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KORTFATTAD SAMMANFATTNING 
Syftet med uppsatsen har varit att med utgångspunkt i den regionaliseringsprocess som idag 
äger rum i Europa, undersöka samt analysera hur regionaliseringens förändrade drivkrafter 
påverkar människors möjlighet att identifiera sig med denna regionalisering. För att illustrera 
detta har en empirisk studie av Region Skåne ur ett aktörsperspektiv genomförts, där fokus 
har legat på att framhäva mänskliga aspekter som identitet i motsats till de ekonomiska 
beträffande EU:s utveckling och mål om sammanhållning. För att undersöka detta har 
intervjuer och litteraturstudier genomförts, där företrädare för Region Skåne samt Sydsvenska 
Industri- och Handelskammaren utgjort respondenter för intervjuerna. Undersökningens 
resultat har sedan i uppsatsens avslutande diskussion relaterats till teorier om flödessamhället, 
regionalisering och identitet. En för uppsatsen central konklusion är att bristen på 
medborgerlig förankring i regionaliseringsprocessen riskerar att skapa en polarisering mellan 
platsrum och flödesrum. Riskerna med denna polarisering ligger i att vi människor inte kan 
relatera till flödesrummet eftersom det är något som sker utanför den mänskliga 
identitetssfären. 
 
Nyckelord: regionalisering, flödessamhälle, identitet, Region Skåne.  
 



Förord 
 
Denna magisteruppsats i kulturgeografi ingår i termin 7 på samhällsplanerarlinjen vid 
Stockholms Universitet. Momentet är en del av fördjupningskursen i kulturgeografi på 
kulturgeografiska institutionen.  
 
Arbetet med denna uppsats har varit en spännande och lärorik process. Nu när uppsatsen är 
slutförd vill jag passa på att tacka de personer som på olika sätt bistått mig i mitt arbete. Jag 
vill framförallt tacka de personer som ställt upp på intervjuer, Pontus Tallberg, Gunne 
Arnesson Lövgren, Christian Lindell, Stefan Larsson och Per-Olof Persson på Region Skåne 
samt även Stephan Müechler verkställande direktör på Sydsvenska Industri- och 
Handelskammaren.  
 
Eftersom denna uppsats författas enskilt har jag tillsammans med mina studiekamrater på 
samhällsplanerarlinjen valt att arbeta gemensamt med en kritikgrupp. I denna kritikgrupp har 
vi under skrivandet av uppsatsen läst och kommenterat varandras uppsatser. Syftet med detta 
har varit att under uppsatsskrivningens tio veckor kritisera, inspirera, och hjälpa varandra. Ett 
stort tack till kritikgruppen. 
 
 
Per Francke, Stockholm, januari 2007  
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1. Inledning 
De nya förutsättningar som globaliseringen skapat för EU:s rumsliga sammansättning, 
har föranlett det nu rådande regionaliseringstryck som finns gentemot de nationalstater 
som ingår i den Europeiska unionen. Det Europa som idag ändrar skepnad från en union 
nationer emellan, blir allt mer inriktat mot ett EU bestående av en mängd regioner 
kopplade till ”världsstäder” genom olika nätverk. Detta kan sägas vara en produkt av det 
så kallade flödessamhället. Denna utveckling mot ett flödessamhälle har föranlett en 
utveckling där städer och regioner samverkar i nätverk. En för denna uppsats viktig 
fråga är som Evert Meijers uttrycker det: ”Är ett nätverk av städer mer än summan av 
de enskilda städerna”?1 Denna fråga är väl berättigad eftersom utvecklingen mot det 
flödessamhälle som idag sker, är något som av EU tas för givet som en ”vinnarstrategi” 
för att skapa konkurrenskraft.2 I detta sammanhang skönjas också en utveckling där de 
ekonomiska frågorna ligger högst på agendan för EU:s utveckling. Detta blir tydligt om 
vi studerar de olika regionaliseringsprocesser som ägt och äger rum i Europa. Den 
gamla tidens regionalism drevs fram av sociala, kulturella och demokratiska faktorer i 
motsats till dagens regionalisering som primärt drivs fram av ekonomiska krafter 
snarare än sociala.3  
 
Samtidigt som EU:s regioner skapas för att bland annat hävda och skapa 
konkurrenskraft i den globala ekonomin finns det ett uttalat mål inom EU att 
sammanhållning ska vara ledstjärnan för EU:s utveckling. Här kan en möjlig 
målkonflikt skönjas. Ska EU bli mer sammanhållet både socialt och ekonomiskt, 
samtidigt som regionerna inom EU är del av en regionalisering som drivs av 
ekonomiska faktorer där människan negligeras? Kan EU:s medborgare identifiera sig 
med den regionalisering som nu sker? En som ger uttryck för oro på området är Matilda 
Broman, doktorand på Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet som 
skriver att ”Demokratiskt deltagande liksom identitetsskapande faktorer saknas i den 
regionala kontexten. Risken finns att regionala utvecklingsarbetet kommer att drivas av 
en elit utan att invånarna i den berörda regionen är förankrade i det regionala arbetet 
eller känner någon form av gemenskap.”4  
 
I denna kontext placeras uppsatsen dvs. hur kan ett större regionalt fokus på att skapa 
konkurrenskraft leda till en motsatt utveckling mot EU:s mål om att utvecklas mot en 
mer sammanhållen union. För att fördjupa analysen kring detta kommer en fallstudie att 
genomföras. Denna fallstudie kommer att fokusera på Region Skåne. Syftet blir att 
undersöka hur Region Skåne arbetar utifrån ovan nämnda förutsättningar och hur de 
betraktar människans roll i den regionaliseringsprocess som idag fortskrider. Hur viktig 
är människan i den utveckling vi nu ser och överskuggas ”vi” av en regional jakt på 
ekonomisk konkurrenskraft?   

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt i den regionaliseringsprocess som idag 
äger rum i Europa, undersöka samt analysera hur regionaliseringens förändrade 

                                                 
1 Meijers (2005) sid. 775, fri översättning av artikelns titel 
2 Jensen & Richardson (2000) sid. 505 
3 Gren (1999) sid. 9f 
4 Broman (2001) sid. 46 
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drivkrafter påverkar människors möjlighet att identifiera sig med denna regionalisering. 
För att illustrera detta genomförs en empirisk studie av Region Skåne ur ett 
aktörsperspektiv, där fokus ligger på att framhäva mänskliga aspekter som identitet i 
motsats till de ekonomiska beträffande EU:s utveckling och mål om sammanhållning.  
 
Till syftet kopplas ett antal frågeställningar som ska fördjupa och tydligare åskådliggöra 
syftet. Frågeställningar i uppsatsen: 
 

• Vilka drivkrafter finns bakom regionaliseringsprocessen i Region Skåne? 
• Hur är regionaliseringsprocessen förankrad bland invånarna i Region Skåne? 
• Kan en rumslig diskrepans mellan space of place och space of flows skapa en 

social polarisering som står i kontrast till EU:s mål om sammanhållning? 

1.2 Avgränsningar 
Region Skåne kommer att vara studieobjektet i den empiriska undersökningen. 
Anledningen till att Region Skåne kommer att studeras beror på att regionen dels är en 
del av den större funktionella Öresundsregionen samt dels att Region Skåne också är en 
av de regioner i Sverige som tydligast anammat utvecklingen mot en ökad 
regionalisering. Att Region Skåne också är en del av Öresundsregionen är intressant 
eftersom den regionen spänner över två länder. Just detta är en central utgångspunkt för 
EU som bejakar ett större samarbete över landsgränser.    

1.3 Metod 
En viktig del av uppsatsens syfte är att tolka resultaten från undersökningen för att 
sedan kunna analysera dessa. Vid användandet av tolkning som metod lämpar sig ett 
hermeneutiskt förhållningssätt bäst.5 Med ett hermeneutiskt förhållningssätt menas att 
uppsatsförfattaren är inriktad på att genom tolkningar skapa en förståelse.6 För att skapa 
denna förståelse placeras uppsatsens fallstudie i ett större sammanhang. Fallstudien i 
uppsatsen skulle tappa mycket i intressegrad om den inte placerades i en större kontext.7 
 
För att nå fram till uppsatsens uppställda syfte kommer således en fallstudie att 
genomföras. Anledningen till att en fallstudie, som fokuserar på Region Skåne 
genomförs är på grund av att uppsatsens syfte och frågeställningar har en hög 
abstraktionsgrad. I dessa fall då en hög abstraktionsgrad föreligger är det viktigt att 
placera uppsatsen i ett sammanhang. En ytterligare fördel med en fallstudie för denna 
uppsats är att den skapar en bra grund för insamlandet av ett empiriskt material som 
sedan kan tolkas och analyseras.8  
 
De metoder som tillämpas för genomförandet av undersökningen är båda av kvalitativ 
karaktär. Dessa två, intervjuer och litteraturstudier är de bästa för att tjäna uppsatsens 
syfte. Intervjuer som metod skapar också i motsats till litteraturstudier en typ av närhet 
till ämnet eftersom de är primära källor och att intervjun är en typ av deltagande 

                                                 
5 Patel & Davidson (2003) sid. 28f 
6 Ödman (2004) sid. 73 
7 Patel & Davidson (2003) sid. 30 
8 Gummesson (2004) sid. 115f 
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undersökningsmetod.9 Det finns också som Evert Gummesson påpekar en risk med att 
enbart använda litteraturstudier när fallstudiebaserad forskning bedrivs eftersom de 
studerade dokumenten riskerar att bli ”hängande i luften”. Därför bör en kompletterande 
metod som exempelvis intervjuer genomföras för att säkerställa validiteten.10  
 
Intervjuerna har på grund av det geografiska avståndet genomförts via telefon. Även om 
detta kan tyckas vara en stor nackdel att en person till personkontakt inte kunnat 
etableras vid intervjuerna, bedöms de genomförda intervjuerna svara upp mot de 
förväntningar som fanns. I samband med intervjuerna har det tydligt klargjorts vilka 
förutsättningar som gäller vilket innebär att respondenten ges frågan om de vill ställa 
upp med sitt namn i uppsatsen samt att syftet med intervjun klargörs. Anledningen till 
att tydliggöra och presentera syftet görs för att respondenten ska ha en klar bild av 
ämnet för att kunna avge svar som ligger inom syftet för intervjun och uppsatsen.11 
Frågorna som har ställts har varit av semistrukturerad karaktär och har utgått ifrån ett 
antal valda teman. Anledningen till detta är att intervjun blir mer öppen och bjuder in 
till diskussion i motsats till en strukturerad intervju av enkätkaraktär som kan upplevas 
en aning statisk.12 En ytterligare aspekt av detta är att ledande frågor i större 
utsträckning kan undvikas eftersom respondenten kan tolka och utveckla frågan själv 
vilket kan ge en större möjlighet till att frambringa värderingar och åsikter.13 
 
Metoden litteraturstudier har använts utöver de genomförda intervjuerna. Båda 
metoderna har tjänat samma syfte för undersökningen, nämligen att klargöra och 
frambringa Region Skånes syn och förhållningssätt till den regionaliseringsprocess som 
äger rum. Anledningen till att både metoderna tillämpas är för att säkerställa 
reliabiliteten i undersökningen och med det menas att båda metoderna kan komplettera 
varandra.14 Detta arbetssätt som kallas för triangulering, innebär att flera metoder 
kombineras för att komplettera varandra. Detta skapar en större säkerhet och reliabilitet 
i undersökningen eftersom de båda metoderna tillsammans kan fånga in ett större och 
bredare spektrum av information.15 Målet med litteraturstudien har varit att försöka 
finna orden bakom texten. Att kunna läsa mellan raderna och förstå i vilket 
sammanhang texten är skapad i och i vilket syfte, skapar goda förutsättningar för att 
hitta dolda värderingar.16 
 
Det genom undersökningen insamlade materialet har behandlats och sorterats för att 
lättare få en översyn över hur materialet kan användas. Framför allt har det varit viktigt 
att strukturera, kategorisera och sortera materialet från intervjuerna. Dessa intervjuer 
som är primära källor, har kategoriserats utifrån de olika temaoråden som 
intervjufrågorna har varit sorterade under. Detta arbetssätt har tillämpats för att få en 
överblick över de svar som framkommit i intervjuerna. Detta underlättar arbetet när 
undersökningen ska framställas och presenteras i uppsatsen.17 För de texter som också 
                                                 
9 Cloke et al. (2004) sid. 151 
10 Gummesson (2004) sid. 128 
11 Patel & Davidson (2003) sid. 70f 
12 Ibid. sid. 71f 
13 Cloke et al. (2004) sid. 132f 
14 Patel & Davidson (2003) sid. 102f 
15 Ibid. sid. 104 
16 Eyles & Smith (1988) sid. 10f 
17 Cloke et al. (2004) sid. 217f 
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utgör primära källor i uppsatsen har samma princip tillämpats som för intervjuerna. 
Detta innebär att vid läsning och analys av texter finns ett antal teman som är centrala 
och som eftersöks. Ett sådant arbetssätt skapar en bättre förutsättning att det insamlade 
materialet är relevant för uppsatsen och att det blir lättare att sortera bland texter.18 

1.4 Källor och Källkritik 
Ett antal teorier förkommer i uppsatsen på olika teman som flödessamhälle, 
regionalisering, ekonomisk konkurrenskraft och identitet. För avsnittet Den nya 
ekonomiska geografin används främst Manuel Castells teorier om flödessamhällets 
framväxt och dess rumsliga konsekvenser. Han kan i sammanhanget betraktas som en 
central person för teorierna inom ämnet där han skapat begreppen space of place och 
space of flows. Det nästkommande avsnittet som presenterar teorier kring 
regionalisering, grundar sig på Jörgen Grens och Gunnar Törnqvists forskning på 
ämnet. Både Gren och Törnqvist är etablerade inom den akademiska världen som 
doktor i europeiska studier respektive professor emeritus i kulturgeografi vid Lunds 
universitet. De tre artiklar som ligger tillgrund för avsnittet Jakten på konkurrenskraft är 
hämtade från olika tidskrifter som i de utgåvorna fokuserat på temat polycentrism, 
regional utveckling och ekonomisk tillväxt. Det sista avslutande avsnittet Människans 
plats i flödessamhället behandlar teorier kring identitet kopplat till regionalisering samt 
olika platser och rum. Teorierna grundar sig på texter från Doreen Massey samt Jouni 
Häkli och Anssi Paasi. Författarnas olika texter skiljer sig något eftersom Massey i sin 
artikel använder ett relationellt perspektiv för sin analys.  
 
