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Peter Aronsson

Att tänka territoriet. Nation och region
samt kultur, natur och politik i skilda

universitetsdiscipliner

Inledning
De flesta nationer framställer traditionellt sin historia som en självklar nödvändighet. De
nordiska länderna framställs som enhetliga länder, ett av de få exempel på en (nästan)
sammanfallande enhet mellan ett folk, en nation och en stat. Så brukar en historisk
kanon förmedlas i skolor och vid lärosäten. Ingen överraskas därför av att det saknas en
stark regional identitet eller regionalhistorisk tradition, jämförbar med den franska eller
tyska. Så har vi också vant oss att tänka på homogeniseringen av nationen som en linjär
och sedermera avslutad process. Det som kunde störa bilden av nationell enhet tänktes,
och inte minst skrevs, bort och in i berättelsen om fäderneslandets förvandling till
välfärdsstat.1

Är detta en rättvisande bild av historien? Jag ska helt kort ge några argument för att
jag inte tror att det är så, utan att historien i själva verket rymmer en rad regionala
komplikationer med en allmäneuropeisk potential till splittring och konflikter. Detta sker
med Norden i allmänhet och Sverige i synnerhet som exempel:
• Den medeltida federala strukturen med konkurrerande maktgrupperingar inom riket,

flera statsbildningsprojekt också på högre nivå; Kalmarunionen och Hansan är helt
normala för det medeltida Europa. Föreställningen om en skandinavisk kultur och
skiftande nationsgränser lever vidare även när de senare får maka på sig för idén om
naturgivna stater.
– I södra Skandinavien lever traditionen av regionala och lokala gränsfreder kvar från

medeltid ända fram till sent 1600-tal. Den visar på den fortsatta förekomsten av
territoriella alternativ till statsmakten också för ett utrikespolitiskt handlande, ett
politikområde som anses tillkomma enbart stater.

– Skräcken för dalkarlarnas uppror och nya ’dackefejder’ finns levande i minnet hos
den politiska eliten ända in på 1800-talet.

– Det lokala självstyret i sockenstämmor och på häradsting odlar även de alternativa
politiska storheter på principer som avviker från den suveräna statsmaktens idé. I
Norge tar sig den kommunala traditionen andra former, men den finns (Imsen
1990-95).

– Södra Skandinavien och Jämtland, med sin starka federala/nationella tradition inom
Norge-Danmark, erövras och integreras.
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– Den finska frågan är än mer komplicerad. Finland är en integrerad del av det svenska
kungadömet med en majoritet finsktalande undersåtar. 1809 erövras det av Ryssland
och integreras svagt som ett storfurstendöme med hög grad av intern självstyrelse.
Stora finsktalande minoriteter fanns då sedan länge i Sverige liksom en stor
svensktalande minoritet fanns inom Finland.

– Unionen med ett alltmer motvilligt Norge 1814–1905 upplöses förhållandevis
fredligt, men inte utan att militära alternativ överväges på ömse sidor.

– En stark och tidvis väl artikulerad kulturell regionalism växer fram samtidigt med
nationalismen på 1800- och 1900-talet.

– Norrland genomgår ekonomisk kolonisation och sedermera avfolkning under 1800-
och 1900-talet, överlagrat med en komplikation av den samiska frågan.

Mycket av statens energi har gått åt till att stävja dessa ovan nämnda ’alternativa länders’
självständighet, först i Götaland och Svealand, senare i Skåneland, Jämtland, Sameland,
Tornedalen, för att skapa enhetsstaten Sverige som vi några århundraden senare vant
oss vid att se som naturgiven, snarare än en förvisso inte helt tillfällig men dock föränderlig
gemenskap. Syftet med enhetliggörandet var resursmobilisering, först för utrikespolitisk
konkurrens (krig) och senare för skapandet av en ekonomisk infrastruktur i takt med
tiden, allt eftersom basen för möjligheterna att skapa rikedom skiftade från jord till industri.
Här skiljer sig de nationella strategierna åt mellan de nordiska länderna. I Norge tar man
mer positivt vara på starka bilder av bygderna som nationens bärande delar, medan det
i Finland snarare är en statsburen nationalism som är utgångspunkten, om än mytiska
och faktiska landskap som Karelen och Kalevala ingår i konceptionen (Stråth & Sørensen
1997, särskilt Henrik Stenius kapitel).

Huvudredskap för centraliseringen i Sverige var avväpning av regionen och skapandet
av regionala regementen, centralisering och avpolitisering av förvaltningen (landstingen
avskaffas, länsstyrelser byggs upp, häradstingen professionaliseras) samt integration av
de regionala krafterna i parlamentet och i det lokala självstyret genom en bred
förhandlingsstrategi. Detta kan betraktas som realpolitiska strategier som vetenskapen
kan välja att betona eller skynda förbi. Mitt argument kommer nedan att vara att den
bild som de akademiska kunskapsfälten låter växa fram inte har förhållit sig neutralt till
det nationella projektet. Tvärtom har de var och en på sitt sätt, och inte minst genom en
sinnrik arbetsdelning, kommit att aktivt stödja det nationella projektet i en högre grad
än vad som hittills uppmärksammats.

Tesen är att den akademiska arbetsdelningen i studiet av regioner har skett i en specifik
nationell kontext. Historia har i Sverige aktivt dolt regioner, arkeologin har naturaliserat,
etnologin kulturaliserat dem medan kulturgeografin skapat funktionella, instrumentellt
åtkomliga regioner. Med de ovan skisserade nationella skillnaderna blir det givet att
även om disciplinerna samspelar funktionellt i alla länder, så ser deras respektive roll
olikartad ut. Här utvecklar jag det svenska särfallet, i hög grad format av sin karaktär av
gammal integrativ ämbetsmannastat, utan aktivt deltagande i krig på nära tvåhundra
år, men inbegripen i en snabb modernisering från jordbruksland till industriburen ekonomi.

