

mellan de överstatliga, statliga och regionala nivåerna. Det har resulterat i både möjligheter 

och utmaningar för regionerna i Europa. Diskussioner förs om vad en region behöver vara och 

göra för att dra största möjliga nytta av den nya situationen, i boken utvecklas konceptet ”en 

perfekt region”. Här förklaras regionalismen och hur det har påverkat nationalstaten. Några av 

slutsatserna är att det har framkommit en nyregionalism som har framkallats av 

globaliseringen som har förändrat statens roll, regionerna har blivit ekonomiska aktörer och 

ett nytt ramverk som tillåter interaktioner som ger utrymme för förstärkta regionala 

identiteter. Samt att den europeiska integrationen och de nya regionalpolitiska metoderna har 

europeiserat stora delar av medlemsländernas interna politikområden.  

   Enligt Gren utvecklas regionala identiteter allt eftersom, tid och gemensam historia är 

viktiga faktorer.
 39

  Nyregionalismen har hjälpt till med gällande regionala identiteter, för det 

har bildats ett nytt ramverk som tillåter interaktioner som ger utrymme för nya identiteter.
40

   

   Gren använder Västra Götaland som ett fall, både när det gäller som aktör och om dess 

regionala identitet. Västra Götaland är splittrad, det är ingen enhetlig region och där den 

regionala identiteten är ganska svag.  

   Ett annat exempel på tidigare forskning är Gissur Ó Erlingssons bok Regional pånyttfödelse, 

ekonomi, demokrati och identitet i ett Europa under omvandling som uppmärksammar 

reformerna av den regionala nivån, här fås det en övergripande bild om vad som har sagt om 

                                                           
39 J. Gren (2002)(A) s 93-94 
40 Ibid s 91 
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de europeiska regionerna. Slutsatser som dras om identiteter är att det är viktigt, och det 

påverkar vårt agerande och som spelar roll när det kommer till regionbildande.    

   Regionala identiteter har blivit politiskt relevanta under senare tid, där det finns två synsätt, 

ett som är mer positivt, och ser mobiliseringen som tecken på demokratisk mognad och 

anpassning till EU-samarbetet. Medan det andra synsättet är mer negativt, och ser den 

regionala nationalismen som en reaktion mot centraliseringen, euronationalismen och den 

förda EU-politiken. Där resultatet kan bli att illegitima och diskriminerande beslut för 

specifika grupper kan leda till politiskt agerande med grund i den regionala identifikationen.
41

      

   Diskussion förs om kulturella, funktionella och administrativa regioner, vad begreppen 

innebär och skillnaden mellan dem. Det finns olika sorters regioner och det är viktigt att 

särskilja dem åt. I kulturella regioner finns redan en regional identitet när de grundas medan i 

de två andra sorterna finns det ingen gemensam identitet från grundandet, det kan dock 

skapas, men det tar tid.
42

 Frågor rörande identiteter väcks när det sker omdaningar i 

samhällsstrukturen, för identiteter är föränderliga och kan konstrueras. Genom dagens 

samhällsförändringar kan det ske förändringar inom de nuvarande gemenskaperna, som det 

har gjorts tidigare i historien.
43

  

 

3.2 Sverige och regionaliseringen 

   När det kommer till Sveriges regioner, har Katarina Danielsson skrivit en rapport som heter 

Vägen till Västra Götaland, där förklaras den process som har lett fram till bildandet att 

Västra Götalandsregionen, med nya regionala organ som har ansvar för olika uppgifter som 

till exempel, regional utveckling och kommunikationer. Där följs processen till Västra 

Götalandsregionens bildande och där fokus är på regionalt samarbete och den regionala 

organisationen, där både möjligheter och svårigheter belyses.
44

  

   Lisa Strömbom, doktorand vid Statsvetenskapliga institutet i Lund skrev en rapport 2003 

som heter Identitet och identitetspolitik i Sveriges regioner, där analyseras Region Skåne 

tillsammans med Kalmar län och undersöker den regionala identiteten och innebörden av 

identitetspolitik, och hur den förs i bägge regionerna.
45

      

   I båda regionerna förs identitetspolitik, där de fokuserar på en gemensam kultur och 

historia. Regionerna strävar efter en regional identitet för att det ses som en resurs för att 

                                                           
41 G. Erlingsson (1999) s 60-61 
42 ibid s 50-51 
43 Ibid s 48-49 
44 K. Danielsson(1999) s 112-114 
45 L. Strömbom (2003) s 8 
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stärka samarbetet inom regionen.
46

 I rapporten fokuseras det på identitetspolitik och vad det är 

för något och hur det kan påverka en regional identitet.  

   Regionförsök och demokrati är skriven av Jörgen Johansson, där han har utvärderat Region 

Skåne och Västra Götalandsregionens politik för regional utvecklig, där fokus är på regionalt 

utvecklingsarbetets demokratiska förankring och legitimitet, där skillnader och likheter 

belyses. I utvärderingen kommer det fram att det sker en omfattande förändring av villkoren 

för politiskt arbete på den regionala samhällsnivån, det gäller bland annat frågor om 

demokratipolitik och omstöpning av det kommunala självstyrelsesystemet.
47

  

   Tobias Krantz har skrivit Makten över regionen, en idékritisk studie av svensk regiondebatt 

1963-1996, där diskussion förs om vem som ska ha makten över regionen, den statliga, 

direktvalt regionfullmäktige eller samverkande kommuner. Krantz granskar regiondebatten i 

Sverige, där han varnar för en alltför snabb och långtgående regionalisering av Sverige. 

Istället bör en reformerad modell av regionalt samarbete mellan kommuner prövas.
48

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
46 L. Strömbom (2003) s 47-48 
47 J. Johansson (2005) s 125-128 
48 T. Krantz  (2002) s 237-242 
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4 Metod och material 

 

Detta kapitel kommer att beskriva forskningsdesignen och val av fall och vad det innebär att göra en 

komparativ fallstudie, kvalitativ text- och innehållsanalys och tolkning av statistik, samt hur jag 

kommer att gå tillväga för att genomföra dessa och vilket material som används. Här kommer också 

begreppsoperationalisering och analysmodellen att förklaras för att förklara hur undersökningen ska 

gå till. 

 

4.1 Design och val av fall 

   I uppsatsen kommer en komparativ forskningsdesign att användas. Den komparativa 

designen kommer att visa på vilken regionmodell de valda regionerna är och strävar efter att 

vara. Genom att jämföra olika fall (av svenska regioner), kan det förhoppningsvis leda till 

generaliserbara resultat som rimligtvis kan appliceras på andra liknande fall.
49

  

   Det är en beskrivande jämförande studie av två fall, som ska visa på skillnader och likheter 

mellan deras konstruktion av en region, dess regionala identitet och identitetspolitik.  

   Det bästa sättet att uttala sig om Sveriges regioner gällande konstruktionen av regioner hade 

varit att föredra en totalundersökning av alla svenska regioner och regionförsök som finns 

idag. På det sättet hade risken för validitetsproblem minskat, orsakade av urvalsfel. Urvalsfel 

kan leda till att resultaten blir missvisande.
50

 En totalundersökning av alla Sveriges regioner 

skulle vara tidskrävande och skulle kunna resultera i att undersökningen skulle bli mer ytlig 

än om få fall väljs. Därför sker ett urval, för att kunna gå mer på djupet, trots riskerna för 

urvalsfel.  