I teorikapitlet används också fyra olika artiklar från de ansedda tidskrifterna Urban 
Studies, Geografiska Annaler, European Planning Studies och Built Environment. Alla 
tidskrifter utom den sistnämna, Built Environment finns tillgängliga via Stockholms 
universitets databaser. För att få tillgång till Built Environment användes Kungliga 
tekniska högskolans databaser.   
 
Valet av respondenter för intervjuerna har genomförts med beaktande av deras 
specialkunskaper. Följaktligen har de personer från Region Skåne som intervjuats 
arbetat inom avdelningarna regional utveckling och näringslivsutveckling. Dessa 
personer har med sina expertkunskaper om Öresundsregionen, Region Skåne, 
internationella kontakter, omvärldsanalys och regionalisering kunnat täcka de 
ämnesområden som syftet presenterar. Totalt har sex personer intervjuats där fem av 
dem arbetar på Region Skåne och en på Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. 
Antalet personer som intervjuats har inte på förhand varit bestämt till ett visst antal. 
Anledningen till det är att varje intervju har utvärderats efter hur mycket de har kunnat 
bidra till uppsatsens syfte.19 I intervjuerna har också respondenten i flera fall hänvisat 
till olika personer som de tror kan bidra till uppsatsen, vilket har föranlett fler intervjuer. 
Detta är för uppsatsen viktiga aspekter att betänka eftersom validiteten kan bli låg om 
fel personer eller för få personer intervjuas.20 Vidare är det också viktigt att analysera 
samt betänka hur respondenternas svar påverkas av deras expertisområde och deras 

                                                 
18 Cloke et al. (2004) sid. 312f 
19 Patel & Davidson (2003) sid. 119 
20 Ibid. sid. 102f 
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förmodade positiva inställning till sin egen region då de inte sannolikt inte ger uttryck 
för kritik i en intervjusituation eller i skrift. 
 
En mängd officiella policydokument från exempelvis EU-institutioner och statliga 
myndigheter har varit en viktig källa för att studera de strategiska övergripande målen 
och riktlinjerna för regional utveckling och sammanhållningspolitik. Rapporter, 
policydokument och informationsmaterial framställda av diverse myndigheter bör 
betraktas utifrån att de är framställda i ett visst syfte. Dessa källor har inte alltid heller 
en vetenskaplig grund vilket är viktigt att beakta för att upprätthålla ett objektivt 
förhållningssätt.21 Dessa rapporter, dokument och skrivelser utgör underlaget för den 
litteraturstudie som genomförs.   
 
I uppsatsen används olika elektroniska källor. De elektroniska källor som använts är 
framförallt olika rapporter och publikationer som framställts av olika myndigheter och 
organisationer. Vid användandet av elektroniska källor och då i synnerhet Internet finns 
ett antal problem som i uppsatsens sammanhang måste beaktas. Först och främst är inte 
Internet ett standardiserat system utan är och ska betraktas som ett öppet system. Sedan 
finns också problem beträffande källan till det som publiceras eftersom Internet är ett 
öppet system och att uppdateringar av texter kan ske utan att det anges. I motsats till 
tryckta källor kan också tillgängligheten till elektroniska källor variera på grund av 
teknikens beskaffenhet. Således kan vi inte alltid förvänta oss har tillgång till Internet 
och elektroniska källor. Dokumenten på Internet är alltså dynamiska och kan med kort 
varsel revideras.22  

1.5 Disposition 
Det inledande kapitlet presenterar uppsatsens ämne och syfte samt beskriver i vilket 
sammanhang uppsatsen placeras i. Vidare följer också en beskrivning och presentation 
av metoder för undersökningen och kapitlet avslutas med ett avsnitt där uppsatsens 
olika källor presenteras, kritiseras och diskuteras. Nästkommande kapitel utgör den 
teoretiska referensramen för uppsatsen där de olika teorierna presenteras och beskrivs 
utifrån hur de kan användas i uppsatsen. Efter teorikapitlet följer en beskrivning av 
EU:s och Sveriges förvaltningsmodeller samt de olika politiska beslut, policys och 
program som påverkar regionaliseringen. Kapitel fyra utgör uppsatsens undersökning 
där Region Skåne presenteras tillsammans med undersökningsmaterialet i form av 
intervjuer och dokument. I uppsatsens sista kapitel genomförs en avslutande diskussion 
där undersökningens framkomna resultat relateras till tidigare presenterad teori. 
Slutligen presenteras förslag på vidare forskning inom ämnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Cloke et al. (2004) sid. 41 
22 Gatarski (2004) sid. 260f 
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2. Regioner i förändring 
För uppsatsen finns ett flertal teorier som kan användas för att förklara olika teman 
inom uppsatsen. Även om de olika teorierna har sina utmärkande drag finns flertalet 
gemensamma nämnare där flödessamhället utgör den tydligaste. Detta kapitel kommer 
att presentera ett antal teorier som ska ge en förklaring till den regionalisering som nu 
sker i Europa och där regioner inom EU arbetar för att stärka sin konkurrenskraft i den 
globaliserade ekonomin. En presentation av de nya rumsbegrepp som uppkommit med 
flödessamhällets framväxt genomförs och kopplas sedan till ett avsnitt där identiteter 
och förhållningssätt till dessa rumsbegrepp presenteras. Kapitlet avslutas med ett stycke 
som sammanfattar och förklarar hur dessa teorier kan förstås och tillämpas i den 
europeiska regionaliseringsprocessen och för den genomförda studien av Region Skåne. 

2.1 Den nya ekonomiska geografin 
Namnet på detta avsnitts rubrik kan sägas vara ett samlingsnamn för teorier om 
globaliseringens effekt på ekonomin och de geografiska konsekvenserna av dessa 
effekter. Just globaliseringen har genom teknologiska innovationer skapat nya 
ekonomiska och rumsliga förutsättningar. Det ”globala rummet” har krympt och de 
avstånd som tidigare utgjorde hinder för handel och kommunikation har nu med 
teknikens hjälp överbryggts. Dessa nya förutsättningar har påverkat den ”geografiska 
mosaiken” i EU. Detta har föranlett den regionalisering som nu sker.23 

2.1.1 Framväxten av flödessamhället  
Grunden till det som vi idag kallar globaliseringen går att finna med hjälp av ett flertal 
faktorer. Bland dessa faktorer som utgör förutsättningarna för globaliseringen och det vi 
sedermera kallar flödessamhället finns en faktor som är viktigare än någon annan. 
Enligt Manuel Castells författare till boken The rise of the Network Society har nya 
teknologier skapat nya förutsättningar för kommunikation och handel. Den nya 
teknologin har medfört att exempelvis handel och kommunikation kan ske gränslöst och 
är inte längre lika platsbundet.24  
 
Den nya teknologin, där Internet och telekommunikation utgör en ryggrad för 
framväxten av globaliseringen, har skapat en ny global ekonomi. Med dagens teknologi 
kan handel och transaktioner genomföras gränslöst och under dygnets alla tjugofyra 
timmar. Detta har förändrat företagens lokaliseringsmönster eftersom deras marknad 
blir större vilket också ökat konkurrensen företagen emellan.25 En ytterligare aspekt på 
det informationssamhälle som idag existerar är att den globala arbetsfördelningen har 
förändrats. I de samhällen som ligger i framkant när det gäller att utvecklas mot ett 
flödessamhälle finns en tydlig framväxt av servicesektorn som den sektor/bransch som 
sysselsätter flest och växer snabbast. Produktionen av varor och tjänster kan också ske 
var som helst på jorden och är inte alls lika platsbundet som tidigare. Därför har detta 
skapat förutsättningar för en utflyttning av industri och produktionsarbeten som kan 
lokaliseras till andra delar av världen där de arbetsuppgifterna kan genomföras till ett 
lägre pris.26  

                                                 
23 Hall & Pain (2006) sid. 3f 
24 Castells (1996) sid. 376f 
25 Ibid. sid. 379 
26 Ibid. sid. 386f 
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Manuel Castells beskriver hur dessa nya förutsättningar för handel och kommunikation 
har skapat nya typer av nätverk mellan olika platser. Dessa platser, eller noder som de 
kallas inom nätverken utgör viktiga punkter för flöden av handel, kapital och 
människor. Denna utveckling ligger bakom den tydliga trenden mot att samhället går 
mot att bli ett så kallat ”flödessamhälle”.27 

2.1.2 Megaregioner och Polycentrism i globalisering ens fotspår 
Det flödessamhälle som Castells beskriver, består till stor del av de städer och regioner 
som hanterar dessa flöden. Just dessa flöden mellan städer, regioner och platser har haft 
en stor inverkan på hur regionaliseringskrafter uppstår och det sker en koncentration av 
ekonomisk och politisk makt till dessa platser. Mellan dessa platser uppstår olika 
hierarkier och förhållanden och detta är inget nytt i historien men idag sker detta på ett 
annat sätt.28   
 
Redan på 1930-talet visade tysken Walter Christaller hur urbana hierarkier fungerade på 
en lokal nivå inom staden eller inom regionen. Hans teorier kan idag till viss del 
tillämpas på en global nivå. De som är högst i dessa globala hierarkier är så kallade 
världsstäder.29 Begreppet världsstad kan definieras på många sätt och begreppet är inte 
heller nytt. Världsstäder i detta sammanhang är städer som har en central plats i den 
globaliserade ekonomin. Dessa städer skulle kunna sägas vara noder i ett nätverk. 
Noderna är ofta städer som London, New York eller Tokyo. I dessa städer finns mycket 
makt och kapital vilket gör att dessa platser blir centrala för världshandeln.30  
 
Det som särskiljer dessa världsstäder från andra städer är att de har ett större flöde av 
människor och kapital. Dessa världsstäder blir på så sätt viktiga noder i ett globalt 
nätverk av flöden. Dessa flöden är en av delarna i den så kallade regionaliseringsprocess 
som idag fortgår. Den regionaliseringsprocess som har ägt rum och som fortfarande 
med olika kraft pågår i EU har skapat ett Europa där regionen tilldelas alltmer makt av 
såväl ekonomisk som politisk art. Regionerna ska enligt EU:s policydokument, Det 
regionala utvecklingsperspektivet inom Europeiska unionen (ESDP) organiseras i 
polycentriska nätverk.31 Städer och regioner ska följaktligen bestå av olika nätverk som 
sammanlänkar stadens och regionens olika kluster och centra.  
 
Anledningen till att städer och regioner väljer en polycentrisk utveckling beror till 
största delen på globaliseringen. När kapital och människor kan röra sig gränslöst blir 
det viktigare för städer och regioner att marknadsföra sig. Anledningen till att de måste 
marknadsföra sig är att i och med globaliseringen blir konkurrensen mellan städer och 
regioner allt mer hård. När företag kan placera och investera sitt kapital ”gränslöst” 
måste städer och regioner vara tillräckligt attraktiva för att attrahera investeringar. Detta 
har enligt Tim Richardson och Ole B Jensen medfört att städer och regioner söker 
”winner strategies”. En sådan strategi anses den polycentriska vara. Om en stad eller 
region kan bli en viktig del i ett globalt nätverk kommer staden/regionen att bli mer 

                                                 
27 Castells (1996) sid. 393 
28 Ibid. sid. 403 
29 Hall & Pain (2006) sid. 5f 
30 Castells (1996) sid. 403 
31 Hall & Pain (2006) sid. 4f 
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attraktiv för investeringar.32 Detta är den enskilt viktigaste mekanismen bakom den 
polycentriska utvecklingen. 