Historia skrev in de alternativa projekten, i den mån de inte helt enkelt förbigåtts, som
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icke-politiska och därmed icke-historiska fenomen. Arkeologin har genom sin långa
berättelse om ursprung från isens tillbakadragande och folkens gradvisa odling förankrat
nationsberättelsen i jorden. Etnologin visade fram delar av den regionala variationen
som kulturella relikter, värda att bevaras men förvandlade till ofarliga museiföremål utanför
det aktiva livet, föremål för välvillig omvårdnad av en segrande industriell kapitalism,
men inte kulturella alternativ. Den framväxande välfärdsstaten efterfrågade ett flexibelt
regionbegrepp som lät sig bestämmas allt efter den välfärdsstatliga belägenheten och
med mätbara, åtgärdbara variabler karterade. Kulturgeografin och den ekonomiska
geografin fullföljde detta med etablerandet av den funktionella regiondefinitionen.

Denna tes bör leda fram till frågan om i vilken kontext det nuvarande intresset för och
kunskapen om regioner växer fram. Vilken politisk-ideologisk funktion får dagens
kunskapande när det sammanfaller med en kulturvetenskaplig tendens att se allt fler
relationer som kulturellt skapade och språkligt härbärgerade istället för som konkreta,
ofta materiella, egenskaper i rummet? Den geopolitisk ramen har dramatiskt förändrats
med det kalla krigets slut, globaliseringens ekonomiska ansikte, EU som politiskt alternativ
och USA:s krig mot terrorismen.

Glömskans regioner – historia
Staten har alltid utgjort ett av historiedisciplinens privilegierade rum, om än i varierande
grad i skilda tider och för olika länder. Sverige tillhör tillsammans med Tyskland en grupp
länder där utrensningen av den kulturhistoriska ådran i den historiografiska traditionen
med kraft inträffar ungefär samtidigt med professionaliseringen kring sekelskiftet 1900.
Det gör att statens historia fortsätter att vara en oproblematiserad kärna i berättelserna,
trots att man på det kunskapsteoretiska planet avvisar statsidealismens normativa hållning
till staten som sådan. I nationer med ett spirande statsbygge, som Norge och Finland är
det begripligt att man tar ett djupare kulturhistoriskt och/eller samhällshistoriskt grepp
för att knyta en inte lika självskriven stat till nationen.

Genom de förstärkta kraven på saklighet, vilket den källkritiska metoden understryker,
döljs den fortsatt nationalistiska funktionen i historieskrivningen. I själva tematiseringen
syns ingen försvagning av det nationella, inte heller i Sverige, snarare tvärtom, genom
betoningen av den politiska maktkampen och identifikationen av striden om kungamakten
som dess lokus.

Då staten och nationen kommit att utgöra i sig oproblematiserade rum och gemen-
skaper för det historiska dramat, försvåras möjligheterna att se hur samtida statsuppfatt-
ningar styr forskningens inriktning och frågeställningar, berättelsernas huvudlinjer och
deras funktion i samtiden. I själva verket sker också där dramatiska förändringar.

En dynastiskt orienterad, fördemokratisk statsuppfattning fokuserade olika individers
kamp om höga ställningar i statens styrelse och maktspelet kring kungen. I 1800-talets
statsdoktrin, där folkets gemensamma öde och språk blev viktigare än dynastierna, blev
den för nationen viktiga berättelsen en om landets långa och sammanhängande historia.
Frågorna om kungadömenas legitimitet och räckvidd blev centrala och enandet förlades
runt år 1000, med en vetenskaplig diskussion om den rätta dateringen av riket som en
av huvudpunkterna. De utrikespolitiska relationerna, krigen samt kungarna som härförare
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och diplomater, blev andra huvudteman i berättelsen om statens dramatiska liv och
leverne. De ’arga unga’ i ämnet, bröderna Weibull, kritiserade de äldres källkritiska brister
och deras normativa åtagande – men inte deras val av tema.

Efter det demokratiska genombrottet och med en alltmer systemorienterad syn på
politik och stat riktas fokus inåt, mot förvaltning och byråkrati. Med välfärdsstatens
segertåg och förändrade statssyn ökar fokus på förmågan till effektiv skatteuppbörd.
Kontrasten mellan vår egen samtids servicestat och den äldre krigsstaten framhävs. I
den mån frågan om staten Sveriges födelse berördes på 1980-talet, vilket i överraskande
hög grad var fallet, knöts den till statens förmåga att uppbära skatter och upprätthålla
ett våldsmonopol. Samtidigt förflyttades enandet framåt i tiden till 1200-talets slut.

Värderingarna och begreppsbruket kan skifta mellan historiker av skilda ideologiska
och historieteoretiska preferenser, men de är oftast eniga om de nya förutsättningarna
för att diskutera statsmakt. Att de är förbundna med förändringar i samtidens sätt att
tänka om staten blir sällan medvetandegjort och än mindre diskuterat.

Den mest dramatiska förändringen i detta avseende kommer först i slutet av 1980-
talet och på 1990-talet med det fortsatta genomslaget för ett konstruktivistiskt synsätt
på allt fler aspekter av historien. ”Den sociala konstruktivismen” når nu som tankefigur
även den form som varit den mest solida utgångspunkten för historisk reflektion, staten
och nationen. Även om inte alla omfattar en vetenskapsteoretisk ståndpunkt i linje med
en utförd konstruktivism så betonar allt fler forskare de skapande elementen i
nationsbildandet och förlägger stora delar av det till 1800-talet. Med den blicken blir
det plötsligt möjligt att tänka och se på det nationsbildande förloppet på ett mindre
förutsägbart sätt. Vad kunde hänt med Finland, Norge och Kalmarunionen? Kunde
Skandinavien blivit en Iberisk halvö eller ett Storbritannien med en mer komplex
statsbildning?2 I den fortsatta diskussionen fördjupas temat om nationalismens rötter till
1600-talets teologiskt grundade gemenskap och dess relation med de mer rasteoretiska
formerna under 1800-talet (Hall 2000, Nordin 2000, Wallette 2004).