   För att få ett så lämpligt urval som möjligt av fallen, lästes litteratur om de olika 

regionförsöken som finns i Sverige, där söktes efter regioner som var snarlika regionerna i 

Europa och det resulterade i att valet föll på Region Skåne och Västra Götalandregionen. För 

att det skulle vara möjligt att kunna undersöka konstruktion av regionmodell och regional 

identitet måste regionerna ha funnits ett antal år för att undersökningen ska kunna vara möjlig. 

Dessutom skulle det finnas ett direktvalt regionfullmäktige, som visar att de har självstyre.  

Därtill har det i år beslutats att dessa två regioner ska bli permanenta och därför är det mer 

angeläget att undersöka dem. Att valet föll på Sverige, och dess regioner var för att regioner 

med makt är något nytt för Sverige, det har inte tidigare funnits och därför är det intressant att 

undersöka fenomenet.  

                                                           
49 P. Esaiasson m. fl. (2007) s 99-100 
50 A. George och A. Bennet (2005) s 22-23 
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   När det kommer till att jämföra regioner, måste regionerna ha grundats som samma 

regionmodell, annars blir undersökningen skev. För kulturella regioner har en gemensam 

identitet från grundandet medan funktionella och administrativa regioner inte har det. Därför 

går det inte att jämföra en region som är konstruerad från grundandet som en kulturell region 

med en region som konstruerades som en administrativ region.
51

 Region Skåne och Västra 

Götalandsregionen grundades av en decentraliseringsprocess därför går det att jämföra dem, 

grundades som samma regionmodell.    

   Analysenheterna i undersökningen kan ses som de båda regionerna. Huvudsyftet är att 

undersöka vilken regionmodell regionerna är och strävar efter, där politikernas uttalande är i 

fokus och de betraktas som aktörer. Anledningen till att jag betraktar politikerna som en aktör 

per region är att det är det samlade agerandet som ska undersökas och jämföras. För att det 

ska vara möjligt att jämföra dessa fall kommer fokus att vara på hur politikerna framställer 

regionen, hur de framställer regionens kultur, historia och utveckling och regionala identitet. 

Regional identitet är ett samlingsbegrepp på bland annat en gemensam historia och kultur.
52

 

Det geografiska territoriet kommer att tas upp, för att visa var medborgarna känner sig 

hemma. 

    I analysen kommer skillnader och likheter att tas upp och analyseras, för att få fram en 

tydlig bild av regionerna, vad för region de strävar åt och är och dess förutsättningar för en 

regional identitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 G. Erlingsson (1999) s 53-54 
52 J. Gren (2002) (A) s 83 
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4.2 Analysmodell 

Funktionell region Administrativ region Kulturell region  

 Inte givna eller 

avgränsbara 

geografiska områden, 

speglar utvecklingen i 

olika ekonomiska och 

politiska miljöer 

 

 Ingen gemensam 

identitet   

 

 Regioner samlas 

kring ett gemensamt 

intresse, funktionell 

integration av ex. 

arbetsmarknad och 

miljöfrågor, 

deltagande i olika 

system oavsett 

etnicitet och språk 

 

 Regionerna, 

samarbete kring 

gemensamt intresse 

 

 Officiell 

mellanregional-

organisation, ex. ett 

sekretariat som är 

juridiskt bindande, 

beslutsfattarna 

fokuserar på 

administrativa 

uppgifter 

 Definieras efter en 

decentraliserings-

process, regioner 

indelade på politiska 

grunder, ex. 

historiska eller 

kulturella grunder 

 

 Ingen gemensam 

identitet 

 

 Skapad av nationella 

beslut, auktoriserad 

via offentlig 

lagstiftning och 

bygger på offentliga 

förvaltnings-

organisationer 

 

 Decentralisering av 

makt från staten 

närmare medborgarna 

 

 Beslutsfattandet 

ligger mellan statlig 

och lokal nivå, tar 

övergripande beslut 

på regional nivå, 

beslutsfattarna 

fokuserar på 

administrativa 

uppgifter 

 Avgränsade 

geografiska områden, 

kan också vara 

transnationella 

 

 Stark kulturell och 

historisk identitet, 

regional identitet  

 

  Känner en stark 

gemenskap, 

människor delar en 

identitet utifrån t.ex. 

språk, dialekt, kultur, 

historiska 

erfarenheter eller 

religion 

 

 Regionen, känner en 

stark gemenskap, vill 

ha eget självstyre 

 

 Tar övergripande 

beslut på regional 

nivå, ligger mellan 

statlig och lokal nivå, 

beslutfattarna 

fokuserar på 

administrativa 

uppgifter och trycker 

på traditioner och det 

gemensamma 

     

   De olika regionmodellernas namn, är tagna från annan forskning kring regioner och regional 

identitet och regionbildning, det vill säga funktionell, administrativ och kulturell region. Den 

kulturella regionen kan också kallas identitetsregion men i forskningen är det samma 

regionmodell, valet här att välja kulturell region är för att det får fram innebörden av 

regionmodellen bättre än med namnet identitetsregion.  

   Analysmodellen avslöjar inom vilka områden som sökandet efter svaren ska finnas. 

Analysverktygen klargör vilka frågor som ska ställas till texten, och hur analysen ska 

genomföras. De analytiska redskapen blir att ställa preciserade frågor till texten, där texten 

behandlar de områden som analysmodellen har avslöjat. Huvudfrågorna som besvaras i 
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analysmodellen för varje modell är: hur ser det geografiska territoriet ut?(geografi) Finns det 

en gemensam identitet (regional identitet)? Vad bygger regionen på? Vem har tagit initiativ 

till regionen? Hur ser beslutsfattandet ut och hur framställer politikerna sin region?  Genom 

att använda analysmodellen och frågorna kan det fås fram vilken sorts Region Skåne 

respektive Västra Götalandsregionen är och strävar efter. 

   De tre modellerna har fått tydliga kriterier vad de är och innebär för att kunna analysera de 

valda fallen, dock kan regioner ha olika karaktärer ifråga om innehåll och aktörer, beroende 

på om de avser kulturell eller administrativ region. Regioner kan ha lite av varje kriterium, 

men tyngdpunkten ligger på vad de strävar efter och vilken modell de ligger närmast.  

   Regionmodellerna skiljer sig åt i ganska stora drag, gällande geografiska enheter och 

gemensam identitet och vad de bygger på, dock finns det också likheter som att kulturella och 

funktionella regioner kan båda vara transnationella, och regioner som är funktionella och 

administrativa inte har en gemensam identitet.  

   Analysmodellen blir att använda teorier för att undersöka förutsättningarna för regional 

identitet och applicera det på de valda regionerna. Sedan används teorier om identitetspolitik 

och språkets betydelse för att analysera politikernas agerande för en regional identitet och 

vilken sorts region, regionerna är och strävar efter att vara, genom att använda 

regionmodellernas kriterier. 

   För att kunna visa vilken modell regionerna är och strävar efter, finns analysmodellen till 

hjälp. Där fokus kommer att vara på territoriet, historien, kulturen och känsla av gemenskap. 

För att analysera vilken regionmodell regionerna är och strävar efter kommer aktörer att 

analyseras, och aktörerna är politikerna.  Där fokus kommer att vara på hur de framställer 

regionen och uttalar sig om regionen, med dessa analysenheter till hjälpes.   