2.1.3 “Space of place” och “space of flows” 
Manuel Castells beskriver hur rummet (space) formas av samhället och medborgarna 
samt att rummet är ett uttryck för det samhälle vi lever i. Därför står vi enligt Castells 
inför stora förändringar eftersom flödessamhället med sitt intåg skapat nya framför allt 
ekonomiska förutsättningar vilket skapat de nätverk som idag förbinder människor, 
kapital och varor globalt. Flödessamhället skapar således ett så kallat flödesrum.33 Detta 
flödesrum definierar Castells som: ”The space of flows is the material organization of 
time-sharing social practises that work through flows.”34  
 
Castells utvecklar sedan begreppet flödesrum med att identifiera tre olika skikt som 
tillsammans skapar flödesrummet. Den första utgörs av de nya kommunikationsmedel 
och möjligheter som finns i flödessamhället och som bidrar till att skapa nätverk mellan 
människor, företag, städer och regioner.35  
 
Det andra lagret utgörs av de noder och sammanlänkande punkter som i 
flödessamhällets nätverk förmedlar och fördelar flöden mellan olika platser. Castells 
beskriver också hur det inom dessa nätverk finns olika hierarkier av platser som har 
olika betydelse för flöden. Dessa platser utgörs ofta av världsstäder som New York, 
London och Tokyo.36  
 
Det tredje och sista lagret är vad Castells beskriver som ett skikt för organiseringen av 
den dominerande eliten och med eliten menas den ekonomiska makten som genom 
globaliseringen och flödesrummet blir starkare. Han utvecklar detta med att konstatera 
att ”…elites are cosmopolitan, people are local.” Citatet kan förstås som att vi 
människor förhåller oss till det lokala genom vår kultur och den politiska och 
ekonomiska makten finns på en annan skala som är global. Detta har enligt Castells i 
flödessamhällets fotspår skapat en polarisering mellan människan och den politiska 
samt ekonomiska makten vilket beror på denna omdaning av rummet som 
flödessamhället ger upphov till.37 
 
Castells ställer detta place of flows mot vad han kallar för space of place. Detta space of 
place kan förstås som den mänskliga domänen där vi genom våra handlingar skapar 
detta rum. Mot detta står flödesrummet som finns på en annan skala och som skapas av 
andra faktorer än platsrummet. Mellan dessa rum finns således en enligt Castells tydlig 
polarisering och han beskriver hur vi människor fortfarande är platsbundna medan 
makten i våra samhällen alltmer organiseras inom flödesrummet. Denna utvecklig ser 
Castells som oroväckande eftersom det skapar vad han kallar en ”strukturell 

                                                 
32 Jensen & Richardson (2000) sid. 505 
33 Castells (1996) sid. 411f 
34 Ibid. sid. 412 
35 Ibid. 
36 Ibid. sid. 413f 
37 Ibid. sid. 415f 
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schizofreni” där flödesrum och platsrum allt mer skiljs åt vilket bidrar till att skapa 
splittring i samhället.38 

2.2 Regionalisering 
Som det tidigare nämnts har den ”geografiska mosaiken” i Europa förändrats till följd 
av globaliseringens accelererande kraft. Detta har inneburit att en våg av regionalisering 
sköljts över den europeiska kontinenten. EU och globaliseringen har därför påskyndat 
nedmonteringen av nationsgränser i Europa. Men detta har också skapat starkare fokus 
på regionerna i EU vilket också manifesteras i de policydokument, exempelvis ESDP, 
som EU arbetat fram. Denna utveckling som nu äger rum är inget unikt historiskt sett 
men den regionaliseringsprocess som nu fortgår drivs av andra typer av mekanismer än 
tidigare. Alltså finns en skiljelinje mellan den ”gamla” regionalismen och den ”nya” 
regionalismen.39  

2.2.1 Gammal regionalism 
Jörgen Gren som i sin bok The new regionalism in the EU beskriver hur utvecklingen 
gått från den gamla regionalismen till den nya, menar att den regionalisering vi ser idag 
också fanns innan 1800-talets början. Anledningen till att Europa i dåtidens samhälle 
bestod av starka individuella regioner beror enligt Gren på bristen på enande faktorer. 
Gren beskriver vidare att många europeiska länder saknade en stark centralmakt och de 
regionala och lokala nivåerna hade väldigt lite gemensamt med centralmakten och 
nationen i övrigt. Dessa spänningar som Gren beskriver berodde på att skillnader fanns i 
språk och kultur. En annan viktig faktor är att det på den tiden till skillnad från idag inte 
fanns samma tillgång till kommunikationer. Detta medförde att det skapades en 
isolation gentemot andra regioner eftersom de inte hade möjlighet att samverka på 
samma sätt som dagens kommunikationer ger möjlighet till. Därför fanns ingen 
grogrund för en gemensam nationell identitet som folk kunde relatera till utan den 
identiteten fanns lokalt.40 Nu kan detta sägas vara en generell bild över hur Europa var 
organiserat men det finns undantag. Sverige skulle kunna sägas vara ett sådant eftersom 
vi sedan Gustav Vasas dagar har en tradition av en stark centralmakt.41  
 
Under 1800-talets senare hälft när den industriella revolutionen tog fart runt om i 
Europa skulle det komma att påverka den tidigare splittrade kontinenten. Denna epok 
som nu startade kom att präglas av centralisering. Den centrala politiska makten i 
Europas stater kämpade för att ena sina territorier. Nu skulle de tidigare starka 
regionerna splittras och integreras i nationalstaten. Från centralt håll arbetade de också 
för att överbrygga språkbarriärer och kulturella skillnader, allt för att skapa en enad 
nation. Under denna period accelererade också urbaniseringen vilket också bidrog till att 
skapa en nationell homogenitet.42  
 
Senare under efterkrigstiden kom en reaktion på den tidigare starka centralism som 
svepte över Europa. Nu höjdes röster mot de nya starka centralmakterna eftersom 
regionerna under denna centralistiska era tvingats offra sin lokala identitet för att skapa 
                                                 
38 Castells (1996) sid. 428 
39 Gren (1999) sid. 9f 
40 Ibid. sid. 25 
41 Törnqvist (1998) sid. 72 
42 Gren (1999) sid. 25f 
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en starkare nationell identitet. I Sverige yttrade det sig genom de kommunalreformer 
som genomfördes under 1960 och 1970-talen. Dessa reformer kan sägas vara en 
reaktion på den starka centralmakt som funnits och finns i Sverige. En annan viktig 
aspekt av kommunreformerna var att stärka demokratin ute i landet på den lokala och 
regionala nivån samt att även hitta nya möjligheter för att kanalisera ut centralmakten.43    

2.2.2 Nyregionalism  
Den nya formen av regionalism drivs av andra typer av mekanismer än den gamla. De 
viktigaste mekanismerna är globaliseringen av ekonomin och den försvagning av 
nationernas makt över ekonomin där företagen får en allt större makt över den 
nationella ekonomin. Gren nämner också de EU-policys som finns och att de med sina 
direktiv påskyndar en regionalisering av EU:s territorium.44 
 
I detta sammanhang ser vi tydliga kopplingar till föregående avsnitt om den nya 
ekonomiska geografin och hur den stöper om den geografiska mosaiken i EU. Således 
utkristalliseras de ekonomiska drivkrafterna som de viktigaste och detta blir en tydlig 
kontrast till den gamla regionalismen som drevs fram av ”mjuka” faktorer där identitet, 
språk och demokrati var de främsta drivkrafterna bakom regionaliseringen.  
 
Det råder inget tvivel om att den så kallade nätverksekonomin har drivit fram en 
utveckling där regioner växter fram kring viktiga noder och så kallade gatways i den 
globala ekonomin.45 Denna utveckling har också stort stöd inom EU:s olika 
policyprogram. Gren nämner Interreg som ett bra exempel på hur EU genom olika 
policys driver på regionaliseringsprocessen. Just Interreg ska verka för att skapa mer 
interregionala kontakter och på så sätt stärka regionernas konkurrenskraft. Interreg ser 
Gren som ett typexempel på ett projekt som drivs i nätverkssamhällets anda.46 Ett 
ytterligare exempel på EU:s agerande som stärker regioner hämtar Gunnar Törnqvist, 
författare till boken Renässans för regioner från EU:s så kallade subsidiaritetsprincip. 
Denna princip syftar till att EU ska sträva efter att de politiska besluten ska fattas på 
lägsta möjliga nivå. Denna princip som uppkom i samband med Maastrichtfördraget ser 
EU som ett viktigt verktyg för att flytta demokratin närmare folket. Detta tolkas av 
många som ett tydligt tecken på att EU vill ytterligare stärka den regionala nivån.47    

2.2.3 Spänningar mellan det lokala och globala   
Att betrakta regionaliseringen som en produkt av globaliseringen är inte helt 
okontroversiellt. Törnqvist pekar på att det finns skilda uppfattningar om hur 
globaliseringen och regionaliseringen förhåller sig till varandra. Den spänning mellan 
dessa två samhällsprocesser som Törnqvist beskriver handlar om att regionaliseringen 
påverkar samhället mot att vända sig bort mot det globala och skapa homogena 
samhällen på lokal nivå. Detta ska ses i motsats till globaliseringen som påverkar 
samhället i en riktning mot att bli ett flödessamhälle där gränslösa nätverk skapar ett 
starkare omvärldsberoende.48  

                                                 
43 Gren (1999) sid. 32 
44 Ibid. sid. 39 
45 Ibid. sid. 85f 
46 Ibid. sid. 86f 
47 Törnqvist (1998) sid. 71 
48 Ibid. sid. 21 
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I detta spänningsfält som Törnqvist kallar det uppstår ett omvandlingstryck. För dessa 
spänningar mellan regionalisering och globalisering svarar staten, regionen och EU. För 
att illustrera detta ”territoriella spänningsfält” använder sig Törnqvist av en figur där 
han med fyra sfärer, union, stat, nätverk och region visar hur de förhåller sig till 
varandra.49 Detta spänningsförhållande mellan det globala och det lokala utvecklas i 
korta ordalag av Törnqvist och han gör ingen djupare rumslig analys av förhållandet. 
Men han konstaterar att det inom forskningen finns flera olika uppfattningar om hur 
detta förhållande fungerar.50 Törnqvists tankar om hur olika typer av spänningar mellan 
det lokala och det globala utgör en bra grund för hur frågor kring identitet i förhållande 
till globalisering och regionalisering kan uppfattas eftersom vi människor lever inom 
dessa spänningar. Dessa tankar och teorier utvecklas vidare under rubriken 2.4.1 
Rumslig dialektik. 

2.3 Jakten på konkurrenskraft 
Som tidigare nämnts är globaliseringen en viktig faktor bakom regionaliseringen. Det 
blir den just, eftersom den skapar ett större behov bland städer och regioner att arbeta 
för att vara konkurrenskraftiga. Detta bekräftas också genom olika EU-policys som 
finns. När EU väljer att föra fram vikten av att skapa konkurrenskraft som en avgörande 
fråga för en urban och regional utveckling får det också stort genomslag i 
medlemsländerna.  