Universitetstraditionen i Sverige förstärkte statsorienteringen inom ett historieämne
som länge dominerades av konservativa akademiker. Antingen var man solidarisk med
den etablerade staten och såg inte sin historieskrivning kring denna som uttryck för
något annat än en legitim och välvald fokusering på det väsentliga, eller så valde man
en strategi för professionalisering som förstärkte och sammanföll med synen på historikern
som en oväldig och i förhållande till samhället utanförstående vetenskapsman. Ovanför
aulan i det universitetshus i Uppsala där E. G. Geijer, 1800-talets främste historiker står
staty, anges devisen som i sitt sammanhang får en disciplinerande innebörd i samma
riktning: ”Att tänka fritt är stort – att tänka rätt är större”.

Detta gav en alternativ professionell identitet som inte behövde hamna i konflikt med
en ämbetsmannaidentitet med likartade karaktärsdrag. Ända in på det radikala 1970-
talet fungerade dessa identiteter som en, i jämförelse med en del andra
universitetsdiscipliner, väl sammanhållande faktor. Trots en grundläggande
vetenskapsteoretisk kritik mot metodläran som tillräckligt fundament för en professionell
identitet sker inget brott med den traditionella – och fokus på Sverige består i extremt
hög grad.3
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Även om historia i alla länder haft en stark nationell tendens så har det inte alltid
betytt ett entydigt fokus på staten. Nationalismen innehåller en idé om ett tätt samband
mellan folk, historia, kultur, språk och nation som ger staten legitimitet. I många länder
har därför ’upptäckten av folket’, som med kraft sker under 1800-talets första hälft och
som får genomslag i en rad discipliner, också haft genomslag i historieämnet. Provinserna
och bygderna uppfattades överallt som folkkulturens hemvist, men i vissa länder fick de
av olika skäl en upphöjd plats i historiografin.

I fransk historieskrivning har, genom inflytande från geografin, den regionala
monografin länge haft en stark ställning i analysen av tidigmodern tid. Även i Tyskland
har traditionell Landesgeschichte utvecklats till en bred ström av metodiskt medveten
regionalhistoria. Trots en stor volym i forskningen och en utvecklad metodik tycker
moderna regionalhistoriker inte att de finner vad de söker i traditionen, annat än som
förbisedda, latenta möjligheter. Så kan sekelskiftets Landesgeschichte utvecklas genom
idén om Geschichtslandschaft i samarbetet mellan Karl Lamprechts kulturhistoriska anslag
och Friedrich Ratzels insikt att det finns andra regionala gränser i spänning med de
administrativa. Kulturhistoriska regioner utvecklas i konflikt med statsmaktens medvetna
och centralt styrda regionalisering av nationalstatens territorium.

Från norsk horisont frapperas Hans Try, i en utvärdering av svensk lokalhistoria från
slutet av 80-talet, av den bristande sammanhållningen och avsaknaden av en röd tråd i
de flesta verken, särskilt i behandlingen av modern tid. Då 1800- och 1900-talen behandlas
sker det oftast tematiskt utifrån skilda sakområden såsom skola, socialvård etc., inte
sällan med ett framstegsoptimistiskt perspektiv som enda röda tråden (Try 1988). Det
andra som är typiskt för svensk professionell lokalhistorisk forskning är dess relativa litenhet,
särskilt i relation till den ganska omfattande och traditionellt starka stadshistorien. Detta
är ett faktum som med vissa kvalifikationer har internationell giltighet.4

I Norge och Finland har utvecklingen varit delvis annorlunda, då en lokalhistorisk
självmedvetenhet fick bära upp även nationella strävanden gentemot en centralmakt av
”utländskt” märke, som av allt fler uppfattades som främmande för en sann nationalstat.
Ett starkare och överhuvudtaget mer stadigt historiskt intresse närdes och närs av denna
historiska kontext som starkt avviker från den svenska. Det har dock inte heller i övriga
Norden funnits någon stark rörelse för att frigöra regionen som en självständig nivå,
möjligen med undantag av Norge där bygden är ett centralt begrepp. Det lokala eller
det nationella är i allmänhet rummet för identiteter och historieskrivning snarare än det
regionala. Danmark liknar i dessa avseenden Sverige. Trots att den danska ”helstaten”
tar form först efter 1864 kom den att utgöra den självklara referensramen för
historieskrivningen som först helt nyligen problematiserats (Frandsen 1996, Adriansen
1990, 2003, Warring 2004).

Först på 1960-talet, och troligen utan direkta influenser från den franska Annales-
traditionen (mest känd för sin betoning av de långsamma strukturernas makt,
mentaliteternas historia), får svensk historieskrivning sina första akademiska regionala
studier. Under 1980-talet växer det fram en mer problemorienterad litteratur som
använder sig av en grov uppdelning mellan Öst- och Västsverige i en diskussion om
skillnader i historiska förändringsförlopp som rör så vitt skilda frågor som civilisations-
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processen, facklig organisering, demokratisering och religiös kultur. Även andra regioner
studeras i några arbeten som naturliga regioner med karaktäristiska livsformer, i några
fall går dessa tvärs över nationsgränser. Själva gränsen som fenomen och i synnerhet
gränskonflikten har behandlats på ett mer grundligt teoretiskt sätt än själva regionen i
flera projekt under Sven Tägils ledning.5