    

4.3 Metod  

   För att analysera regionerna, politikernas agerande och den regionala identiteten kommer 

metoden kvalitativ text- och innehållsanalys att användas, för att analysera texter och litteratur 

som berör ämnet. Det är viktigt att ta hänsyn till politikernas språk och vad de säger för det 

har betydelse för konstruktionen av regional identitet och regionen. Genom att använda 

metoden fås det fram det centrala i texterna, där både manifesta och latenta budskap kommer 

fram, genom att intensivt läsa texterna.
53

 Genom att systematisera och klargöra 

tankestrukturer hos aktörerna (politikerna) fås det viktiga fram, om det förs en identitetspolitik 

och hur de framställer regionen i respektive region.  En fördel med metoden är att den 
                                                           
53 P. Esaiasson m. fl. (2007) s 237 
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återspeglar det faktiska innehållet i framställningen.
54

 Dessutom genom att använda metoden 

kan jämförelse mellan båda regionerna ske, där analyser av skillnader och likheter kan fås 

fram gällande vilken regionmodell de är och strävar efter och förutsättningarna för en regional 

identitet.  

   När det kom till metodvalet i uppsatsen valdes en kvantitativ innehållsanalys bort, för syftet 

är inte att räkna frekvenser av ett fenomen, och att texten säger något mer än summan av 

delarna.
55

 I uppsatsen ska det grävas djupare, för att kunna dra jämförelser mellan regionerna 

och få tydlighet om skillnader och likheter mellan regionerna.  

   Sedan när det gäller undersökningen om det finns en regional identitet i regionerna kommer 

statistiska undersökningar från SOM-institutet att analyseras. För att undersöka medborgarnas 

regionala identitet, alltså om det finns en regional identitet i regionerna. Att använda och 

analysera statistiska undersökningar kan mycket data gås igenom på kort tid och leda till 

konkreta och verkliga bilder av verkligheten i regionerna.
56

 Genom att komplettera med 

kvantitativ statistik fås det ett större djup, genom att undersöka och beskriva observationerna. 

Metoden kommer att användas för att se tydliga resultat om den regionala identiteten.
57

   

    Det kommer bli en komparativ studie, för att jämföra, och utveckling av analytiska 

kategorier, för att kunna göra en jämförelse mellan fallen.
58

 Åren som kommer undersökas är 

från grundandet 1997 till 2008, för att få en övergripande bild från grundandet till idag, där 

det kan undersökas om det konstruerats en regional identitet och undersöka vilken 

regionmodell regionerna är och strävar efter. Det tar tid att konstruera identiteter och en 

region därför behöver regionerna ha funnit i ett antal år, för att kunna se likheter och 

skillnader mellan regionerna. Det övergripande forskningsproblemet som skall sökas, för att 

kunna göra detta krävs att ett antal frågor ställs till textmaterialet. Dessa frågor utgör 

byggstenarna i undersökningens analysredskap.
59

 

 

4.4 Begrepp och operationalisering  

   För att kunna genomföra den empiriska undersökningen krävs det operationalisering av 

begrepp, alltså att den teoretiska definitionen tilldelas en eller flera operationella indikatorer, 

                                                           
54 P. Esaiasson m. fl. (2007) s 224 
55 Ibid  s 223 
56 G. Djurfeldt m. fl. (2003) s 18-21 
57 P. Esaiasson m. fl. (2007) s 393 
58 Ibid s 97 
59 Ibid s 243-244 
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för att kunna använda dem i verkligheten och definieras genom att använda gemensamma 

egenskaper.
60

 

Region: Ordet har en vid betydelse och finns inget allmänt regionbegrepp. I Sverige kan en 

region antingen vara ett län, ett landsting, en kommunregion eller en landsdel.
61

 

Regional identitet: Är ett samlingsnamn på en gemensam historia, kultur och språk som har 

ett avgränsat i territorium.
62

 Regional identitet är som andra identiteter, det är socialt 

konstruerat och en del av en utvecklingsprocess, och som kan utvecklas med tiden.
63

 I 

uppsatsen kommer regional identitet vara samma som gemensam identitet.  

Identitetspolitik: Är att en politisk nivå, som den nationella, regionala eller lokala nivån ägnar 

sig åt strategier för att invånarna ska identifiera sig med deras politiska nivå och det 

territorium som det är kopplat till. Det innebär också att tillskriva människor attribut som 

definierar och kategoriserar dessa som enskilda individer eller tillhörande en grupp.
64

  

 

4.5 Material 

   I en del av analysen av regionerna ska det undersökas om det finns en regional identitet och 

om det skiljer sig mellan regionerna, därför kommer en del statistisk från SOM- institutet att 

användas, som heter Samhälle, opinion och massmedia från 2008, där undersökningar har 

gjorts gällande regionerna och dess utveckling sedan grundandet 1997.   Anledningen till att 

använda materialet är för att få en helhetsbild hur regionen har förändrats och undersöka den 

regionala identiteten. Sedan kommer teoretisk och empirisk litteratur att användas som rör 

regioner och de valda regionerna i synnerhet, regional identitet och identitetspolitik.   

   När det kommer till att undersöka konstruktionen av regionen i respektive region kommer 

politikernas agerande att analyseras, genom inläsning av uttalanden från politiker, 

publikationer och rapporter om respektive region, bland annat utvecklingsprogram och 

dokument som rör kultur och historia. Anledningen till att använda detta slags material är för 

att få en bild hur politikerna utger sin region och hur de talar väl om den och försöker påverka 

medborgarna till en regional identitet, för kultur och historia förbinder invånarna.  

   Det finns en del litteratur om Region Skåne och Västra Götalandsregionen, för att undersöka 

vilken regionmodell de är och strävar efter. Fokus är på de valda regionerna, för att undersöka 

vilken region de är och strävar efter och där en jämförelse kommer ske.  

                                                           
60 P. Esaiasson m. fl. (2007) s 63-66, 20. 
61 J. Gren( 2002)(A) s 9 
62 Ibid s 83 
63 G. Erlingsson(1999)  s 46 
64 L. Strömbom (2003) s 31 
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5 Region Skånes utveckling till en kulturell region 

 

I detta kapitel har analysmodellen och dess frågor använts för att analysera vad Region Skåne är för 

region och strävar efter att vara och där teorier om regional identitet och identitetspolitik har använts 

jämförelser över tid genom SOM-dokument om Region Skåne från 1997-2008.    