2.3.1 “One size fits all?”  
Författarna till artikeln ”European Polycentricity and Emerging Mega-City Regions: 
”One Size Fits All” Policy?”, Ludovic Halbert, Kathy Pain och Alain Thierstein, 
granskar den polycentriska utvecklingen i EU. Precis som artikelns titel antyder är de 
kritiska till att betrakta en polycentrisk utveckling som något självklart och som något 
som passar alla. Författarna kritiserar hur EU genom framför allt ESDP påskyndar en 
polycentrisk utveckling i EU utan att tillräckligt förstå och beakta de konsekvenser en 
sådan utveckling medför. De visar också hur olika EU organ genom sina 
policydokument har olika syn på denna utveckling. Vidare menar de att EU:s inställning 
i frågan om polycentrism visar att EU:s agerande ”…demonstrates the need for a better 
understanding of the interrelationship between the economy and geographical space – a 
spatial vision that encompasses the interdependencies between the space of flows and 
the space of places.”51 Kärnan i deras kritik ligger i att det finns en tydlig skillnad 
mellan EU:s policys och den utveckling som faktiskt sker i samhället. De är kritiska till 
att motiven bakom en polycentrisk utveckling alltid är av ekonomisk art och inte av 
sociala eller miljömässiga. Författarna konstaterar också att forskningen på området är 
bristfällig och de beskriver sin artikel som något som har ”skrapat på ytan” och att vi 
bara är i början av forskningen på detta område. Detta anser de borde föranleda ett 
större mått av försiktighet bland EU:s beslutsfattare om att betrakta den polycentriska 
utvecklingen som en given strategi för EU:s rumsliga utveckling.52 
 

                                                 
49 Törnqvist (1998) sid. 22 
50 Ibid. sid. 21f 
51 Halbert et al. (2006) sid. 214 
52 Ibid. sid. 214f 
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Samma tema har Ole B Jensen och Tim Richardson i sin artikel ”Discourses of Mobility 
and Polycentric Development: A Contested View of European Spatial Planning”. De 
identifierar de ett antal konflikter mellan ESDP och dess målsättningar. Många gånger 
skapas enligt Jensen och Richardson konflikter mellan EU:s mål om en utbyggd 
infrastruktur och deras mål om en hållbar ekologisk och miljömässig utveckling. Detta 
exemplifierar de med att det ur ett ESDP perspektiv är positivt om antalet bilar ökar 
eftersom det ökar mobiliteten och tillgängligheten för folk även om det skapar 
miljöproblem.53 En annan tydlig målkonflikt som uppstår är hur mindre utvecklade 
regioner ska kunna växa samtidigt som de redan utvecklade ska växa än mer. Dessa 
konflikter blir tydliga i Sveriges fall eftersom landet till stora delar består av glest 
befolkade områden. Just detta faktum är något som ESDP inte tar fasta på utan 
fokuserar mer på stadsregioner. Här uppstår problem eftersom ESDP förutsätter att EU 
till största delen är urbaniserat. Dock utgör urbaniserade områden endast 20 % av det 
totala Europeiska territoriet.54 Alla dessa konflikter ser Jensen och Richardson som en 
tydlig indikator på hur den ekonomiska tillväxten sätts i första rummet på bekostnad av 
sociala aspekter.55 Eller som de uttrycker det, jakten på ”winner strategies” i den 
globaliserade ekonomin skapar nya förutsättningar för den regionala 
utvecklingsplaneringen där jakten på ekonomisk tillväxt hamnar överst på agendan.56  

2.3.2 Är ett nätverk av städer mer än summan av de enskilda 
städerna? 
Evert Meijers som skrivit artikeln “Polycentric Urban Regions and the Quest for 
Synergy: Is a Network of Cities More than the Sum of the Parts?”, beskriver en 
utveckling där stater genom sin politiker ser den polycentriska utvecklingen som en 
viktig faktor för att skapa konkurrenskraft. Dock är alla enligt Meijers inte medvetna om 
hur denna polycentrism fungerar utan det tas för givet att en implementering av denna 
struktur automatiskt ska skapa tillväxt och konkurrenskraft. Detta ser han som en tydlig 
utveckling genom att bland annat studera EU-policys där det enligt han blir tydligt hur 
synen att ett nätverk av städer är mer än summan av de enskilda städerna tas för 
given.57  
 
Han argumenterar också för att nivån på de synergier som kan skapas till följd av den 
polycentriska utvecklingen beror på kontexten. Olika platser har olika förutsättningar 
och det påverkar synergieffekterna. Meijers menar att polycentriska regioner och städer 
kan uppnå bra synergier men dessa påverkas av hur den politiska styrningen är inom 
regionen. Han menar vidare att vikten av konsensus inte kan understrykas tillräckligt 
och att regioner måste agera som samarbetspartners och inte som konkurrenter.58 I detta 
sammanhang nämner han begreppet complementary vilket på svenska kan översättas till 
komplementarism.59 Detta begrepp används också i ESDP där det beskrivs som en 
faktor som kan mildra de negativa effekterna av konkurrens.60  

                                                 
53 Jensen & Richardson (2000) sid. 514 
54 Ibid. sid. 508 
55 Ibid. sid. 503 
56 Ibid. sid. 505 
57 Meijers (2005) sid. 766 
58 Ibid. sid. 778f 
59 Ibid. sid. 778 
60 ESDP Det regionala utvecklingsperspektivet inom Europeiska unionen (2000) sid. 21 
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I sina avslutande reflektioner utvecklar Meijers några intressanta tankar. Han påpekar 
där hur han ser en utveckling som förkastar teorierna kring världsstäder och deras 
hierarkiska relationer. Dessa hierarkiska relationer som har sina rötter i Walter 
Christallers centralortsteori tror han kommer att ersättas av en ny mer horisontell 
relation städer och regioner emellan. Detta är en utveckling som Meijers menar kommer 
att skapa bättre förutsättningar för ökade synergier mellan polycentriska regioner och 
städer. Dessa synergier uppstår då eftersom relationen blir mer inriktad på att stödja 
istället för att konkurrera.61    

2.4 Människans plats i flödessamhället 
Castells nämner hur det finns en diskrepans mellan space of place och space of flows 
där människan och den ekonomiska samt politiska makten blir alltmer åtskilda. Till 
dessa teorier kring space of place och space of flows kan vi koppla in en 
identitetsaspekt. Alltså hur relaterar och identifierar vi människor oss till de olika 
rummen? 
 
Två personer som tagit fasta på frågeställningen om förhållandet mellan geografi, plats 
och identitet är de två finska professorerna Jouni Häkli och Anssi Paasi. I antologin 
Voices from the North – New Trends in Nordic Human Geography skriver de i sitt 
kapitel Geography, space and identity om hur relationen dem emellan har utvecklats. 
De inleder med att beskriva hur identiteter alltid har en rumslig dimension och att i 
diskussioner kring identitet, relateras ofta identiteten till platser. Deras syn på identitet 
är i enlighet med den så kallade socialkonstruktivistiska tanken om att identiteten 
skapas genom människan och dess handlingar.62   
 
Vid diskussioner kring regional identitet understryker de vikten av att skilja mellan 
regionens identitet och invånarnas identitet. Anledningen till att de förordar den 
distinktionen är att de två identiteterna skapas av delvis olika faktorer. Den 
förstnämnda, regionala identiteten skapas exempelvis genom kultur, historia, ekonomi 
och språk. När det gäller invånarnas identitet bör fler aspekter beaktas än för den 
regionala identiteten. För att förstå invånarnas identitet är det viktigt att studera olika 
samhällsmekanismer där exempelvis media, skola och politiska beslut utgör kanaler för 
att sprida samhällsvärderingar. Dessa värderingar kan sägas utgöra en upplevd identitet 
och det är genom denna som vi kan skapa en ”vi-känsla”.63    
 
De fortsätter sedan resonemanget med att beskriva hur samhälleliga värderingar och 
ideologier påverkar identitetsskapande. Det tar sedan resonemanget ett steg längre och 
ställer sig frågan om vem eller vilka som styr diskursen kring identitetsskapandet. Detta 
anser de också avspegla sig i att identiteten har olika ”bärare” eller ambassadörer men 
även att det fastställs av de styrande inom diskursen hur identitetens gällandeyta ser 
ut.64 De väljer också att göra kopplingen mellan ideologi och identitet eftersom 
samhälleliga värderingar styrs av ideologi. I detta sammanhang kan också analyser av 
dessa samhällsvärderingar göras för att studera om alla invånare är inkluderade i de 
värderingar, styrda av ideologi, som ligger till grund för identitetsskapandet. Dessa 
                                                 
61 Meijers (2005) sid. 779 
62 Häkli & Paasi (2003) sid. 142 
63 Ibid. sid. 142f 
64 Ibid. sid. 143 
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värderingar och ideologier operationaliseras genom olika institutioner, såväl statliga 
som privata och manifesteras genom olika typer av politiska beslut och symboler.65    
 
När det gäller skapande av en regional identitet för både regionen och invånarna 
understryker Häkli och Paasi vikten av att byggandet av identiteten är förankrad och att 
regionens och invånarnas identitet harmoniserar. Den identitet som skapas av invånarna 
har sin utgångspunkt i den verklighet de lever i och därför ska deras identitet också 
uppfattas som dynamisk och ständigt föränderlig eftersom samhället fungerar på samma 
sätt. Eftersom identiteten skapas utifrån den verklighet som omger människan är det 
viktigt att identifiera den kontext som människan lever i eftersom det är den ytterst som 
formar identiteten.66 I denna verklighet eller kontext där identiteten skapas är det också 
viktigt att belysa vikten av språket som bärare och förmedlare av identitet. Analys av 
språket inom diskurser för identitet kan vara viktiga för att förstå och kartlägga olika 
samhällsvärderingar och ideologier.67  
 
Häkli och Paasi avslutar sin artikel med att exemplifiera sina tankar kring geografi, plats 
och identitet genom att studera sitt hemland Finland som genomfört reformer av sin 
territoriella och administrativa indelning. Tanken med reformerna var att stärka den 
regionala nivån genom att tilldela den mer makt. I diskursen kring dessa reformer har 
Häkli och Paasi identifierat hur identitetsdiskursen delats i två. Det finns en för vad de 
kallar för ”vanligt folk” och en för de politiskt administrativa institutionerna. Dock är de 
noga med att poängtera att de två diskurserna inte alltid behöver befinna sig i konflikt 
med varandra. Men samtidigt efterlyser de också ett större mått av samsyn där ett 
gemensamt ”språk” är viktigt för att harmonisera de två diskurserna.68  
 
Att de två diskurserna var skiljda från varandra fann de tecken på genom att studera 
statistik som gav bilden av att folk primärt identifierar sig med sin hembygd eller 
stadsregion. De har också visat sig att reformerna har fått olika genomslag i Finland. 
Olika regioner har reagerat olika på reformerna och det beror enligt Häkli och Paasi på 
att den regionala identiteten skiftar beroende på var i Finland regionen ligger. I detta 
sammanhang återfinns också en stor del av kritiken mot reformerna eftersom de inte tar 
hänsyn till regionala och lokala variationer.69 
 
I sin avslutande analys nämner Häkli och Paasi hur förhållandet mellan geografi, plats 
och identitet håller på att förändras. Anledningen till detta härrör från flödessamhällets 
intåg och att det i och med det skapar nya förutsättningar för identitet eftersom den inte 
blir lika platsbunden. Detta skapar enligt dem en allt större vikt av att förstå kontexten 
kring identitetsskapandet.70  

2.4.1 Rumslig dialektik 
En som utvecklar de tankar som Häkli och Paasi avslutar föregående avsnitt med är 
Doreen Massey. I sin artikel Geographies of Responsibility fortsätter hon på temat 

                                                 
65 Häkli & Paasi (2003) sid. 146f 
66 Ibid. sid. 143f 
67 Ibid. sid. 145f 
68 Ibid. sid. 148 
69 Ibid. sid. 149f 
70 Ibid. sid. 153 
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identitet i förhållande till space of place och space of flows. Massey anser att den 
relation mellan space of place och space of flows som Manuel Castells beskriver är en 
alltför förenklad bild över deras förhållande. Det som Massey vill föra in i debatten är 
en ny syn på rummet. Massey betraktar rummet utifrån ett vad hon kallar ”relationellt” 
perspektiv. Med det menas att ”rummet” (space) betraktas ur ett perspektiv där fokus 
hamnar på hur platsers relation till varandra påverkar respektive plats. Relationen 
platser emellan kan ha sin botten i flertalet orsaker som exempelvis kultur, identitet och 
ekonomi. En viktig sak att anamma är att platser inte utvecklas separat från andra utan 
parallellt eller med påverkan av andra platser. För att förstå hur en plats är konstruerad 
och utvecklad måste vi förstå hur platser med anknytning till vår plats kan påverka.71  
 
För Massey är det viktigt att kartlägga olika platsers identitet eftersom de påverkar 
varandra. Eller som Massey uttrycker det”We are responsible to areas beyond the 
bounds of place not because of what we have done, but because what we are.”72 Med 
detta citat tydliggör Massey det centrala temat i sin artikel, nämligen att den lokala 
identiteten i en globaliserad värld får stor betydelse för makten och politiken om ett 
relationellt rumsligt perspektiv tillämpas. Hon visar hur viktigt det är att förstå hur 
platser emellan genom människor interagerar och utmanar de tidigare och existerande 
strikta något statiska administrativa gränser som finns.73  
 
Hur ska vi då förstå identiteten ur ett relationellt perspektiv? För att förstå detta måste vi 
förstå hur olika platsers identitet formas och hur platsen förhåller sig till rummet. Vi 
måste också enligt Massey förstå att detta är en ständigt pågående process och att den 
inte är statisk. Framförallt måste också en förståelse skapas för de olika geografiska 
nivåerna och hur de i sin relation påverkar platsers identitet.74 Massey skriver om att 
med ett relationellt rumsligt perspektiv kan inte förhållandet mellan globalt och lokalt 
förstås så enkelt som den ”ryska dockan”. Med den ryska dockan menar Massey att det 
finns en uppfattning om att vi människor gör en hierarkisk indelning av de geografiska 
nivåer som vi identifierar oss med. Den gängse och traditionella synen är att det mest 
lokala ligger oss närmast i identitetshierarkin och det globala hamnar längst ner i 
hierarkin eftersom vi upplever det som abstrakt och något som finns över våra huvuden. 
Massey hävdar att denna uppfattning av identitetshierarkier som en rysk docka starkt 
kan ifrågasättas eftersom det enligt henne är en förenklad bild av denna relation. Enligt 
Massey kan vi med det relationella perspektivet betrakta identitet på ett annat sätt.75 Vi 
människor och många forskare tenderar också enligt Massey att förenkla bilden av 
förhållandet mellan place (lokalt) och space (globalt) vilket ofta renderar i uppfattningar 
om att globaliseringen äger rum på någon annan plats eller nivå än ”här”. Massey 
exemplifierar detta med London där staden som plats (place) är en viktig faktor för den 
globala ekonomin vilket i sin tur starkt påverkar globaliseringen.76 Därför finns det 
enligt Massey svårigheter i att hävda att globaliseringen sker på någon annan plats 
eftersom det är vi som skapar den.77 

                                                 
71 Massey (2004) sid. 5 
72 Ibid. sid. 16 
73 Ibid. sid. 17 
74 Ibid. sid. 5 
75 Ibid. sid. 8f 
76 Ibid. sid. 14 
77 Ibid. sid. 8 
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2.5 Teoretisk sammanfattning 
De teorier som har presenterats i detta kapitel har skapat en djupare förståelse kring 
regionaliseringens drivkrafter och hur regionaliseringen kan placeras in i en 
identitetsdiskurs. I denna identitetsdiskurs kan sedan begreppen platsrum och flödesrum 
tillämpas för att se människans roll i regionaliseringen och hur vi människor relaterar 
till dessa två olika rum. I den empiriska studien utgör teorierna viktiga utgångspunkter 
för hur undersökningen av Region Skåne ska genomföras eftersom teorierna är viktiga 
för valet av de variabler som ska studeras.   
 