Den äldre gränsdragningen mellan Öst- och Västsverige skedde i anslutning till den
demografiskt definierade s.k. flodströmslinjen, vilken senare kompletterats med fler
karaktäristika. Ett mer landsbygdsdominerat, egalitärt, hushållsorienterat, politiskt och
kyrkligt konservativt Västsverige har kontrasterats mot östsvenska förhållanden.
Debatten har mest rört frågan om moderniseringsprocessen i respektive region, både
i ekonomiska och kulturella (civilisationsteoretiska) termer. Är det Västsverige eller
Östsverige som tidigast kommersialiserats och civiliserats? Det råkar vara så att
företrädarna för respektive regions modernitetsanspråk har sina professurer i Göteborg
respektive Stockholm.6

Helt klart är dock att det är först mycket sent som landsbygdens politiska liv, dvs. den
dimension av livet som länge uppfattades som nationens och därmed historieämnets
krona, har uppmärksammats. Tidigast och mest fullödigt sker det i sockenhistoriker.
Sådana har hembygdsrörelsen på olika platser framställt tidigt, ibland under medverkan
av professionella historiker. En rad sockenhistoriker, med viss tyngdpunkt på Småland,
har publicerats under 80-talet. Ett fåtal länshistoriker ger också en bild av förhållandena
på landsbygden. Först helt nyligen har vi fått mer systematiska försök att närma sig
frågan om det också i rikspolitiken finns regionala skillnader som ansluter till de mer
diskuterade demografiska, sociala och kulturella skillnaderna. När detaljstudierna kommer
fram visar det sig att mönstret kompletteras. Alla regioner verkar ha haft en radikal och
en konservativ period under moderniseringen, men den politiska hemvistens regionala
geografi kastas om vid mitten av 1800-talet.

Först under det senaste decenniet har mer medvetet problematiserande ansatser,
som försöker behandla frågan om vad som konstituerar ett lokalsamhälle eller en region
kommit till stånd. Det beror dels på vidgningen av frågefältet. Nya frågor kräver nya
undersökningsområden och nya sammanhang upptäcks. Dels hänger ’upptäckten’
samman med förskjutningar utanför eller inom fackvetenskapens gränser samt nationens
mindre självklara roll i ekonomiska, kulturella och ekonomiska avseenden. En mer
historieteoretisk, etisk och potentiellt politisk diskussion, vilken bestämmer värdet av de
rumsliga och formella analyskategorierna, ser det lokala och regionala som ’perifert’ i
förhållande till en ’central’ eller nationell nivå. Man tyckte länge att skeenden på lokal
nivå rimligen måste förklaras med hänvisning till processer och beslut på en högre eller
mer aggregerad nivå. Den ekonomiska och politiska makten i ett lokalsamhälle kan inte
heller mäta sig med motsvarande makt på nationell nivå. Dessa värderingar och teoretiska
förutsättningar har kommit att debatteras alltmer. Det är inte givet att förändringar
faktiskt sker där de blir synliga och lätt tillgängliga för vetenskapsmannen. Rumsliga
identiteter kan skapas i lokala sammanhang och institutioner men sedan uppmärksammas
och eventuellt exproprieras av statsmakten i en symbolkamp med högst verkliga och
materiella implikationer. Den gamla frågan med det omstridda svaret lyder t.ex.: Vems

petar81
Infoga referens i slutet på stycket, Christensen 1997 och i reflistan: Jan Christensen, Bönder och herrar: bondeståndet i 1840-talets liberala representationsdebatt: exemplen Gustaf Hierta och J.P. Theorell, Göteborg 1997
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land ska försvaras? Men det gäller också i en mer modern tappning: Vems åldringar ska
försörjas och vart ska skatten betalas?

Rent kunskapsteoretiskt är det ett logiskt felslut att a priori se den generella utsagan
som mer verklig än, eller som en förklaring till, det enskilda. Ett skifte av perspektiv
verkar fruktbart. Resultaten antyder här att en fokusering av de regionala kulturkamperna
under nationalismens höjdpunkt kan bidra till förståelsen av den integrativa kraften.
Den strömmar inte uppifrån och ner utan uppstår i en rad överlappande nätverk som
slutresultat av både motsättningar och försök att lösa gemensamt uppfattade problem.7

Allmänt kan man nog säga att forskningen utifrån ett ’baklängesperspektiv’, dvs. med
utgångspunkt i vår egen samtids vinnande institutioner och kultur, länge har sett frågan
om regionalitet som en fråga med ständigt avtagande aktualitet. Från medeltidens
landskapspartikularism har det lokala självstyret stadigt minskat sina territoriella anspråk
över häradet ner till sockennivå – även om kompetensen kanske ökat. Det finns alltid en
tendens att i samtiden alltför starkt betona det nya som ett kvalitativt brott med det
gamla i en linjär eller revolutionär förändringsprocess. Det finns dock avvikande röster.
Så menar t.ex. Jan Glete att regionerna kan ha fått en ökad betydelse på 1800-talet
genom framväxten av regionala nätverk på näringslivets område och även uppkomsten
av administrativa nyordningar som införandet av landstingen (Glete 1988). Regionerna
bör nog ha spelat en över tid varierande roll, och så kan vi misstänka blir fallet även i
framtiden.

Kommunreformerna 1974 förde samman stad och landsbygd och medförde på många
håll att det fanns en ny uppdragsgivare till utgivning av kommunhistoriska verk. Inte
sällan krävde man då att hela kommunen och inte enbart centralorten i någon mån
skulle uppmärksammas. En inomvetenskaplig utveckling mot lokalstudier av
landsbygdssamhällen i vitt skilda discipliner gav tendenser i denna riktning från samma
tid, även om de länge var starkast för ekonomiska och sociala frågeställningar.