 

5.1 Bakgrund 

   I juli 1997 påbörjades försöksverksamheten med sammanslagningen av Kristianstads- och 

Malmöhuslän till Skånelän. Efter en övergångsperiod överflyttades befogenheterna till 

regionfullmäktige och Region Skåne blev ett faktum.
65

 

 

5.2 Det geografiska området 

   Sammanslagningarna av Kristianstadslän och Malmöhuslän 1997 har inte medfört några 

större problem för regionen, identifikationen har följt landskapsgränsen snarare än 

länsgränsen. Skåne som landskap har funnits länge och medborgarna och politikerna 

identifierar sig mer med det territoriumet än något annat och regiongränsen är dessutom 

etablerad i de flestas medvetande.
 66

  

   Region Skånes närhet till Danmark och Öresundsregionen är viktig, för att deltagandet i 

samarbetet leder till fortsatt utveckling för regionen. Det ger dessutom en styrka till regionen, 

och att regionen inte endast bryr sig om sina egna närliggande intressen. Genom 

förbindelserna med Köpenhamnsregionen får regionen även en transnationell karaktär.
67

  

 

5.3 En gemensam identitet, historia och kultur 

   ”Skåne har sin historia, här finns ett talspråk som identifierar inte bara skåningar mellan sig utan också utgör 

ett särtecken – oftast av negativ art- bland andra svenskar. Landskapet har en egen inofficiell flagga - hissad av 

många – och här finns faktiskt beskedliga separatistiska rörelser sedan länge. I modest form är det Sveriges 

Bretagne.”
68

 

   Politiker i Skåne anser att det finns en regional identitet pågrund av de historiska band som 

bildats i och med att Skåne har varit ett landskap så länge. Historia skapar en känsla av 

samhörighet, och gemensamt ursprung mellan människor och har därför en viktig roll i 

bildandet av en gemensam identitet. En gemensam historia förstärker legitimiteten av den 

regionala politiken. Därför finns det en del debatter om Skånes historia, som poängterar att 

                                                           
65 T. Krantz (2002) s 10 
66 L. Strömbom (2003) s 23-24 
67 Ibid s 25-26 
68  S. B. Ek (1992) s 97 
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Skånes historia är annorlunda från Sveriges, bland annat övergången till Sverige 1658 från 

Danmark. En annan historisk symbol som poängteras i Skåne, är deras dialekt, som knyter 

människor samman.
69

  

   Skåne har en tydlig historisk gemensam identitet, det är cirka trettio procent av 

befolkningen i Skåne som känner sig i första hand hemma i Region Skåne
70

, där deras 

uppdrag är att stärka och betona valda element i redan existerande identitet. Skånes identitet 

har förutom kopplingar till språket och flaggan även starka kopplingar till jordbruk och 

traditionell industri, som förbinder skåningar.  Skåne har en gemensam historia, under den tid 

då de tillhörde Danmark, fick Skåne sin prägel med kyrkor, odlingsmark och byar och städer. 

Skåne har sin egen dialekt, skånskan och deras matkultur tillhör också till de identitetsbärande 

dragen.
71

  

   Kulturgeografiska områden som gjuter samman en region och avgränsar den utåt är 

gemensamma traditioner och tankesätt, såväl som gemensamma medier, kulturinstitutioner 

och en gemensam arbetsmarknad. Det är kulturen, som skapar en regional identitet, en känsla 

av samhörighet som är nödvändig för att mobilisera utvecklingskraft och som ger regionen ett 

ansikte utåt.
72

  Ett rikt och vitalt kulturliv skänker identitet och skapar mångfald och bidrar till 

öppenhet, demokrati och regional utveckling. Bland annat skrivs det i Växa med kultur att 

”Skåne är ett mångkulturellt samhälle. Vår identitet, hemkänsla och kulturarv hämtar sin 

näring från många håll”.
73

 Där det visar Skåne värnar om den gemensamma identiteten och 

kulturen.  

    I utvecklingsprogrammet Öppna landskap – konst och kultur i Skåne visas det tydligt att de 

pratar om Skåne som en enhet med samma historia och kultur som binder dem samman, som 

deras skånska, deras sill och deras kulturlandskap som är unikt för Skåne.
74

 ”Det skånska 

kulturarvet kan i hög grad bidra till att skapa sammanhang och gemenskap för alla de 

människor som idag bor i regionen” 
75

 

   I Regionalt utvecklingsprogram för Skåne 2009-2016 används ord som skåningen och 

Skåne, som visar på att det finns en gemensam enhet, och där de framhäver de bra sidorna 

med Skåne som en region, som till exempel samverkan med Öresund.
76

  

 

                                                           
69 L. Strömbom (2003) s 21-22 
70 SOM- institutet, Samhälle, opinion, massmedia Skåne 2008 
71 Region Skåne (2008) Öppna landskap – Konst och kultur i Skåne s 7-8 
72 Landstingsförbundet (1994) s 79 
73 Region Skåne (2003)Växa med kultur s 2 
74 Region Skåne (2008) Öppna landskap- konst och kultur i Skåne s 7-8 
75 Ibid s 9 
76 Region Skåne (2009)Regionalt utvecklingsprogram för Skåne 2009-2016 s 10 
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5.4 En region byggd på en gemensam historia och stark gemenskap 

   Region Skåne har en gemensam historia och kultur och känner en gemenskap mellan 

varandra, som har varit byggstenar i bildandet av Region Skåne, deras identitet har varit 

skåning. Region Skåne anser att Länsstyrelsernas verksamhet ska renodlas i riktning mot 

förvaltnings- och tillsynsärenden och inte omfatta frågor av utvecklingskaraktär. Det är 

självstyrelseorganen på regional nivå som ska agera, utveckla och driva politik på ett sätt som 

inte en statlig förvaltningsmyndighet kan.
77

 

   Delregionerna, nordost, sydost, nordväst, sydväst, tar hand om frågor som berör 

kommunerna i Skånes fyra hörn. Dessa samarbeten påverkar inte den regionala identiteten, 

snarare en positiv inverkan på känslan av regionen, här samarbetas det för regionens bästa och 

att kunna se till mer än den egna kommunen.
78

 

 

5.5 Initiativet kom från Skånes politiker 

   De skånska politikerna tog initiativet till bildandet av Region Skåne i början av 1990-talet, 

och Sveriges riksdag beslutade 1996 att under en försöksperiod lämna över ansvaret för 

regional utveckling till landskapspolitikerna. Initiativet till regionbildandet kom från 

Landstingen och Kommunförbunden i Malmöhus- och Kristianstadslän.
 79

 

   ”Skåne är en naturlig regional enhet med stor befolkning på liten yta med många tätorter och 

kommuner(…)Region Skåne är ett etablerat direktvalt självstyrelseorgan som formats i en gemensam process 

med kommunerna och de politiska partierna i Skåne. Detta medför stora möjligheter för att företräda helheten, 

ansvara för långsiktiga beslut och finansiera stora åtaganden.”
80  

Skåne vill ha ett eget självstyre, såg det som ett bättre alternativ än styrning från staten.  

  

5.6 Politikernas arbete för regionen 

   Beslutsfattandet i Region Skåne ligger mellan nationell och kommunal nivå, som tar 

övergripande beslut på regional nivå.
81

 I utvecklingsprogram, där det diskuteras om den 

skånska identiteten används främst historiska och rumsliga konnotationer såsom 

kulturhistoriska minnesmärken som språket, traditionerna och matkulturen, för att visa vad 

Skåne är.
82

  

                                                           
77 Region Skåne (2006) Den regionala självstyrelsen sett ur Region Skånes perspektiv s 23 
78 L. Strömbom (2003) s 27-28 
79 Region Skåne (2009) Bakgrund till regionförsöken 
80  Region Skåne (2006) Den regionala självstyrelsen sett ur Region Skånes perspektiv s 13 
81 Region Skåne (2009)  Vem styr vad i Skåne? 
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    Museum och kultur är viktigt och flaggas ofta av politikerna, de ser den regionala 

identiteten i Skåne som något viktigt för utveckling och konkurrens.
83

  Information till 

hushållen sker, som visar vad Region Skåne gör osv. och där de uppmanar att flagga skånskt. 