För att kunna undersöka och beskriva de olika drivkrafter som ligger bakom 
regionaliseringen i Region Skåne är det viktigt att förstå de förutsättningar som finns. 
Teorier kring flödessamhällets framväxt och dess påverkan på regionaliseringsprocessen 
är viktiga att förstå vid analys av Region Skånes specifika drivkrafter som finns i 
regionaliseringsprocessen. För undersökningen av drivkrafterna bakom 
regionaliseringen är också ambitionen att se hur dessa har förändrats från kulturella och 
sociala till att idag med flödessamhällets framväxt skiftat till att vara av ekonomisk art.  
 
Undersökningen om identitet i regionaliseringsprocessen kommer att relateras till 
rumsbegreppen platsrum och flödesrum. För att återknyta till stycket innan kan 
platsrummet sägas utgöra det lokala mänskliga rummet och flödesrummet det 
ekonomiska plats lösa rummet. För att undersöka identiteten finns ingen given variabel. 
Eftersom ett aktörsperspektiv tillämpas i undersökningen kommer de viktiga variablerna 
bli att studera förankringen av det regionala utvecklingsarbetet för att därigenom se hur 
invånare i Region Skåne är delaktiga i det regionala utvecklingsarbetet. Förankringen av 
det regionala utvecklingsarbetet kan sedan relateras till identitet och analyseras utifrån 
begreppen platsrum och flödesrum.  
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3. Sverige i regionaliseringens Europa 
Föreliggande kapitel placerar Sverige i den europeiska regionaliseringskontexten. 
Kapitlet inleds med en beskrivning av den svenska förvaltningsmodellen och sedan 
fortsätter denna beskrivning med att studera hur det svenska politiska systemet har och 
kommer att förändras tillföljd av den regionaliseringsprocess som sker inom EU. 
Kapitlet avslutas med EU:s olika policyinstrument och dokument inom ramen för den 
Svenska kontexten.  

3.1 Det politiska styret, från centralmakt till reg ionalmakt  
Sverige har traditionellt haft en stark centralmakt. Detta har med regionalismens och 
EU:s intåg kommit att förändras. Regionen har tilldelats ett starkare fokus och inom EU 
är trenden att mer makt tilldelas de regionala beslutorganen. Detta är i Sveriges fall 
intressant eftersom det utmanar den tidigare starka centralmakten vilket kan leda till 
inrikespolitiska spänningar och krav på en ny politisk organisation.78 Dessa nya 
utmaningar för den svenska förvaltningsmodellen har föranlett den så kallade 
Ansvarskommittén.  
 
Den svenska förvaltningsmodellen består av tre nivåer, den nationella, den regionala 
och den lokala nivån. På den nationella nivån är riksdag och regering de styrande. All 
lagstiftning sker på den nationella nivån. Nästa nivå, den regionala är det länsstyrelsen 
som är styrande där landstinget ansvarar för sjukvården och i vissa fall 
kollektivtrafiken.79 På den lokala nivån återfinner vi kommunerna som i Sverige är 290 
till antalet. På den kommunala nivån tas beslut om exempelvis bygglov och 
grundläggande samhällsservice som skola, vård och omsorg.80 Kommunen är också 
innehavare av det så kallade planmonopolet, vilket innebär att kommunen har monopol 
på att dela ut bygglov och besluta kring detalj- och översiktsplanering.81  
 
I Sverige har vi av tradition haft en stark centralmakt och de regionala och kommunala 
nivåerna har tjänat som en förlängning av centralmakten. Detta är dock något som är 
under förändring. Orsakerna till detta går att finna i det regionaliseringstryck som har 
skapats av den nya globaliserade ekonomin. Dessa nya samhällstendenser är något som 
riksdag och regering har tagit fasta på och de beskriver en utveckling som under de 
senaste åren skapat en situation där mer och mer av den tidigare starkt centraliserade 
makten flyttats över till kommuner och länsstyrelser. Från riksdag och regering har de 
valt att utreda denna fråga om hur Sverige ska styras i framtiden. Denna utredning 
bedrivs av den så kallade ansvarskommittén och deras uppgift blir att just utreda den 
svenska förvaltningsmodellen och hur den i framtiden ska anpassas så den harmoniserar 
med samhällsutvecklingen.82    
 
Ansvarskommittén startade sitt arbete under våren 2003 och har i uppgift att utreda och 
analysera hur den politiska makten i Sverige ska anpassas till nya samhälleliga 
förändringar som nu sker. Slutbetänkandet som ska presenteras senast 28 februari år 
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81 Nyström (2003) sid. 57 
82 www.regeringen.se [3] 



 22 

2007 ska ge svar på hur den politiska makten ska organiseras för att på bästa sätt 
tillgodose medborgarnas behov av bland annat välfärd och hur den politiska makten ska 
komma ”närmare” folket.83  
 
I direktiven som Ansvarskommittén tilldelats av regeringen beskrivs hur EU genom sin 
politik drivit på en regionaliseringsprocess och att detta skapar utmaningar för den 
svenska förvaltningsmodellen. I direktiven beskrivs hur den svenska 
förvaltningsmodellen med sin starka centralmakt är i behov av att utvecklas eftersom 
EU lägger mer och mer ansvar på de regionala och lokala beslutsnivåerna. Vidare 
nämns det också hur de politiska gällandeytorna skiftar i förhållande till de 
administrativa gränserna. De placerar detta i sammanhanget att det sker ett större 
samarbete över landsgränser och att detta är en utveckling som kommer att fortsätta 
eftersom den påskyndas genom EU:s regionalpolitik. I samma stycke nämns också hur 
Skåne som en av flera län i Sverige bedriver en försöksverksamhet för att utvärdera ett 
utökat regionalt självstyre.84  
 
Kommittén avslutar med att lämna en föraning om att förändringar av den svenska 
förvaltningsmodellen säkerligen krävs men detta måste enligt kommittén ske med en 
bred folklig förankring.85  

3.2 Den fjärde politiska nivån  
Den svenska förvaltningsmodellen består traditionellt av tre nivåer, Stat, landsting och 
kommun. I och med EU-inträdet i mitten av 1990-talet fick Sverige ytterligare en 
politisk beslutsnivå. Detta har starkt påverkat den svenska politiken.86 EU har som 
målsättning att vara ett sammanhållet territorium och detta stipuleras i bland annat 
ESDP och andra policydokument. Detta genomförs sedan genom olika projekt som sker 
inom ramen för Interreg som ofta finansieras genom EU:s strukturfonder. 

3.2.1 EU:s mål om sammanhållning 
Ett av de absolut grundläggande målen med EU och anledningen till att just den 
Europeiska unionen bildades var på grund av tanken om sammanhållning, en union.87 
Denna tanke om en Europeisk union har genom historien utvecklats till att bli konkret 
politik. Just tanken om en union och bildandet av den utgör en stor del av de 
politikområden som EU verkar inom.  
 
Den sammanhållningspolitik som EU bedriver sorterar under politikområdet 
regionalpolitik och strukturstöd. EU har beslutat att denna sammanhållningspolitik ska 
bäras fram av tydliga mål. Det övergripande målet är ”… att minska de ekonomiska och 
sociala skillnaderna mellan regionerna i EU.” . Vidare stipuleras också att ett viktigt 
mål med regionalpolitiken är att ”… stärka EU:s konkurrenskraft gentemot resten av 
världen.”88  
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År 2007 inleds en ny programperiod för den europeiska regionalpolitiken. Dessa 
programperioder sträcker sig över sju år och varje period följer den långtidsbudget som 
EU genom Europaparlamentet beslutar om. Den kommande perioden som inleds från 
och med årsskiftet fram till och med år 2013, ska fokusera på tre tydliga mål som ska 
utveckla samt stärka den europeiska sammanhållningen. De tre målen är:89  
 

• Konvergens 
• Regional konkurrenskraft och sysselsättning 
• Europeiskt territoriellt samarbete 

 
Dessa mål som EU har gällande sammanhållning tillämpas på olika sätt. Det främsta 
instrumentet för att tillämpa målen är de så kallade strukturfonderna. Vidare följer också 
ESDP och Interreg som viktiga policyprojekt för att skapa ett mer sammanhållet 
europeiskt territorium.  

3.2.2 EU-policys för stödjande av sammanhållning  
EU:s mål om sammanhållning tillämpas som sagt genom ett antal olika policys och 
projekt. De främsta policyprojekten och programmen för detta inom arbetet för EU:s 
regionala utvecklingsarbete är ESDP, Interreg och strukturfonderna. De sistnämnda 
kanske inte kan betraktas som en policy eller ett projekt men det är strukturfonderna 
som finansierar arbetet med Interreg och ESDP.  
 
Strukturfonderna 
Strukturfonderna ska genom att finansiera olika program och projekt bidra till att 
realisera EU:s mål om ett sammanhållet territorium. Likt övriga EU:s politik är målet 
om social och ekonomisk hållbarhet det överordnade. Vidare definieras också mer 
specifika mål för varje strukturfond och dessa gäller under de sju åriga 
programperioderna. De tre mål som har varit gällande för perioden år 2000-2006 kan 
generaliseras till att beröra tre övergripande samhällsfrågor sysselsättning, ekonomisk 
konvergens och utbildning. Strukturfonderna är uppdelade i fyra separata fonder och 
varje fond är inriktat på ett specifikt politikområde. De fyra fonder som har varit 
gällande för åren 2000-2006 är:90 
 

• Regionalfonden 
• Socialfonden 
• Jordbruksfonden 
• Fiskerifonden 

 
Regionalfonden som är den mest penningstarka har haft som syfte att minska den 
regionala obalansen i EU. Bland de projekt som bedrivits och som tilldelats pengar 
finns framförallt infrastruktur, sysselsättning och regionalstöd. Socialfonden har haft 
integration, sysselsättning och jämställdhet som sina viktigaste mål. Jordbruksfonden 
hade som uppgift att stödja jordbrukssektorn och arbeta för att stärka Europas perifera 
delar. Den sista strukturfonden, Fiskerifonden har arbetat för att skapa en balans mellan 
fiskbeståndet och exploateringen av beståndet. Fiskerifonden har även verkat för att 
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stärka och stödja regioner som är beroende av fisket. De pengar som fördelas till de 
olika projekten ansvarar lokala myndigheter för och de ska även se till att de genomförs 
utefter de uppsatta målen.91  
 
Utöver dessa fyra strukturfonder finns en ytterligare ”specialfond”. Denna fond som 
heter Sammanhållningsfonden är driven av en solidaritetstanke där endast regioner och 
länder som har en BNP som är 90 % lägre än genomsnittet för EU kan söka pengar. 
Bland de projekt som fonden finansierat finns framförallt infrastrukturprojekt. Målet 
med dessa infrastrukturprojekt är att sammanlänka dessa mindre bemedlade regioner 
med de mer bemedlade regionerna i Europa. Ett av de största projekten är det så kallade 
TEN-T projektet. TEN-T står för Trans-European Transport Networks och har precis 
som namnet avslöjar i syfte att genom en utbyggd infrastruktur binda samman det 
europeiska territoriet.92    
 