Under senare år har den av globaliseringen och EU pådrivna tematiseringen av regioner
givit luft under vingarna åt flera vetenskapliga projekt från Öresundsregionen i söder till
kulturgränser i norr. Det handlar idag åter om att artikulera alternativa gränser för
identiteter, politikområden och handlingsfält. De vetenskapliga disciplinerna står inför
en förnyad dynamik när det gäller den vetenskapliga arbetsdelningens funktion inom
och utanför det vetenskapliga frågandet. Här tar ofta historikerna en mer aktiv roll i
skapandet av regioner än de gjort de senaste hundra åren. Detta måste kopplas till
etableringen av nya universitet i Umeå och Linköping, universitetsfilialer och numera
universitet i Örebro, Karlstad och Växjö, Mittuniversitetet och högskolor i nästan varje
län. Historia ingår i bassortimentet för utbildningarna.8 När det gäller utforskandet av
det regionala är emellertid historiens huvudfunktion att inte tala om den annat än som
en självklar del, ett exempel på Sveriges historia. För etnologin har frågan om skillnad
varit aktuell under lång tid och man är över huvudtaget snabbare på att svara på samtidens
brännande frågor om både svenskhet och regional identitet.

Kulturens regioner – etnologi
Den rumsliga tematiseringen av kulturföreteelser har tagit många former i etnologin.
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Två huvudformer kan sägas vara studiet av kulturformers spridning och kartläggning av
mer sammansatta kulturområden. Den tidigare formen av ambitiös kartläggning av olika
kulturprodukter som resulterade i atlasverk, verkade utifrån teorin om att skillnader i
artefakter motsvarades av skillnader i allmänna kulturmönster. Därmed kan den knytas
samman med den senare och mer ambitiösa frågan om förekomsten av bygder, regioner
(Petterson 2004).

Redan Sigfrid Svensson betraktade bygd som ett huvudbegrepp och kartläggningen
av dem som en huvuduppgift. En bygd definierades som ”ett område, vars
traditionsbundna kultur blivit likartad genom att innevånarna där stått i närmare beröring
med varandra än med utanför boende”(Bringéus 1981:107f). En av de kritiska
invändningarna mot detta, liksom andra regionavgränsningar, har varit att det snarare
är på en lägre nivå, d.v.s. i byn, som täta gemenskaper existerar. Interaktionsmönster
som utgår från dessa är inte klart avgränsade utan överlappar grannbyarnas på ett sätt
som gör regionavgränsningen meningslös. Detta kan visas vara fallet med t.ex.
giftermålsmönster (Bringéus 1981:96-108).9

Invändningen är viktig, men inte självklart giltig för alla kulturföreteelser. Etnologin
har, framför allt i en lite äldre forskningstradition, urskiljt några sådana mer övergripande
kulturgränser i Sverige.

Fäbodgränsen eller Limes Norrlandicus från norra Bohuslän till Dalälvens utlopp i
öster betraktas i första hand som en näringsgeografisk gräns. Fäbodväsendet och klimatet
har givit vissa förutsättningar för byggnadskultur, matseder, redskapens utformning men
är också synlig i folktrons former.

En liknande gräns urskiljs ibland i Skåne, från Kullen till Österlen. Söder om den
diagonalen återfinns en mer kontinental kultur än norr därom.

Diagonalgränsen från norra Värmland och snett över landet mot nordöstra Småland
har mer karaktären av gränszon än klar gräns, men omfattar å andra sidan fler
kulturföreteelser. I etnologin menar man ofta att den beror på att den avgränsar olika
kontaktfält för spridning av innovationer. Norr om gränsen är det mälardalens städer,
framför allt Stockholm, som utgör centrum, söderut är det Malmö/Köpenhamn som är
huvudstäder.

En intressant uppgift vore att sätta de etnologiska bygderna och kulturområdena i
kontakt med de regionala indelningar som historisk forskning urskiljt. En del omedelbara
likheter med Sundbärgs kategorier framstår som iögonfallande. (Se vidare ovan om Öst-
/Västsverige.)

Börje Hanssens teoretiska och empiriska kritik spelade en viktig roll för övergivandet av
de regionala perspektiven från 1960-talet. Handlingsfälten var så många och rörde sig
inom överlappande kulturella fält vilket gjorde att enhetliga regioner inte lät sig urskiljas.
Så kunde urbana konsumtionsmönster via sociala eliter etablera sig i landsbygden och ge
interaktionsmönster som inte lät sig fångas i territoriella termer. Man kom därefter i hög
grad att intressera sig för små samhällen och sociala gruppers kulturmönster. Svedalas
arbetarkultur, invandrargruppers eventuella assimilering, förortsliv i Stockholm och
borgerlighetens uppfattningar gav få infallsvinklar för regionbegreppet, utan mer för kultur
och lokal kontextualisering (Hanssen 1952, Frykman & Löfgren 1979, Lindqvist 1987).



ATT TÄNKA TERRIOTORIET 93

När etnologin på 1980-talet åter lyfter upp ”rumsidentiteten” till en central position
är det i en tid då ”social konstruktion av verkligheten” blivit till sunt förnuft inom
kulturvetenskaperna, men där ”svenskhet” och ”mentalitet” länge bäddat för ett
oproblematiserat rumsbegrepp, likt historikernas fast förankrat i en självklar nations-
tillhörighet. Relativiseringen av identiteten skapar dock utrymme för det förnyade intresset
för region och identitet som nu tycks vara på gång. Varför inte relativisera och kulturalisera
även rummet då man prövat krafterna på identiteten? Flera arbeten i etnologi har visat
på kulturinstitutionernas aktiva del i skapandet – eller misslyckandet att skapa regionala
identiteter. Jämtland och Gotland hör till de mer slagkraftiga, medan mängden av
gränsdragningar i Blekinge snarare verkar ha styckat upp landskapet, också politiskt
(Häggström 2000, Idvall 2000, Gustafsson 2004).