Även regionmuseer finns för att visa upp de gemensamma dragen i regionen.
84

  

   Den regionala identiteten är en resurs för att uppnå andra mål med regionarbetet, som bland 

annat utveckling och demokrati. Det förs en medveten identitetspolitik, för identiteter stärker 

samarbetet inom regionen, information som nyhetsbrev kommer ut för att stärka den 

gemensamma kulturella verksamheten. Anspelningar på gemensam historia kan skapa 

gemenskapskänslor mellan medborgarna.
85

    

   Sedan skapandet av Region Skåne har besluten kommit närmare medborgarna. Dessutom 

behandlas frågor som berör det lokala bättre av politiker på regional nivå än från staten. Det 

råder ingen tvekan om att skåningarna blir allt mer positiva till regionen, men reformer tar tid 

och människor måste vänja sig. 
86

 

   De senaste undersökningarna från SOM-institutet visar ett ökat stöd för regionen, att 

medborgarna är mer nöjda med på vilket sätt demokratin fungerar i Region Skåne. Andra 

tydliga trender för Skåne är att det finns en stark skånsk identitet, samt att skåningarna trivs 

att bo i Skåne. Samma undersökning visar dock att förtroendet för regionens politiker och 

tjänstemän är relativt lågt, vilket kan ses som en följd av att politikerna är relativt okända i 

allmänhetens ögon.
87
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84 Ibid s 43-44 
85 Ibid s 47-48 
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6 Västra Götalandsregionen en administrativ region 

 

I detta kapitel har analysmodellen och dess frågor använts för att analysera vad Västra 

Götalandsregionen är för region och strävar efter att vara och där teorier om regional identitet och 

identitetspolitik har använts och jämförelser över tid genom SOM-dokument om Västra 

Götalandsregionen från 1997-2008.  

 

6.1 Bakgrund   

   I januari 1998 genomfördes sammanslagningen av Göteborgs- och Bohuslän, Skaraborgslän 

och Älvsborgslän till Västra Götalandslän. Ett år efter sammanslagningen bildades Västra 

Götalandsregionen och befogenheter från tillhörande län flyttades till regionfullmäktige som 

är högsta beslutande organ.
88

  

   

6.2 Det geografiska området 

   Västra Götland är Göteborgs-, Bohus-, Älvsborgs- samt Skaraborgslän (med undantag av 

kommunerna Habo och Mullsjö som valde att tillhöra Jönköpingslän).
89

 Bakgrunden till 

bildandet var att de gamla länsindelningarna i västra Sverige sedan lång tid tillbaka förlorat 

betydelse och inte längre var en funktionell indelning av området. Behovet av ändrade gränser 

hade diskuterats under lång tid och 1991 tillsattes en utredning för att undersöka nya 

länsindelningar. Utredningen ansåg att ett västsvenskt storlän skulle fungera eftersom gamla 

landskapsidentiteter kunde behållas. Rapproten konstaterade följande: 

 ”I mångt och mycket är nämligen Västsverige en egen region i landet med naturliga gränser i Dalslands norra 

”marker” i Vänern, i Tiveden, i Vättern, i Västergötlands och Hallands ”Marker”…” 
90

 

   I den slutgiltiga lösningen kom inte Halland att ingå i länet efter politiskt beslut på regional 

nivå. Helt klart är dock att utredningens optimistiska uttalanden om Västra Götaland som en 

enhetlig region inte delas av alla, en del anser att Västra Götaland saknar en regional 

identitet.
91

  

   Västra Götalandsregionen är både ett resultat av de mångåriga strävandena att åstadkomma 

en lösning på de administrativa gränsdragningsproblemen i Västsverige och av en allmän 

tendens i Europa att stärka regionernas ställning. Västra Götalandsregionen har varit uppdelat, 

i flera olika län, bland annat Skaraborgs- och Bohuslän, där deras identiteter har varit i 

                                                           
88 J. Gren (2002) (A) s 38 
89 Västra Götalandsregionen (2009) Regionens historia 
90 SOU 1992:66, s 109 
91 SOU 1992:66 s 109-110, K. Danielsson (1999) s 67-68 
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länsindelningen och där det finns historiska gemenskaper. Allmänheten var tveksam till 

regionindelningen, människor hade ingen uppfattning av regionen och såg mer nackdelar än 

fördelar. 
92

  Den ändrade geografiska indelningen har medfört en splittrad geografisk identitet 

på mellannivå och människor känner sig mer hemma i den kommun eller ort där de bor.
93

 Den 

geografiska enheten är stor, och för en del är det långt till beslutsfattarna.
94

  

  Västra Götaland är tre landskap, Bohuslän, Västergötland och Dalsland, med varsin historia, 

där det både skapas ett dynamiskt samhällsklimat men också spänningar.
95

 Det har varit svårt 

att komma överens om gränserna i Västra Götaland.
 96

  

 

6.3 En splittrad gemensam identitet 

   De olika länen i Västra Götaland, där antingen det finns en identitet eller ingen alls, gör att 

Västra Götaland är splittrat. I grundtanken var att det skulle resultera i en gemensam regional 

identitet, men så är inte fallet.
97

   

   Befintliga forskningsreslutat visar att det inte går att tala om en tydlig regional identitet i 

Västra Götalandsregionen. Majoriteten av invånarna känner sig i första hand hemma i den ort 

där de bor, medan bara nio procent känner sig hemma i regionen. I vissa delar, Dalsland och 

Skaraborg är gamla landskaps- och länsidentiteter fortfarande starka. Det bör dock noteras att 

en majoritet av invånarna anser att det i allmänhet är bra att bo i Västra Götaland, vilket på 

sikt kan innebära att identifikationen med regionen ökar.
98

   

   Västra Götaland saknar ett blommande kulturliv, och är svag i det kulturella engagemanget. 

En regional identitet kan inte uppstå enbart genom administrativa beslut som utser ett 

territorium till en region. Den regionala identiteten, som är en del av en kultur och tradition, 

vilket ger människor en känsla av samhörighet och tillhörighet, finns inte i Västra 

Götalandsregionen. Historien och de nationella symbolerna, som har djup historisk 

förankring, har alltid blivit det säkraste sättet att hävda egen nationell tillhörighet och 

identitet. I Västra Götalandsregionen är framtiden beroende av politikernas engagemang för 

att skapa en regional identitet.
99
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95 Västra Götalandsregionen Kulturpolitik för Västra Götaland, s 1 
96 J. Gren (1999) (B) s 145 
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6.4 Regionen bygger på administrativa delar  

   Västra Götalandsregionen fokuserar på hälso- och sjukvården, kommunikation och 

utveckling. Västra Götalandsregionen är ett organisatoriskt rum, organisationstermerna 

används flitigt, även om regionen är ett geografiskt rum, diskuteras det inte i större 

omfattning.  Dock är regionen byggd på sex regionala centra i vilka nämnder och styrelser 

inrättas och utifrån vilken utveckling bör ske.  