Nya förslaget till strukturfonder, programperioden 2007-2013 fördelar mer pengar till 
storstadsregioner istället för landsbygden. Detta är ett starkt tecken på hur EU ser på 
storstadsregioner som dynamos för EU:s tillväxt.93 Samtidigt som mer pengar görs 
tillgängliga för andra än eftersatta regioner ändras också utformningen av fonderna. De 
tidigare fyra fonderna blir tre. De nya fonderna är Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och sammanhållningsfonden. Alltså 
försvinner fiskeri och jordbruksfonden som istället ska integreras i EU:s ordinarie 
jordbrukspolitik.94 
 
Till strukturfonderna finns ett antal gemenskapsinitiativ kopplade. Dessa initiativ ska 
komplettera och fördjupa strukturfondernas mål. Ett av de fyra gemenskapsinitiativen 
Interreg III är speciellt intressant för denna uppsats eftersom den har till syfte att arbeta 
för att regioner ska arbeta gränsöverskridande.95 
 
ESDP 
ESDP, eller European Spatial Development Perspective är ett policydokument 
framtaget av EU. Detta dokument som antogs i Potsdam 1999 har som syfte att ”… 
åstadkomma en balanserad och hållbar utveckling för Europeiska unionens 
territorium.”  Vid detta möte i den tyska staden Potsdam framhöll mötesdeltagarna att 
tre för EU grundläggande mål även ska genomsyra ESDP. Målen de framhöll var:96  
 

• Ekonomisk och social sammanhållning 
• Bevarande och förvaltning av naturresurserna och kulturarvet 
• Mer balanserade konkurrensförhållanden inom Europa  

 
Dessa mål är sammanlänkade med målen om ett sammanhållet Europa. ESDP ska ses 
som ett av de policyinstrument som EU har att tillgå för att tillämpa de mål som finns 
om ett sammanhållet europeiskt territorium. ESDP är till skillnad från strukturfonder, 
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Interreg och andra EU policys inriktad på de fysiska aspekterna av den europeiska 
sammanhållningen. Målen för dessa fysiska aspekter, bygger likt EU:s övergripande 
mål på den av FN framarbetade definitionen av en hållbar utveckling, nedtecknad i den 
så kallade Brundtlandrapporten.97 De tre mål som ska utgöra ramverket för arbetet mot 
ett territoriellt sammanhållet EU, stipulerades 1994 efter ett möte mellan ministrar som 
ansvarar för regional utveckling och fysisk planering. Enligt ministrarna på mötet skulle 
de tre målen vara:98 
 

• Utveckling av ett balanserat och flerkärnigt stadssystem och ett nytt förhållande 
mellan stad och land. 

• Säkerställande av likvärdig tillgång till infrastruktur och kunskaper. 
• Hållbar utveckling, sund förvaltning och skydd av naturen och kulturarvet. 

 
En av de viktigaste åtgärderna som ESDP framhåller för att skapa en territoriell 
europeisk sammanhållning är att städer och regioner ska arbeta för att utvecklas 
polycentriskt. Med polycentriskt menas att städer och regioner ska sträva efter att bli 
flerkärniga. Att skapa flera kärnor inom en stad eller en region syftar till att bryta en allt 
för stark koncentration av den ekonomiska tillväxten. Detta är i linje med EU:s mål om 
en balanserad tillväxt men är också enligt ESDP bra för att skapa territoriell 
sammanhållning.99 För att uppnå denna flerkärniga struktur krävs en god infrastruktur 
och därför nämner också ESDP projektet TEN-T som en viktig faktor för den 
polycentriska flerkärniga staden/regionen.100 Samtidigt som ESDP förespråkar den 
polycentriska strukturen för att skapa en bättre sammanhållning nämns också hur den 
ska bidra till att stärka den urbana och regionala konkurrensen i den globaliserade 
världsekonomin. Vidare nämns också vikten av att utveckla så kallade ”gateways” som 
ska fungera som noder i den så kallade nätverksekonomin.101 
 
Ett för denna uppsats intressant mål som nämns i ESDP är att EU vill främja 
komplementariteten mellan städer och regioner. Med komplementariet menas att städer 
och regioner ska samarbeta för att främja en framförallt ekonomisk utveckling som ska 
skapa en större konkurrenskraft. Vidare framhålls också att konkurrensens negativa 
sidor ska undvikas.102 Dock nämns detta endast i kortare ordalag och det nämns inte 
vilka de negativa sidorna av konkurrensen är och hur de ska övervinnas med 
komplementariteten.   
 
Interreg III 
Interreg III är det gemenskapsinitiativ som genom strukturfonderna tilldelas störst 
resurser under perioden 2000-2006. Detta initiativ är uppdelat efter tre olika 
inriktningar, A, B och C. Varje inriktning har arbetat med specifika frågor. Gemensamt 
för A, B och C är att de syftat till att stödja regioner i deras arbete med att bli en del av 
den europeiska gemenskapen. Därför är en viktig del i arbetet har varit att främja 

                                                 
97 ESDP Det regionala utvecklingsperspektivet inom Europeiska unionen (2000) sid. 10 
98 Ibid. sid. 11 
99 Ibid. sid. 20 
100 Ibid. sid. 14f 
101 Ibid. sid. 22f 
102 Ibid. sid. 21 
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samarbete mellan regioner. Vidare har de olika inriktningarna A, B och C specifika 
geografiska avgränsningar.103  
 
Interreg IIIA har haft som sitt övergripande mål att arbeta med och stödja regioner som 
befinner sig i gränsområden. Bland dessa gränsområden finns bland annat Öresund, 
skärgården i Östersjön och gränslandet mellan Sverige och Norge.104  
 
Interreg IIIB har varit inriktad på transnationella samarbeten och dessa samarbeten ska 
ske över olika geografiska nivåer så som lokal, regional och nationell. Interreg IIIB har 
också varit det gemenskapsinitiativ som arbetat med TEN-T för att med infrastrukturens 
hjälp knyta ihop det europeiska territoriet.105  
 
Interreg IIIC har arbetat för att stödja regioner som inte finns i gränsområden. En viktig 
uppgift för Interreg IIIC har varit att främja kandidatländernas och de nya 
medlemsländernas integration.106  
 
Slutligen finns ett ytterligare initiativ, Interact. Men detta initiativ skiljer sig från de 
andra eftersom de arbetar med att ta tillvara på tidigare erfarenheter av Interregprojekt 
under tidigare programperioder. Under den senaste Interact perioden har det 
konstaterats att Interreg arbetet ska omarbetas. Tanken är att arbetet tydligare ska följa 
målen om ett territoriellt samarbete inom EU och att detta inte ska bedrivas lika 
specifikt som tidigare. När den nya programperioden 2007-2013 startar reformeras 
gemenskapsinitiativen. De enskilda programmen läggs ner och det tidigare arbetet 
kommer att utvecklas och bedrivas inom ramen för strukturfonderna.107  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
103 www.eu-upplysningen.se [15] 
104 Ibid. [16] 
105 Ibid. [17] 
106 Ibid. [18] 
107 Ibid. [19] 
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4. Region Skåne – en del av regionernas Europa 
Som tidigare nämnts är Region Skåne utvald till fallstudien eftersom det är en region 
som på många sätt representerar den regionaliseringsprocess som sker i Europa. Sedan 
finns det ett flertal för Skåne specifika förutsättningar som skapar en bra grogrund för 
regionalisering. Just att två städer av Malmös och Köpenhamns storlek ligger tätt intill 
varandra och att de samtidigt delas av en nationsgräns. Dessa två städer delar således 
många egenskaper med varandra och de bildar tillsammans vad som kallas en 
funktionell region. Med detta menas att arbetsmarknadsregionen och den ekonomiska 
regionen spänner över två regioner i två olika länder. Men det som skiljer dem åt är den 
administrativa gränsen och således också den administrativa regionen. Lite förenklat 
kan det sägas att Skåne och Köpenhamnsregionen som tillsammans bildar 
Öresundsregionen, har en gemensam arbetsmarknad och en gemensam handelsmarknad 
men detta sammanfaller inte med den politiska makten.  
 
Dessa förutsättningar sett ur ett EU perspektiv är precis det som bejakas från EU, 
nämligen ett ”Europa av regioner”.108 I denna regionaliseringskontext placeras 
fallstudien. Fokus för fallstudien kommer att i enlighet med syftet att fokusera på 
samverkan mellan olika drivkrafter bakom regionaliseringen. Som det tidigare 
beskrivits i den teoretiska bakgrunden för uppsatsen är att det finns skillnader i 
regionaliseringens drivkrafter förr och nu. Det som förenklat kan sägas vara skillnaden 
mellan nu och förr är att de ekonomiska drivkrafterna dominerar och leder 
regionaliseringen. I motsats till dessa ekonomiska drivkrafter finns mer mänskliga 
faktorer som identitet. Således kommer fallstudien fokuseras på hur Region Skånes 
regionala utvecklingsarbete är förankrat och om det kan finns motsättningar mellan de 
ekonomiska drivkrafterna och de mänskliga. Ett identitetsperspektiv tillämpas, där 
identitetens betydelse för regionaliseringen undersöks, och då framförallt genom att 
undersöka hur de personer som arbetar med det regionala utvecklingsarbetet beaktar 
dessa frågor i planeringen. Metoder för att undersöka detta är intervjuer och 
litteraturstudier.   

4.1 Region Skåne – en introduktion  
Vid en presentation av Region Skåne bör en distinktion tydliggöras. Det är viktigt att 
särskilja den administrativa delen av Region Skåne och Skåne/Öresundsregionen. Även 
om målet är att sammanfoga funktionella och administrativa regioner bör de vid en 
beskrivning hållas åtskiljda. Först kommer Region Skåne, den administrativa regionen 
att presenteras sedan i nästkommande avsnitt följer en beskrivning av Skåne som en del 
av en större internationell region där just administrativa och funktionella gränser inte 
överensstämmer.  
 
Region Skåne har fötts fram av ett antal viktiga politiska beslut. En viktig 
grundförutsättning var att efter ett regeringsbeslut i december 1996 slogs de tidigare 
länen Kristianstad och Malmöhus ihop för att bilda Skåne län. Detta nya län med 
Malmö som residensstad integrerade de tidigare länens administrativa enheter för att 
skapa en gemensam. Under det nästkommande året, 1997 flyttades också det tidigare 
statliga ansvaret för regionala utvecklingsfrågor ut till Regionförbundet Skåne.109 Skåne 
                                                 
108 Gren (1999) sid. 183 
109 www.skane.se [20] 
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är också ett av två försökslän inom ramen för ansvarskommitténs arbete.110 Nästa 
viktiga årtal i Region Skånes historia är 1999 då Region Skåne bildades ur det tidigare 
regionförbundet. Under Region Skåne samlades Landstingets och Länsstyrelsens 
ansvarsområden samt även det statliga ansvaret för regional utveckling.111    

4.1.1 Skåne som en del av en större internationell region 
Skåne som region är i ett svenskt och europeiskt perspektiv ganska unik eftersom det är 
en gränsregion där två stora städer ligger i direkt anslutning till varandra.  
Öresundsregionen som på den svenska sidan utgörs av Skåne och på den danska av 
öarna Själland, Lolland-Falster, Mön och Bornholm (Se figur 1 nedan). Inom 
Öresundsregionen bor cirka 3,6 miljoner människor och ungefär två tredjedelar av 
invånarna bor på danskt territorium.112  
 

 
Figur 1:  Karta över Öresundsregionen 
Källa: http://www.samenland.nl/zweden/zwe_images/skane_oresundregio_large.gif 
 
Öresundsregionen är som tidigare nämnts Skånes och Köpenhamns gemensamma 
region på många sätt som när det exempelvis gäller arbetsmarknad, handel och 
utbildning men på en punkt saknar de en gemensam region. De delar inte en 
administrativ region. Detta kan ses som ett problem då inte de olika typerna av regioner 
sammanfaller. 
 