Nästa steg blir, helt i enlighet med den internationella trenden, att problematisera
även naturen, eller i varje fall synen på naturen och landskapet som en kulturell företeelse
(Ehn et al. 1993, Svensson & Saltzman 1997).

Den disciplin som av tradition har knutit historien och kulturen till naturen är arkeologin.
Fynden grävs fram, folket kom efter iskanten upp och fyllde landet. Också här finns det
under 1990-talet ett påfallande starkt uppror med den nationella ramberättelsen som
man menar gjort den sentida staten till ett självklart tolkningsraster där också regionala
skillnader snarare dominerar (Svanberg 2003). En post-kolonial kritik riktas i denna mening
både som en slags tidsmässigt tvång på en forntida mångfaldighet och som en mer
påtaglig storsvensk tolkning av Norrland som ett tillfälligt bebott land av nomadiserande
stammar, när samma fyndtyp tolkas som bofast kontinuerlig bondebygd i södra Sverige
(Loefller 2005).

Det råder ingen tvekan om att bilden av ett enhetligt och från Mälardalen naturligt
byggt Sverige som tolkningsmönster är satt under stark attack. Detta bör emellertid inte
enbart ses som ett uttryck för inomvetenskapliga framsteg eller ens teoretiska strömningar.
Det är också ett uttryck för en svagare statsmakt, som inte längre ses som den starka,
säkra och fasta styrmannen mot framtiden. En del av misstron gäller just den rationella
regionalpolitikens kollaps. Den disciplin som framför alla var involverade i att dra upp
riktlinjer och säkra kunskap för denna var kulturgeografi och ekonomisk geografi.

Handlingens regioner – kulturgeografi
Geografi är en systervetenskap till historia i en kvalificerad mening. Även den söker sin identitet
i perspektivet, inte genom att ha sitt studieobjekt sakligt fixerat. I det korologiska perspektivet
frågar man sig hur saker och ting, människor och processer är ordnade i rummet.

Den subdisciplin som kallas regionalgeografi tog ursprungligen sin utgångspunkt i
postulerade regioner som Afrika, Norden eller Sverige, och utredde vad som utmärkte
dem, vanligen vad gällde natur, näringsliv och befolkning. Relationerna mellan dessa
blev ända fram under mellankrigstiden ofta konstruerade i form av en naturdeterminism,
eller åtminstone med en given utgångspunkt i de naturgeografiskt uppfattade
förhållandena. Ett exempel på resonemanget i denna skola var att det tempererade
klimatet i Västeuropa särskilt skulle gynnat flit, företagsamhet och därmed det industriella
genombrottet.
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Även om David Hannerberg ännu 1971 erkände regionalgeografins berättigande med
faktiska behov av beskrivning av läget i existerande regioner, så upplevdes uppenbarligen
dess status som problematisk. Den var icke-systematisk, ideografisk och hade ett a
prioristiskt urval av studerade fenomen. Andra, som Staffan Helmfrid, såg perspektivet
som ett övervunnet skede som i forskningen efter 1960-talet ersattes av olika
instrumentella regionbegrepp (Hannerberg 1971:133f, Helmfrid 1969).

Den vetenskapliga framtiden låg i två andra regionbegrepp: homogen och framför allt
funktionell region. Utgångspunkten var fortfarande att det var faktiska egenskaper i rummet
som skulle ligga till grund för en regionindelning. Både begreppen homogen och
funktionell region förutsätter detta. Det instrumentella, subjektiva kommer in i urvalet av
kriterier, inte som en egenskap hos regionen i sig.10

De homogena regionerna beskrevs ofta i ahistoriska, naturliga termer, som är avpassade
för förhållanden i ett relativt statiskt uppfattat äldre agrarsamhälle. Det är inte en
tillfällighet att de flesta exemplen på funktionella regioner, som baseras på objektsrelationer,
hämtas från modern tid till skillnad från diskussionen om homogena regioner. De
funktioner som vanligen studeras kan kopplas till olika aspekter av moderniserings-
processen som urbanisering, differentiering och arbetsdelning. Även dessa kan studeras
för ett element, t.ex. arbetspendling, eller många, t.ex. olika typer av inköpsregioner.

Ju mer enhetlig en region är i en eller flera bestämda objektsegenskaper, ju oftare
denna/dessa förekommer och ju fler aspekter som sammanfaller i samma rum, desto
mer homogen är regionen. Både kvalitativa och kvantitativa dimensioner vägs således
in. Ett exempel är uppdelningen av Sverige i regioner med avseende på gårdstyp. En
mer komplex regionindelning uppkommer då frågan ställs om inte gårdstypen kan paras
samman med bytyp eller ännu fler samvarierande karakteristika till bebyggelsegeografiska
regioner. Metodiskt kan detta åstadkommas med ”gränsknippemetoden”. Detta innebär
att kartorna adderas och man låter de gränser där flera linjer sammanfaller bilda
regiongräns med det innehåll som gränsdragningen byggde på. En annan i grunden
mer positivistisk uppläggning är att försöka korrelera t.ex. gårdsbebyggelsens utseende
med en förklarande bakgrund av näringsgeografisk eller klimatmässig art.

En grundmodell för framväxten av det funktionella synsättet var Christallers
centralortssystem, där ett system av hierarkiskt ordnade centralorter fördelar sig
symmetriskt i rummet. De största är så i kraft av sin centralitet, och omlandet tillfredsställer
olika funktionella behov i samspelet mellan periferi och centrum (Christaller 1933).
Tendenser till ständigt stigande centralitet både i redan stora centrum och allt fler regionala
centrum har iakttagits i ett längre tidsperspektiv.