   Regionen är en plats för utövandet av politik, ett administrativt rum med övertagna 

uppgifter från stat och län. När det diskuteras om identitet i Västra Götaland, anser de att 

kulturhistorien ger regionen en identitet och särprägel, dock specificeras inte vad en tänkbar 

västragötaländsk identitet skulle kunna vara.
100

  

   I Så arbetar vi för att stimulera tillväxten 2009 ses Västra Götalands uppdrag att erbjuda en 

bra och effektiv hälso- och sjukvård och att arbeta för en hållbar tillväxt och utveckling för 

näringslivet. I programmet diskuteras det om administrativa delar, ”Västra Götalandsregionen är 

aktiv i den långsiktiga infrastrukturplaneringen och har ansvaret för att bevaka att Västra Götalands 

prioriteringar finns med på agendan hos riksdag, regering och centrala myndigheter.”
 101

   

   I de flesta dokument som är gjorda av Västra Götalandsregionen handlar om näringsliv, 

infrastruktur och hälso- och sjukvård, som är tydliga administrativa delar som Västra 

Götaland fokuserar på, dessutom framhävs delregionerna i Västra Götaland där Västra 

Götalandsregionen finns som hjälp för samarbetet mellan Göteborgsregionen, Fyrbodal, 

Skaraborg och Sjuhärad.
102

  

 

6.5 Västra Götaland skapades av en decentraliseringsprocess  

    Bildandet av Västra Götalandsregionen var fylld av konflikter, först och främst var 

uppgiften att förena politikerna och andra aktörer till gemensamma insatser.
103

  

 Initiativet till en regionbildning kom från staten under 1990-talet. Desto längre ifrån 

Göteborg man kom desto större var motståndet mot ett storlän och konflikter om den 

geografiska indelningen. En gemensam kulturell identitet kunde urskiljas av 

regionberedningen, inom områdena som statlig förvaltning, näringsliv, arbetsmarknad, 

utbildning, forskning och sjukvård.
104
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   Riksdagen beslutade att pröva samma regionmodell i Västra Götland som i Skåne. En annan 

sak var att hälso- och sjukvårdens nya krav på samordning medfört att de gamla 

landstingsgränserna blivit föråldrade.
105

 Dessutom var medlemskapet i EU och den regionala 

nivåns betydelse i Europa klart viktiga faktorer i skapandet av det nya länet.
106

 

 

6.6 Politikernas arbete för regionen 

   Beslutsfattandet ligger mellan statlig och lokal nivå, där de tar övergripande beslut på 

regional nivå och det belyses starkt i Västra Götalandsregionen. Det har varit en politisk 

process som har förts av Göteborgspolitiker samt vissa landstingspolitiker i Bohuslän, 

Skaraborgs- och Älvsborglän. 
107

 

   De texter som finns om regionen liknar en administrativ konstruktion, som kommer från 

politikerna utan förankring i folkmedvetandet, där mycket diskussioner finns om bland annat 

hälso- och sjukvården och behov av att mobilisera på grund av en växande regional 

konkurrens.  Västra Götalandsregionen kan ses som ett uttryck för ett politiskt elitprojekt där 

betydelsen av att organisera och involvera de berörda i konstruktionsprocessen har 

uppmärksammats.
108

  

   Den politiska dagordningen har inneburit konflikter och har inte stärkt medborgarnas tilltro 

till regionen.
109

 Det är det administrativa som är Västra Götalandsregionens arbete, som att 

stödja och komplettera det lokala kulturlivet genom att bland annat föra samman olika 

aktörer.
110

Samarbetet i Västra Götaland har varit bra inom bland annat kommunikationer och 

sjukvård.
111

   

   Med ett så stort geografiskt utrymme blir avståndet mellan medborgare och politiker stort 

och trögarbetet och det har tagit tid att bygga upp organisationen har lett till att invånarna inte 

har bildat en tydlig identitet. 
112

 

   Några uttalande från politikerna i Västra Götaland visar tydligt att det saknas en gemensam 

identitet och problem med gränsdragningen. 

”… nej absolut ingen identitet, du är göteborgare, bohuslänning, knalle, du é frå’ Skaraslätta’ men inte är du 

västra götalänning..” 

”… det är tveksamt om det finns några topografiskt, geografiskt eller kulturellt naturliga gränser här..”
113
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   Att Västra Götalandsregionen inte har någon regional identitet återspeglas i att man inte 

kunde enas om vad regionen skulle heta. En del anser att namnet är helt fel, det är svårt att 

översätta och anonymt. Politikerna anser att det finns bara en regional identitet i Sverige och 

den finns i Skåne.
114

 Kommunen har fortfarande stark ställning och samarbetar mellan sig, de 

ser regionen som mer övergripande att ta hand om de större frågorna, till exempel profilera 

Västra Götaland och föra dess talan på riksnivå.
115
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7 Jämförelse mellan Region Skåne och Västra Götalandsregionen - Vad är de för 

region och vad strävar de efter? 

 

I detta kapitel kommer en jämförelse mellan Västra Götalandsregionen och Region Skåne ske för att 

undersöka vilken sorts region de är och strävar efter att vara, där likheter och skillnader analyseras 

med hjälp av analysmodellen. Där jämförelse över tid har skett med hjälp av SOM-dokument från 

1997-2008. 

 

 

7.1 De geografiska områdena 

  Det finns en västsvensk identitet som avser ett större område än orten eller kommunen och är 

mindre än hela Sverige, men den västsvenska identiteten är uppsplittrad på landskap samt 

tidigare län.
116

  

   I Skåne, där det nya länet sammanfaller med landskapet, finns mycket stark regional 

identitet knuten till det geografiska territoriumet och den regionala identiteten har stärkts 

markant sedan Region Skåne etablerades. År 2006 är det en tredjedel som i första hand känner 

sig hemma i Skåne. Det har skett på bekostnad av den lokala hemmahörigheten som minskat. 

Medborgare som känner en stark och otvivelaktig identifikation med det territorium de lever i 

har mest tendens att mobiliseras och engageras för regionens sak och det finns i Skåne. 

Jämfört med Västa Götaland är det mer än tio procent fler som i första hand känner sig 

hemma i Skåne än i Västra Götaland. 
117

  

 

7.2 Finns det en gemensam regional identitet? 

   Region Skåne har en gemensam identitet som har förankrats och som bygger på kultur, 

identitet, och samhörighet. Där det finns regionalt medvetande och regional samhörighet och 

engagemang. I Västra Götaland tycker en del att den nya regionen inte har en naturlig 

identitet. De anser att Skåne är den enda regionen med en regional identitet.
118

   

   Människors identitet är djupt förankrad och förändras normalt inte på kort sikt. I Västra 

Götaland har en viss förändring av känslan av tillhörighet skett genom att anknytningen till 

det tidigare länet minskat och ökat något för Västra Götaland. Den västsvenska identiteten är 
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 L. Nilsson, S. Johansson (2008)  s 12, SOM- institutet, samhälle opinion massmedia, Skåne och Västra Götaland 2008 
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emellertid fortsatt splittrad. I Skåne har det däremot skett en markant förändring och den 

regionala identiteten är stark.
119

  

   Vid en jämförelse mellan de två regionerna framträder emellertid också skillnader med 

rötter i historien. Det gäller den regionala identiteten där återskapandet av Skåne som en 

politisk enhet påverkar känslan av hemhörighet. På motsvarande sätt gör det historiska arvet 

sig gällande i det centrum periferiförhållande som råder i Västra Götaland, där den största 

tveksamheten till indelningen och regionen återfinns längts bort från Göteborg, i östra 

Skaraborg. Vid en analys av utvecklingen över tid kan konstateras att interna förhållanden 

inom regionerna påverkat medborgarnas bedömningar av den politiska 

självstyrelseorganisationen, där konflikter mellan politiker har varit framträdande och lett till 

ett lågt förtroende hos medborgarna.
120

 