Dock existerar regionen på andra platser än det administrativa. Stephan Müechler 
verkställande direktör på Sydsvenska Industri- och Handelskammaren beskriver hur det 
finns en typ av ”mind setting” där folk bortser från nationsgränsen som delar regionen. 
Han nämnde ett exempel på vad han menar med ”mind setting” där han jämför 
Öresundsregionen med Stockholmsregionen och dess flygplatser där han identifierar 
Sturup som Öresundsregionens Bromma flygplats och Kastrup som Öresundsregionens 
Arlanda. Med detta menar han att nationsgränsen inte längre har en stark betydelse. Han 

                                                 
110 www.skane.se [21] 
111 Den regionala självstyrelsen sett ur Region Skånes perspektiv (2006) sid. 3 
112 www.oresundsregionen.org [22] 
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beskriver vidare hur regionaliseringen och skapandet av Öresundsregionen drivits på 
underifrån av handel och kommunikationer mellan Skåne och Köpenhamnsregionen.113  
 
Öresundsregionen är likt andra regioner utsatta för ett konkurrenstryck och att just skapa 
konkurrenskraft i den globala ekonomin är ett av motiven bakom skapandet av 
Öresundsregionen samt också ett mål med regionen.114 När det gäller 
konkurrenssituationen anser företrädare för Region Skåne i intervjuerna att bilden av 
förhållande mellan regioner i Europa inte endast förstås ur konkurrenssynpunkt. Med 
andra ord, alla är konkurrenter men ändock inte. Chefen för interregionalt samarbete vid 
den regionala utvecklingsledningen på Region Skåne, Per-Olof Persson tycker snarare 
att förhållandet mellan regioner kan liknas vid vad han kallar för ”coopetition” . Med 
det menar han att regioner både samarbetar och konkurrerar och att det ena inte utesluter 
det andra.115 Pontus Tallberg som arbetar med omvärldsbevakning och 
självstyrelsefrågor vid regionala utvecklingsledningen på Region Skåne, beskriver hur 
det finns en generell uppfattning om att konkurrens alltid är dåligt. Han tror att en 
region vinner mest på att skapa och vidmakthålla goda relationer och samarbeten med 
andra regioner. Dock påpekar han att konkurrens exempelvis kan vara till gagn för 
näringslivet men att det totalt sett gäller att finna en balans mellan konkurrens och 
samarbete.116 En som delar den uppfattningen är verkställande direktören på 
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren som tycker att konkurrens inte kan 
betraktas som ett ”nollsummespel” där en region förlorar på att en annan region har en 
starkare tillväxt. Dock poängterar han att det finns ett mått av konkurrens men att den 
finns på en global nivå och inte i regionernas direkta närhet eftersom exempelvis 
Region Skånes största handelspartners ligger i regionens direkta närhet. Eller som han 
uttrycker det, ”man handlar med sina grannar”.117  
 
Öresundsregionen har stor potential att utvecklas till en stark region och bli nordens 
största urbana centra men det finns hinder för detta. Samtidigt som många upplever ett 
det är en styrka att Öresundsregionen spänner över två nationer finns problem. För att 
frigöra potentialen med Öresundsregionen måste integrationen mellan de två länderna 
på var sida av sundet stärkas anser Gunne Arnesson Lövgren, chef för 
utvecklingsavdelningen vid Region Skånes regionala utvecklingsledning.118 Ett 
resonemang i samma linje för Christian Lindell som arbetar med näringslivsutveckling 
vid Region Skåne. Han berättar också hur det nu börjar synas tecken på att integrationen 
tar fart. Ett tecken på detta är att fler danskar flyttar till Skåne och att det just nu är 
bostadsmarknaden som driver integrationen mycket på grund av kostnadsläget som 
skiljer sig mellan Skåne och Danmark.119 

                                                 
113 Intervju Stephan Müechler 
114 Regionalt utvecklingsprogram för Skåne (2004) sid. 17 
115 Intervju Per-Olof Persson 
116 Intervju Pontus Tallberg 
117 Intervju Stephan Müechler 
118 Intervju Gunne Arnesson Lövgren 
119 Intervju Christian Lindell 
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4.1.2 Skånes regionala utvecklingsarbete  
Redan 1999 lades den första versionen av Region Skånes RUP (Regionalt utvecklings 
program) fram. Denna ursprungliga version har reviderats och bearbetats fram till 
antagandet 2004.120   
 
Mer konkret ska RUP fungera som en samlande kraft för det regionala 
utvecklingsarbetet där Region Skånes roll är att verka som koordinator samt drivkraft. I 
RUP fastställs mål och visioner för Skånes framtida utveckling. Dessa mål och visioner 
gäller för ett flertal olika intresseområden så som kultur, miljö, sjukvård, 
näringslivsutveckling, kommunikationer, utbildning och boende. De som deltar i 
framtagandet av RUP är olika aktörer, såväl privata som offentliga. Således deltar 
Skånes samtliga 33 kommuner, näringslivet, utbildningsväsendet, myndigheter, 
organisationer och även enskilda individer.121    
 
I RUP finns fyra övergripande mål som ska genomsyra det regionala utvecklingsarbetet. 
Målen är skrivna i ordalag typiska för den så kallade Bruntlandskommissionen vilket 
innebär att den hållbara bärkraftiga utvecklingen är överordnad. Målen är tillväxt, 
attraktionskraft, bärkraft och balans. Under dessa fyra mål finns olika åtgärdsområden 
kopplade.122 Under målet för tillväxt återfinns åtgärdsområdena näringsliv, forskning 
och utveckling, arbetsliv, kommunikationer, boende och lärande. Under nästa mål 
attraktionskraft återfinns kultur, fritid och rekreation, miljö, forskning och utveckling 
och offentliga tjänster. Under målet om bärkraft finns åtgärdsområdena miljö, lärande, 
kultur, offentliga tjänster och ideell verksamhet. Det sista av de fyra målen, balans har 
fyra åtgärdsområden kommunikationer, arbetsliv, näringsliv och boende.123  
 
Som underlag till dessa målsättningar ligger en analys av Skånes styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot mot en utveckling. De styrkor som RUP identifierar i Skåne är det 
geografiska läget, förhållandevis god miljö, bra kommunikationer, flerkärning 
regionstruktur, bra utbud av utbildning, ett avancerat näringsliv och en stor mångfald av 
natur, kultur och människor.124  
 
De svagheter som identifierats härrör framförallt från att det finns inomregionala 
skillnader i arbetsmarknad, utbildningsnivå, segregation, en ökande trafik som påverkar 
miljön negativt och låg grad av internationalisering bland företagen. Just till dessa 
svagheter kan en tydlig koppling till målet om balans göras eftersom det är en stor 
svaghet att utvecklingen inte är i fas över hela Skåne.125  
 
Samtidigt som det finns ett antal svagheter som RUP identifierar, finns det också en 
mängd möjligheter. Om Skåne kan ta till vara på sina styrkor och arbeta med sina 
svagheter finns potentialen till att realisera de möjligheter som identifierats. De 
möjligheter som framhålls är att Skåne i och med EU-utvidgningen får tillgång till nya 
marknader, bättre miljö genom mer kollektivtrafik, utnyttja potentialen bland dess 
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121 Ibid. sid. 7 
122 Ibid. sid. 25 
123 Ibid. sid. 5 
124 Ibid. sid. 15 
125 Ibid. 



 31 

invånare, utveckla utbildningsväsendet genom mer forskning och samverkan med 
näringsliv och andra universitet/högskolor samt en ökad integration inom 
Öresundsregionen.126   
 
De hot mot Skånes utveckling som identifieras är bland annat brottslighet, bristande 
integration, bostadsbrist, försämrad miljö, konkurrens från andra regioner, få personer 
med högre utbildning och demografisk omställning där stora pensionsavgångar kan 
skapa mindre utbud av arbetskraft.127  
 
En viktig del av RUP arbetet är att följa upp och utvärdera det arbete som bedrivs inom 
regionen. Även om många av målsättningarna är svåra att definiera genom siffror 
genomför Region Skåne varje år ett bokslut över det arbete som genomförts under året. 
Under året hålls också fortlöpande kontakter med de olika aktörerna i regionen för att 
driva på, inspirera och hjälpa dem i sitt arbete för Skånes utveckling. När 
utvärderingsarbetet genomförs finns det ett antal indikatorer som studeras.128 De 
indikatorer som studeras och som också är skapligt mätbara är 
”Bruttoregionalproduktens utveckling, Sysselsättningsgrad, Utbildningsnivå och 
lärande, Flyttningsmönster i skilda grupper, Företagsklimat, Besök i 
rekreationsområden, Utveckling vad gäller klimat, försurning, luftkvalitet och 
övergödning, Hälsa, Trygghet och social förankring, Tillgänglighet till arbete, 
utbildning och service, Jämställdhet, Etnisk mångfald” .129   

4.1.3 Förankring av det regionala utvecklingsarbete t 
”Om vi alla är med och bidrar med vad vi kan till det livskraftiga Skåne som vi ser 
framför oss i visionen, om vi alla drar åt samma håll, så kan vi om några år se 
resultaten!”130 Detta citat hämtat från Region Skånes RUP framhåller en tydlig 
ambition om att den regionala utvecklingen omfattar alla. På flera ställen i RUP finns 
återkommande formuleringar som handlar om hur RUP måste omfatta alla. På ett ställe 
i RUP står det att läsa att ”Processen för att nå fram till den gemensamma plattform 
som utvecklingsprogrammet utgör är lika viktig som innehållet.”131 Ambitionen är att 
genom samrådsprocesser involvera RUP:s olika intressenter. Det konstateras också att 
ju fler som involveras och får delta i processen med framtagandet av RUP ju större 
framgång kommer RUP att få. Den bild framhäver också Stefan Larsson som arbetar 
som näringslivsutvecklare vid Region Skåne. Han menar att utan förankring av RUP 
kan utvecklingsarbetet inte bedrivas framgångsrikt.132 Detta skapar följaktligen också 
förutsättningar för att RUP får en större genomslagskraft och att fler blir positiva till det 
regionala utvecklingsarbetet. En bättre förankring av RUP renderar i ”… positiva 
effekter på utvecklingen i Skåne.”133 Just vikten av att skapa en samsyn kring frågorna 
om Region Skånes utveckling ser chefen på utvecklingsavdelningen vid Region Skånes 
regionala utvecklingsledning som en central fråga. Alla aktörer och då framförallt 
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regionens och kommunernas visioner måste harmonisera för att utvecklingen ska vara 
progressiv. Hon beskriver vidare att detta är centralt och att alla nivåer från stat, region 
och kommun måste hänga ihop.134  
  
Mer konkret fungerar samrådsprocessen för RUP genom att en dialog har förts med ett 
antal fokusgrupper. Dessa fokusgrupper består av exempelvis företag, organisationer, 
privatpersoner och olika samverkansparters. Den fokusgrupp som omfattar 
privatpersoner bildades med hjälp av TNS Gallup som valde ut privatpersoner till att 
ingå i tre olika fokusgrupper. De tre grupperna var spridda på tre olika områden, en för 
centrala Malmö en för boende i Malmös kranskommuner och en för boende i Osby. 
Personerna i dessa grupper fick framföra sina åsikter och tankar kring Region Skånes 
utveckling.135  
 
Utöver diskussionerna inom fokusgrupperna genomfördes också ett antal 
dialogkonferenser. Konferenserna som genomfördes i Höör, Simrishamn, Helsingborg, 
Trelleborg, Malmö och Kristianstad samlade företrädare för näringslivet och andra 
aktörer som berörs av utvecklingsarbetet. Vid konferenserna diskuterades Skånes 
utveckling med fokus på framtiden.136  
 
Ett speciellt möte anordnades också för ungdomar där de kunde ställa frågor till 
politiker. Mötet som lockade cirka 140 ungdomar pågick under en dag där fokus låg på 
att diskutera Skånes framtid. Vid detta möte samt vid de föregående dialogerna fanns 
enligt Årsredovisningen 2003 en bred samsyn bland deltagarna oavsett ålder, kön, 
bakgrund och bostadsort kring frågor om Skånes utveckling.137    
 
Utöver detta har det även genomförts kommunbesök. Syftet med att besöka samtliga 33 
kommuner i Skåne var att dels ge en möjlighet för kommunen att diskutera sina frågor 
inom ramen för Region Skåne samt dels ge sina synpunkter på Region Skånes arbete 
inom vård och hälsa, ansvarskommitténs arbete och RUP. Kommunbesöken 
genomfördes under hösten 2003 samt under hela 2004.138   
 
Även om det har varit en omfattande förankringsprocess kring RUP tror chefen på 
utvecklingsavdelningen vid Region Skånes regionala utvecklingsledning att det finns 
många invånare som inte vet vad Region Skåne är och vad de arbetar med. Hon menar 
att många skåningar inte är insatta i det regionala utvecklingsarbetet eftersom det är lite 
för abstrakt och de bryr sig mer om det lokala och huruvida exempelvis 
kollektivtrafiken och sjukvården fungerar.139   

4.2 Region Skåne som en del av regionernas Europa 
Regionaliseringsprocessen i Skåne drivs av fler olika krafter, såväl ekonomiska som 
kulturella och sociala. Skånes lokalisering är en viktig faktor där de tillsammans med 
Köpenhamn bildar Öresundsregionen. En mängd olika policys och politiska beslut från 
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såväl EU som svenska staten utgör viktiga förutsättningar för regionaliseringsprocessen 
i Skåne/Öresundsregionen. 