Den moderna tendensen att uppfatta regionen som ett resultat av vetenskapsmannens
mer eller mindre omnipotenta val av perspektiv, kan delvis ses som framväxt genom den
interna förskjutningen i regionernas bestämning i den äldre regionalgeografin.
Landskapsregionen uppfattas tidigast som naturgiven genom topografins utformning. Den
naturliga regionen blev redan vid seklets början mer av en ram (t.ex. hos Vidal De la
Blache) som gav vissa möjligheter, för t.ex. odling och utnyttjande av annat slag, åt den
aktivt beslutande människan att förverkliga eller ej (s.k. possibilism). I takt med att även
den bearbetade naturen, odlingslandskapet, tematiseras som en del i landskapsregionen,
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dras uppmärksamheten först till en organiskt-psykologiskt uppfattad relation mellan rum
och människa. Senare, under mellankrigstiden, var det människans ekonomiska funktioner
som fokuserades i vad man kallade livsrumsregion (Paasi 1986:137f) Den kan ses som en
territoriell och även ideologisk ’lillebror’ till det av Rudolf Kjellén introducerade begreppet
geopolitik, som avsåg att fånga enheten och dynamiken mellan territorium, stat och folk.11

Själva begreppen geopolitik och livsrum misskrediterades som bekant av politiskt
tänkande och handlande i Tyskland. Det vetenskapliga perspektivet efter andra världskriget
fördes in i funktionalismens hjulspår med begrepp som just funktionell region. Senare,
och med impulser från etnologin med dess ursprungligen homogena regionbegrepp,
riktades uppmärksamheten också mot de subjektiva momenten, den upplevda regionen.

Med denna utveckling är det inte svårt att ta nästa steg. Inte bara känslor och subjektiva
identiteter innehåller ett skapat, subjektivt moment. Både ekonomiska och mentala
processer i samhället är tillgängliga för konstruktion med medvetna syften eller omedvetna
begär som drivkrafter. Så riktas idag allt mer uppmärksamhet mot de konstruktiva
elementen i regionskapandet (Paasi 1986).

Samtidigt som de tidigare regionteorierna byggde på förutsättningen att regionen
faktiskt fanns i verkligheten, så gav erfarenheten av godtyckligheten i bestämningen
och urval av kriterier en bestående känsla av att den regionala indelningen i minst lika
hög grad åstadkoms av vetenskaparen som av verkligheten.

Definitionen av begreppet region har också blivit politiskt intressant – då efterfrågas
ett regionbegrepp som är tillgängligt för åtgärder. Ett alltför fast, naturgeografiskt baserat,
regionbegrepp saknar den potentialen. Från 1960-talet är det i samband med region-
indelningsreformer, senare regionalpolitiken och i dag i samband med europaintegration
och ekonomisk strukturomvandling, som den vetenskapliga kunskapen efterfrågas.

Det senaste decenniets förskjutning inom vetenskapen från ett materiellt till ett kulturellt
innehåll i regionbegreppet har sin motsvarighet i en ökad tyngd för ”politics of identity”,
attityder och upplevelser både på den politiska och ekonomiska arenan.

Kunskap och samhällsförändring
En regionalistisk litteratur med akademisk anknytning fanns visserligen långt före 1900-
talet. Inte minst florerar den på 1700-talet, med Linné som den mest kände företrädaren.
De viktigare källorna till identifikation är troligen andra än en akademisk kunskap med
förhållandevis smal spridning, i bästa fall inom samhällets elitskikt.

Den rena skönlitteraturen med regional framtoning hade en stor läsekrets kring
sekelskiftet med Selma Lagerlöfs Värmland, Erik Axel Karlfeldts och Karl-Erik Forsslunds
Dalarna, Olof Högbergs Ångermanland och idag mer okända författarskap som Astrid
Värings skildringar av västerbottensböndernas vedermödor under 1800-talets slut. Vid
samma tid har det landskapsmåleri som tematiserar provinsens natur som en själens
spegel en höjdpunkt, väl infogat i den nationella romantikens program. Den regionalt
orienterade litteraturen är troligen inte den dominerande formen för historiskt
identitetsskapande ens under nationalromantikens regionalistiska höjdpunkt, då hyllningar
för framför allt Dalarna som det ursvenska var legio.

Under 1900-talet fortsätter en bred flora av landskapsböcker som behandlar natur,
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industri och folkliv att hålla landskapet som region vid liv. Kanske är det först nu som en
landskapsregionalism helt utan radikala förtecken växer fram. Hembygdsrörelsen har
ingen stark identitet på denna nivå under 1900-talet, trots att flera föreningar startade
just på landskapsnivå under 1800-talets andra hälft och tidigt 1900-tal. Nu består de
nästan uteslutande av lokalavdelningar på församlingsnivå eller lägre. (församling, no:
menighet. Reds. anm.)

Det är nog ingen tillfällighet att flera regionalistiska projekt i mötet mellan spirande
folkloristik, historism och nationsbygge ser dagens ljus under 1800-talets andra hälft.
Det är välkänt hur Dalarna rycker fram som sinnebilden för det ursvenska, men även
andra försök att bygga regional identitet som ett led i nationsbyggandet ser en höjdpunkt
under denna tid i Norden och Europa. Norrland stod vid samma tid för en sinnebild för
en storindustriell framtid som skulle ge ett Amerika inom landets gränser.12

Likaledes är det ingen tillfällighet att det är i det sena 1900-talets ifrågasättande av
nationalstatens kompetensansamling som en ny regionalism framträder med framför
allt ekonomiska och teknologiska argument, men också en kulturell medvetenhet uttryckt
i regional kulturproduktion. Mer allmänt uppfattas placeringen av (nya) universitet och
högskolor som ett av de mer betydelsefulla strategiska besluten. Deras belägenhet påverkar
inte enbart den avancerade produktionen av nyttigheter. Mitt intryck är att den
kulturvetenskapliga forskningen tenderar att tematisera det man uppfattar som den
egna regionen och sålunda bidra till skapandet av regional kunskap och identitet.