   Västra Götaland är en splittrad region, där några delregioner har en egen identitet medan 

andra inte har någon alls. Dessa skillnader historiskt gör att det skapas skillnader i 

utgångsläget, och en central fråga är vilken betydelse delregionerna kommer att få i relation 

till regionen som helhet. Det har varit administrativa problem med gränsdragningen i Västra 

Götaland.
121

 För i regionbyggandet ingår två element, territoriell integration och 

institutionsbyggning och i Västra Götaland har båda varit problematiska under 

uppbyggnadsfasen. Vilka kommuner som skulle ingå var länge oklart. Det saknas också en 

västsvensk identitet knuten till det nya länet. Regionens organisation beslutades under bred 

politisk enighet över blockgränserna men efter det har fortsatta arbetet mött på motsättningar 

som avser den nya institutionen.
122

  

  För att en region ska fungera tillfredsställande bör medborgarna känna gemenskap eller 

identifikation med sin region. När det gäller nyskapade administrativa regioner blir problemet 

att regionen känns konstgjord och medborgarna känner, åtminstone till en början, ingen 

samhörighet.
123

 I Skåne har det funnits länge en stark och utbredd känsla av regional 

tillhörighet. Skillnaderna mellan synen på regionen i Skåne respektive Västra Götaland är 

stora. I Skåne är de mer genomgående positiva och tror mer på regionen såväl ur demokrati-, 

som ur ekonomisk planeringssynpunkt. Det förefaller rimligt att tolka denna skillnad som ett 

resultat av att befolkningen i Skåne ser Region Skåne som en naturlig enhet med vilken de 

kan identifiera sig ganska direkt. I Västra Götaland finns ingen motsvarande känsla. Det finns 
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ingen historisk grundad känsla av samhörighet mellan de olika delarna av den skapade 

regionen.
124

  

 

7.3 Vad bygger regionerna på? 

   Västra Götalandsregionen bygger på administrativa uppgifter som forskning och hälso- och 

sjukvård.  Dock har regionen stora problem för att territoriet är så pass stort och att det inte 

finns en gemensam identitet, istället finns det olika identiteter som har splittrat Västra 

Götaland.
125

 

   I Skåne finns det en gemensam historia och kultur som har lagt grunden till en växande 

gemensam identitet, medborgarna känner en stark gemenskap, där de är skåningar. De har en 

gemensam identitet i territoriumet Skåne, där de känner att de vill kunna styra över sin egen 

utveckling och region.
126

 

 

7.4 Initiativen till regionerna  

   Västra Götalandsregionen är skapad av nationella beslut på 1990-talet pågrund av att 

försöka lösa de administrativa gränsproblemen som diskuterats under lång tid, dessutom 

påverkades beslutet av EU-medlemskapet.
127

 

    I Skåne kom förslaget nerifrån, från Landstingspolitikerna själva under 1990-talet, där de 

ansåg att beslut gällande regional utveckling skulle ligga närmare medborgarna och regionen 

och vill ha eget självstyre gällande Skåne. Som sedan riksdagen gick med på, som startade 

med en försöksverksamhet. Skåne känner en stark gemenskap, där det finns en gemensam 

identitet. 
128

 

 

7.5 Hur ser beslutsfattandet ut?  

   Regioner har olika förutsättningar men planerings- och samordningsförutsättningarna 

behöver inte vara sämre även om regionen stöter på problem. Västra Götaland är stort till ytan 

och innehåller områden som inte självklart uppfattas som en region, i motsats till Skåne. Det 

finns en större sammanhållning i Skåne än i Västra Götaland och det beror troligtvis på att 

Västra Götaland lägger mycket energi på att samordna den personella resursen och 

sammanhållningen inom den nya organisationen. 
129
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De politiska partierna har haft en ledande ställning och vill ha konsensus mellan alla 

partier.
130

    

   Det är skillnader mellan regionerna, där Västra Götaland ofta pratar om regionfullmäktiges 

roll och partiernas uppgifter, där fokus är på den representativa demokratins funktionsätt, det 

framställs inte lika mycket i Skåne, där fokus är på dialogen med kommunerna och dialog 

mellan olika medborgargrupper. Det kan bero på regionernas olikartade territoriella och 

identitetsmässiga struktur. Västra Götaland består av fler olika identitetsmässiga områden som 

Bohuslän, Dalsland, Sjuhärad och även Göteborgs stad. Region Skåne har något mer 

homogen identitetsmässig struktur även om det finns underströmmar av identitetsbindningar 

som till exempel Göinge och Österlen. I de demokratipolitiska dokumenten från Region 

Skåne talar man ofta till Skåningar, tilltalar medborgarna som skåningar och har ett skånskt 

perspektiv. Men i Västra Götaland är det ofta medborgare eller väljare som används, sällan 

västsvenskar eller västra Götalänningar. Finns ingen identitetsgrund i Västra Götaland som 

det finns i Skåne.
131

 

   Kännedomen och kunskaperna om regionerna har ökat sedan grundandet.
132

 När dessa 

sammanslagningar ägde rum har ett antal politiska institutioner, som existerat långt tillbaka i 

tiden, nu avvecklats. Bland annat Landsting, Länsstyrelse osv. dessa institutioner 

förknippades med bestämda traditioner, normer och problemlösningsmetoder. I Västra 

Götaland har denna problematik varit större än i Skåne främst på grund av att det varit en 

fusion av tre län som inbördes haft underkulturer med namn som Sjuhärad och Dalsland.
133

  

   Det är kommunerna som är de främsta konkurrenterna om identifikationen (nackdelar med 

byakänsla), som fortfarande är stor i Västra Götaland och även i Skåne.
134

 

  Dessutom och kanske allra viktigast, måste man formulera och förankra en vision om vart 

man vill ta regionen. Västra Götaland måste göra sig bekant med det nya territoriumet, skapa 

en god relation till kommunerna och utveckla en relation till staten och skapa ett gott 

samarbete med regionens näringsliv.
 135

   

 

7.6 Vad är Region Skåne respektive Västra Götalandsregionen för sorts region? 

   Genom användningen av analysmodellen och frågorna som ställts till texterna som använts 

finns det tydliga skillnader och inte många likheter mellan regionerna. Västra Götaland visar 

                                                           
130 J. Johansson (2005) s 48 
131 J. Johansson (2005) s 50-51 
132 Ibid s 53 
133 Ibid s 89-90 
134 L. Strömbom (2003) s 45-46 
135 C. Jensen (2002) s 299-300 
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tydligt på administrativa egenskaper, där den gemensamma identiteten är svag och splittrad. 

Medan i Skåne finns en stark gemenskap och visar och poängterar det gemensamma, dess 

historia och kultur, gemensamma landskap och de administrativa delarna.  

   Båda regionerna skapades av en decentraliseringsprocess men initiativet kom från olika håll, 

Skåne ansåg att det var bättre att en region har hand om regionala frågor och utveckling, det 

ska inte statliga organ ta hand om och de båda regionerna visar på administrativa egenskaper.    

   Region Skåne har dock gått från att ha varit en administrativ region till att vara en kulturell 

region, där de trycker på traditioner och det gemensamma. Medan Västra Götaland bildades 

som en administrativ region och strävar inte för tillfället att vara något annat, deras fokus är 

på administrativa egenskaper.  

   Detta visar på att de svenska regionerna skiljer sig åt, beroende på territorium, identitet och 

politikernas arbete för regionen, där regioner strävar åt olika håll och är annorlunda i sin 

karaktär. De två regioner som har undersökts och jämförts har haft olika förutsättningar och 

har lagt grunden till dess konstruktion är olika och dess möjligheter har skiftat.  
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8 Slutsatser 

 

I det sista kapitlet kommer forskningsfrågorna att besvaras mer konkret efter att ha redovisat min 

empiri och analys i föregående kapitel. 

    I den beskrivande jämförelsen av Västra Götalandsregionen och Region Skåne visar på att 

regionerna har utvecklats åt olika håll och att det är flera faktorer som spelat roll. Politikerna 

har en framträdande roll i bildandet av en gemensam identitet dock underlättar det om 

regionen har en gemensam regional identitet som en gemensam historia och kultur att luta sig 

mot.  

 

Har det konstruerats en regional identitet i Region Skåne och i Västra Götalandsregionen 

sedan bildandet 1997? 

   Det krävs en medvetandegörandeprocess för att en regional identitet ska kunna bli föremål 

för en politisk rörelse. Det finns en officiell identitetskonstruktionsprocess som handlar om 

vad regionen vill framstå som på en arena där den konkurrerar med liknande regionbildningar 

och har relationer till såväl nationen som till sina medborgare. Dessutom är kulturella 

identiteter en fördel för gemenskap och utveckling. 

   Dock finns det olika förutsättningar för regionerna, vissa har en starkare känsla av 

samhörighet medan andra bygger på administrativa och politiska samarbeten, där det saknas 

historiska och kulturella band.  Därför har regioner olika utmaningar och problem när det 

kommer till byggandet av en regional identitet. 

   I Västra Götaland saknas det en gemensam regional identitet, medborgarna känner ingen 

samhörighet med regionen, deras identiteter är splittrad över de gamla länsindelningarna, där 

invånarna känner sig hemma i den ort eller kommun där de bor. Dessutom nämner inte Västra 

Götalandsregionen en gemensam identitet i deras dokument, men det gör Region Skåne. 

Skåne poängterar den skånska identiteten tydligt och visar på deras gemensamma historia, 

traditioner och kultur. En gemensam historia är viktig för skapandet av en regional identitet 

och det finns tydligt i Skåne.  

   Skåne har ett geografiskt område som endast omfattar ett landskap och har dessutom en 

stark regional identitet och är en tydlig kulturgeografisk enhet. Dock har det varit större behov 
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av förändring av gränserna i Västra Götaland och där det geografiska området innehåller tre 

olika landskap med olika gemensamma identiteter och historia.  

 

 

Strävar Region Skåne respektive Västra Götalandsregionen att konstruera antingen en 

kulturell, funktionell eller administrativ region? 

   När analyserna av dokument och annan litteratur gjordes visade det tydligt att Region Skåne 

strävar efter att vara en kulturell region, för de uppmanar att flagga skånskt, tydliggör att de 

har en gemensam historia och kultur och den gemensamma identiteten är hög. Skåne tog 

initiativet till att bilda en region och ville ha eget självstyre, för de ansåg att regional 

utveckling bäst beslutas så nära medborgarna som möjligt. 

   När analysen av Västra Götalandsregionen genomfördes visade det att regionen är och 

strävar efter att vara en administrativ region, där fokus är på administrativa uppgifter som 

hälso- och sjukvård, forskning och att företräda Västra Götalands intressen nationellt. 

Regionen belyser ingen gemensam identitet eller historia. Västra Götalandsregionen bildades 

av en decentraliseringsprocess som kom från staten, där de gamla länsindelningarna var 

föråldrade och behövde förnyas.  

 

Vilken regionmodell är Region Skåne respektive Västra Götalandsregionen? 

   Sedan bildandet av Region Skåne och Västra Götalandsregionen har skillnaderna ökat 

mellan dem. Båda regionerna skapades av en decentraliseringsprocess och var administrativa 

regioner från grundandet. Dock har Skåne utvecklats till en kulturell region, med en stark 

gemensam identitet, där den gemensamma historien och kulturen belyses.  

   Västra Götalandsregionen är en administrativ region, där deras arbete går ut på att utveckla 

regionens olika delar, med regional utveckling och hälso- och sjukvård som två viktiga 

beståndsdelar. Dessutom visar regionpolitikerna på en ambivalens i frågan om regionen och 

regionen är ett reslutat av ett administrativ och politiskt beslut som ännu inte har resulterat i 

en stark gemensam identitet.   

 

Hur framställer politikerna sin region?  

   En region vill vara stark och konkurrenskraftig och det kan leda till att det sker incitament 

för politiska aktörer att bygga en regional identitet för att bättre kunna stå sig i konkurrensen.  

En gemensam identitet ses som en resurs i arbetet för att stärka regionen, genom att stärka 

banden mellan invånarna. Regional identitet behöver således inte bygga på gemensamma 
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historiska band, utan kan likväl vara ett uppifrånstyrt projekt för att samla stöd för regionens 

politik. Den regionala identiteten måste mobiliseras och medvetandegöras, det krävs en 

politisk elit som för upp den regionala identiteten på agendan. Om politikerna vill skapa en 

gemenskap ska de försöka skapa en känsla av plats genom att identifiera och understryka 

regionens unika kulturella och geografiska karaktär.  

   Region Skånes politiker framställer regionen som något bra, där den gemensamma historian 

och kulturen belyses. Skåne använder skåningar när de pratar om invånarna och visar tydligt 

vad Region Skåne har gjort för medborgarna och samhället. Medan i Västra Götaland 

fokuseras det på de administrativa egenskaperna, som forskning och hälso- och sjukvård. Det 

fokuseras inte på någon gemensam identitet eller historia. Västra Götaland har bildats av olika 

geografiska områden, som innan haft liten eller ingen administrativ koppling. Politikerna i 

Västra Götaland framhäver regionens administrativa egenskaper och ser regionen som en 

administrativ region. 

 

   Fortsatt forskning kring ämnet behövs. Bland annat skulle det vara av intresse att undersöka 

de andra försöksregionerna i Sverige och jämföra dem, och analysera den regionala och 

gemensamma identiteten och hur politikerna framställer regionen. Dessutom skulle det vara 

intressant att analysera politikerna och deras identitetspolitik djupare, genom att jämföra flera 

av regionerna i Sverige, för att kunna få en mer förklarande ansats.  
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9.3 Statistik- jämförelse över tid 
Jämförelser över tid har skett med dessa dokument som finns på SOM-institutets hemsida, 

från grundandet till 2008 

 

SOM- institutet. Nilsson Lennart, Johansson Sara. Samhälle opinion massmedia. Västra 

Götaland 2008. Göteborgs Universitet. Maj 2009 

 

SOM-institutet. Lennart Nilsson, Johansson Sara. Samhälle opinion massmedia. Skåne 2008. 

Göteborgs Universitet. Maj 2008 

 

SOM-institutet. Holmberg Sören, Sannerstedt Anders, Johansson Susanne, Nilsson Lennart, 

Weibull Lennart. Skåneundersökningen 2008. Skåne, Sverige och Europa. Resultat från 

SOM-undersökningen i Skåne 2008. Göteborgs Universitet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