Nationsbygget försökte omorganisera identiteter och reella nätverk, renodla och lägga
tyngdpunkten på staten och medborgaren och sammansmälta dem i nationen.
Emigration, industrialisering, proletarisering, järnvägsbyggen – allt medverkade till att
ifrågasätta de gamla territoriella identiteterna i byn och socknen. Försök att ’finna’ eller
skapa nya på en nivå som låg högre än de gamla lokalsamhällena, men under nationsnivå,
fick sin näring också ur behovet av att förmedla det moderna samhällets ständiga dilemma
– individualisering och församhälleligande, utsatthet och beroende. Det nya kyliga,
kontraktbaserade gesellschaft, samhälle, som växte fram, gödde och när fortfarande bilden
av gårdagens gemeinschaft, gemenskap – kanske kan de smälta samman i landskapets
eller de gamla folklandens identiteter? Vad skulle kunna ge mer legitimitet åt en regional
identitet än att i nationalismens och historismens århundrade knyta den till en uråldrig
gemenskap i kungadömets form, under styre av en arkaisk lag? Rikets ytterligare
krympning 1905 tycks ha givit ännu mera skjuts åt den komplicerade dynamiken mellan
nationell mobilisering och regional identitetskonstruktion.

En likartad men i viss mening spegelvänd dynamik kan urskiljas bakom dagens intresse
för regionen. I övergången från homogena, essentialistiska synsätt till funktionella och
konstruktivistiska, med deras betoningar på social interaktion och en oklar rumslig
gränsdragning, ligger en tendens till mer interaktiva perspektiv, där nätverksmetaforen
står som en allvarlig utmanare till regionen för att tänka sociala relationer och kulturella
identiteter. Drivkraften bakom dagens regionala tänkande är starkt kluvet, med å ena
sidan en ekonomisk diskurs som rör klusterbildning i en global värld och å andra sidan
en fråga om attraktionslandskap för att behålla invånare, öka deras initiativkraft och
locka besökare.
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Frågan om alternativa gemenskaper och kunskaper om nationer och regioner är ingen
akademisk lek. Svaren har bäring på vilka ’vi’ är, åt vilket håll skatterna och solidariteten
ska riktas, men också hur artilleriet ställs in. Det är uppenbart att den samtida diskursen
kring regioner ökat svängradien för artilleriet högst betydligt, valmöjligheterna tycks
vara betydligt fler. Samtidigt är det uppenbart att flera av tidens stora omformande
krafter hamnar utanför åtminstone de här presenterade disciplinernas blickfång. Den
globala ekonomin och de ekologiska och biologiska argumenten frodas som förklaring
för ’nödvändighet’ i samhället utanför och i andra discipliner än kulturvetenskapernas.
Kanske måste vi åter träda i förbindelse med dessa för att inte allihop inom en snar
framtid K-märks (no: fredes som kulturminne, reds. anm.) och ’hamnar på museum’ (jfr.
Eagleton 2004).
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Noter
1 Denna text är en bearbetad version av  Aronsson 2000 som i sin tur bygger framför allt på Aronsson 1995 och

där anförda referenser. Jfr Aronsson 1996; Aronsson 1998; Gidlund & Sörlin 1993; Harvie 1994.
2 Mycket har skrivits om det weibullska genombrottet. En lättillgänglig introduktion finns i Lilja 1989.

Genomslaget för de nya perspektiven är massiv. Aronsson 1999, Gustafsson 1991, Sjöstrand 1996. Endast ett
fåtal förespråkare för en essentiell syn på nationalismen kan uppbådas idag. Ousager 1994.

3 Det gäller i varje fall i ett nordiskt perspektiv i den mån översikter över 1990-talet med skilda detaljeringsgrader
är rättvisande gjorda. Se artiklar i Finsk Historisk Tidskrift 1998:1 och  Trenter 1999.

4 Se artiklar av Aronsson, Nordmark och Österberg i Aronsson et al. 1994 rörande lokalhistoria. För stadshistoria,
se Nilsson 1990.

5 Se t.ex. Tägil et al. 1997 och senare runt svensk-danska Öresundsregionen, Persson et al.  1994; Tägil et al.
1997.

6 Senast i Winberg 2000. Andra sätt att diskutera regioner är på väg. Ett europeiskt grepp i medeltid tas i
Harrison 1996; Harrison 1998. Örjan Simonsson studerar häradet som handlingsrum, Simonson 1999. Se
även Aronsson et al. 1999.

7 För regionernas roll är den historieteoretiska litteraturen än mindre än för lokalhistoria. Se t.ex. Leeb 1984.
8 Tägil et al. 1997, Västsvenska programmet vid Göteborgs universitet, Mittnordensamarbete som avkastat t.ex.

Supphellen 1997 och det stora projektet vid Umeå universitet, Kulturgräns norr,   Skansjö1997.
9 Denna tidiga inriktning mot kollektivt subjektiva dimensioner i regionbegreppet har sina paralleller i

regionalgeografin i de flesta europeiska länder under första hälften av 1900-talet. Se Paasi 1986:116.
10 Ett något annorlunda sätt att beskriva skillnaden mellan regionalgeografin före och efter andra världskriget har

Anssi Paasi då han framhäver hur den objektsdefinierade regionen hänger samman med ett rumsligt tänkande
som fokuserar areal differentiering, medan det funktionella, interaktiva perspektivet som fokuserar avstånd/
närhet präglas av vad han kallar spatialt tänkande. Paasi 1986:115. Mer allmänt kan det ses som en tendens att
uppvärdera de kulturella faktorerna också inom geografin.

11 Geopolitik i Svensk uppslagsbok.
12 Burke 1994 för den mer allmänna kontexten och Sörlin 1988 för de norrländska förhoppningarna.
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