4.2.1 Skånes regionaliseringsprocess  
“– Nationalstaten grundades på Gustav Vasas tid för att nå kritisk massa att föra krig. 
Nu handlar det inte om att organisera sig för krig utan för framgång i affärer.”140 
Dessa ord förkunnade av Sydsvenska Industri- och Handelskammarens verkställande 
direktör, ger en bild av den regionaliseringsprocess som pågår. Vid intervjuer med 
företrädare för Region Skåne och med Sydsvenska Industri- och Handelskammaren om 
de drivkrafter som ligger bakom regionaliseringen har majoriteten framhävt ekonomiska 
faktorer. Citatet i början av stycket bekräftar också Stephan Müechler i en intervju där 
han ser hur ny teknologi skapat nya förutsättningar för handel vilket också har minskat 
betydelsen av plats. Nationsgränserna blir mindre viktiga.141 En annan som ger utryck 
för samma uppfattning är Stefan Larsson som arbetar som näringslivsutvecklare vid 
Region Skåne. Han påpekar att regionen måste komma närmare marknaden för att skapa 
ett bättre näringslivsklimat.142 En som uttrycker sig i liknande ordalag är Pontus 
Tallberg som arbetar med självstyrelse och omvärldsanalys vid den regionala 
utvecklingsledningen på Region Skåne och han menar att politiken måste möta 
marknaden lokalt för att ta till vara på lokala förutsättningar för tillväxt.143 En kollega 
till Stefan Larsson vid näringslivsavdelningen på Region Skåne, Christian Lindell ser 
skapandet av regional konkurrenskraft som en drivkraft bakom regionaliseringen där 
regioner genom samarbeten verkar för att hävda sig i en global ekonomi. Han menar 
också att det finns en potential i Öresundsregionens utveckling som på sikt skulle kunna 
skapa nordens största urbana region.144 En som delar den uppfattningen är Sydsvenska 
Industri- och Handelskammarens verkställande direktör som ser en stor potential i 
Öresundsregionen och den utökade marknaden som drivits på av bland annat 
Öresundsbrons öppnande. Men för att utveckla potentialen krävs också en starkare 
integration.145  
 
De ekonomiska drivkrafterna bakom regionaliseringen är otvetydigt starka men utöver 
de ekonomiska drivkrafterna finns fler andra viktiga faktorer. En drivkraft som 
majoriteten av de intervjuade framhäver vid sidan av de ekonomiska är demokrati. 
Chefen för interregionalt samarbete vid Region Skånes regionala utvecklingsledning 
menar att många frågor behandlas bättre lokalt och regionalt146. Där kan också en tydlig 
parallell till Region Skånes bildande göras, där regionen övertog ansvaret för sina 
regionala utvecklingsfrågor från staten. Pontus Tallberg som just arbetar med 
självstyrelsefrågor på Region Skåne understryker vikten av närhet för att stärka 
demokratin.147 En annan som är inne på samma linje är chefen för utvecklingsfrågor vid 
Region Skånes regionala utvecklingsledning som tror att demokratin blir starkare 

                                                 
140 SjälvstyrelseNytt nr 1 (2005) sid. 3 
141 Intervju Stephan Müechler 
142 Intervju Stefan Larsson 
143 Intervju Pontus Tallberg 
144 Intervju Christian Lindell 
145 Intervju Stephan Müechler 
146 Intervju Per-Olof Persson 
147 Intervju Pontus Tallberg 
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förankrad eftersom väljarna/invånarna kommer närmare sina förtroendevalda 
politiker.148    
 
Under intervjuerna med företrädare för regionen har framför allt tre olika drivkrafter 
bakom regionaliseringen framkommit. De viktigaste har varit ekonomiska, 
demokratiska och politiska drivkrafter. Den sistnämnda politiska drivkraften är också av 
stor vikt vilket är tydligt i Region Skånes fall då de utgör ett av två försökslän för ett 
ökat självstyre. Näringslivsutvecklaren Christian Lindell påpekar att EU genom sin 
politik sätter ett stort värde i att utveckla regionerna inom unionen.149 Pontus Tallberg 
ser en liknade utveckling och berättar hur vi i och med EU gått från en regionalpolitik 
som fokuserat på att stödja svaga regioner för att skapa konvergens, till en regionpolitik 
som fokuserar på enskilda regioners ekonomiska tillväxt.150 Arbetet inom 
ansvarskommittén är också något som Region Skåne följer noggrant. Samtliga 
intervjuade uttrycker en positiv inställning till ansvarskommitténs arbete. Den som 
starkast uttrycker sitt stöd för en regionalisering är Sydsvenska Industri- och 
Handelskammarens verkställande direktör som likt sitt citat i avsnittets inledning ser de 
Svenska administrativa gränserna som förlegade. Han välkomnar också 
ansvarskommitténs arbete och ser det som helt nödvändigt eftersom många politiska 
frågor måste behandlas regionalt eftersom det är där kunskapen kring regionala frågor 
finns.151 

4.2.2 Skånes identitet och människan i regionaliser ingsprocessen 
Samtliga intervjuade personer framhäver att det finns en stark skånsk identitet. Eller 
som chefen för interregionalt samarbete vid Region Skånes regionala 
utvecklingsledning uttrycker det, ”man är skåning”. 152 Hans kollega Gunne Arnesson 
Lövgren utrycker liknande tankar och hon tycker att det är mer naturligt att kalla sig för 
Skåning än att kalla sig för exempelvis Kristianstadsbo.153 Denna starka skånska 
identitet finns det även statistik för. I skriften Skåne – fakta om Skåne 2006 konstateras 
det att ”Nära 30 procent av skåningarna känner att de i första hand hör hemma i Skåne, 
medan drygt var tionde skåning i första hand säger sig höra hemma i Sverige som 
helhet. En stark skånsk identitet och en positiv inställning till Danmark är viktig för 
skåningarna.”154 Även om den skånska identiteten kan sägas vara stark finns det 
inomregionala skillnader i identiteten. Den starka skånska identitet som finns ser de 
intervjuade som en viktig faktor bakom regionaliseringen. Utan en stark identitet hade 
inte regionaliseringsprocessen fungerat som den gör idag anser Stefan Larsson 
näringslivsutvecklare vid Region Skåne.155   
 
I en konkurrenssituation gentemot andra regioner kan det finnas fog för att profilera sig 
genom marknadsföring för att stärka sin konkurrenssituation. Enligt samtliga 
intervjuade finns ingen tydlig strategi för en marknadsföring och det har heller inte 
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enligt vissa av de intervjuade funnits någon anledning för det heller. En del av de 
intervjuade ser som sagt ingen direkt fördel med att marknadsföra sig och det finns 
också en oro kring marknadsföring. Christian Lindell utvecklar detta och ser faror med 
att genom marknadsföring framhäva en identitet eftersom det enligt honom inte går att 
skapa identiteter på ett sådant sätt och att det inte går att skapa en generell identitet som 
kan gälla för alla invånare.156 
 
Samtidigt som det inte finns någon tydlig strategi för marknadsföring har det på senare 
tid myntats en ”slogan” för Öresundsregionen som lyder ”Øresund – The Human 
Capital of Scandinavia”157. Den kan möjligtvis ses som en reaktion på 
Stockholmsregionens ”The Capital of Scandinavia”. En som inte ger mycket för dessa 
slogans är verkställande direktören för Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, 
Stephan Müechler som anser dessa vara ”skrivbordsprodukter” och han tycker att 
Stockholmsregionens slogan är ett tecken på att de känner behov av att hävda sig och att 
de med sin slogan ”riktar udden mot” Öresundsregionen.158  
 
Dock kan det finnas lite fog för formuleringen ”The Human Capital of Scandinavia” 
eftersom en viktig del i Öresundsregionens och Region Skånes framtoning är att hävda 
mångfalden. Just mångfalden framhålls enligt chefen för utvecklingsavdelningen vid 
Region Skånes regionala utvecklingsledning som en av regionens styrkor. Hon tycker 
också att mångfalden kan ses som en bärare av den regionala identiteten.159  
 
Även om Region Skåne i arbetet med RUPs framtagande arbetat för att förankra och 
skapa förståelse för Skånes regionala utveckling, tror chefen för utvecklingsavdelningen 
vid Region Skånes regionala utvecklingsledning att allmänheten inte engagerar sig och 
bryr sig om regionaliseringsfrågor. Anledningen till detta tror hon ligger i att dessa 
frågor har en för hög abstraktionsgrad och att folk lättare engagerar sig i det vardagliga 
lokala som sjukvård, skola och kollektivtrafik.160 
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158 Intervju Stephan Müechler 
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5. Avslutande diskussion 
Ambitionen med uppsatsen har varit att studera regionaliseringen och de 
bakomliggande drivkrafterna samt koppla dessa drivkrafter till en diskussion kring 
identitet. För detta har Region Skåne tjänat som en fallstudie för uppsatsen där 
intervjuer och litteraturstudier placerat Region Skåne i en större europeisk 
regionaliseringsprocess. En av föresatserna var att i enlighet med ovanstående föra in 
människan i regionaliseringskontexten. Denna grannlaga uppgift har bjudit på stora 
utmaningar eftersom abstraktionsgraden varit hög då det inte funnits några givna 
variabler att undersöka. Mitt val föll därför på att fokusera på identitet där förankring 
och deltagande varit givande variabler att studera. Resultatet ur den genomförda studien 
har jag sedan valt att analysera med hjälp av teorier för platsrum och flödesrum samt för 
identitet.  
 
Vid intervjuer med företrädare för Region Skåne och Sydsvenska Industri- och 
Handelskammaren samt vid läsning av deras dokument har de ekonomiska drivkrafterna 
tydligt framstått som de viktigaste bakom regionaliseringen. En av de intervjuade ansåg 
också att regionaliseringen i Region Skåne drivits fram av krafter underifrån. Dessa 
krafter typiska för ett flödessamhälle, identifierade intervjupersonen som ökad handel 
som med hjälp av ny kommunikation skapar en större marknad. De andra drivkrafterna, 
politiska initiativ och demokrati framstår som att de är produkter av de ekonomiska 
drivkrafterna. Att de skulle vara produkter av den ekonomiska drivkraften blir ganska 
tydligt vid läsning av EU:s mål med sin politik där stärkandet av den inre marknaden är 
ett överordnat mål. Nu kanske en diskussion kan föras huruvida de ekonomiska 
krafterna är hönan eller ägget i sammanhanget, men med all tydlighet framstår det som 
att EU genom olika policys sätter den ekonomiska tillväxten högst på agendan. En 
produkt av denna politik är just regionaliseringen där EU genom olika policys försöker 
accelerera den ekonomiska tillväxten genom en regionpolitik.   
 
Att de ekonomiska faktorerna skulle vara dominerande i regionaliseringsprocessen är 
föga förvånande men ändock oroande. Ekonomisk tillväxt i sig är inget oroande men i 
regionaliseringsprocessen bör dess dominans betraktas med viss skepsis. Precis som 
många av de teorier som används i uppsatsen uttrycker det, kan det finns problem med 
att låta ekonomisk tillväxt enkom driva regionaliseringen. Anledningen till detta är att 
det finns risk för att skapa en polarisering i samhället där människan och de ekonomiska 
krafterna med globaliseringen finns i olika ”rum”. Om vi återvänder till Manuel Castells 
teorier om platsrum och flödesrum konstaterar han att om diskrepansen dem emellan 
accelererar riskerar det att skapa vad han kallar för ”strukturell schizofreni”. Castells 
citat ska uppfattas som om att vi människor inte kan relatera till flödesrummet eftersom 
det är något som sker utanför den mänskliga identitetssfären. Eller för att återknyta till 
citatet från Matilda Broman i uppsatsens inledning, ”Risken finns att regionala 
utvecklingsarbetet kommer att drivas av en elit utan att invånarna i den berörda 
regionen är förankrade i det regionala arbetet eller känner någon form av 
gemenskap.”161  
 
Om vi ser denna rumsliga diskrepans ur ett identitetsperspektiv finns det precis som 
Häkli och Paasi beskriver det en risk för att de uppstår olika, sinsemellan åtskilda 
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identitetsdiskurser. Att dessa diskurser uppstår separat från varandra beror på 
användandet av olika ”språk”. Mer specifikt handlar det om att det inte finns en samsyn 
inom och mellan identitetsdiskurserna. Grunden till detta problem ligger i skillnaden 
mellan människan som representerar det lokala och de folkvalda politikerna som har 
olika prioriteringar gällande de drivkrafter som styr regionaliseringen. Politikerna vill i 
den globaliserade ekonomin hävda konkurrenskraften medan människan lokalt inte kan 
identifiera sig med globaliseringen. I detta sammanhang uttryckte också en del av de 
intervjuade företrädarna för Region Skåne en viss skepsis mot att skapa identiteter som 
människor inte kan relatera till. För vilka Stockholmare kan till exempel identifiera sig 
med ”The Capital of Scandinavia” eller för den delen invånare i Öresundsregionen med 
”The Human Capital of Scandinavia”? För att återvända till Matilda Bromans citat i 
föregående stycke, finns alltså en risk för att regionaliseringen kommer att drivas av en 
elit. Dock kan ordet elit kännas väl tilltaget i sammanhanget. Jag vill hävda att denna 
elit omedvetet skapas eftersom konkurrenskraften och globaliseringens ekonomiska 
krafter dominerar vilket mer eller mindre tvingar fram denna elit. För vem vill vara en 
förlorare i den globala ekonomin?  
 
När nu Sverige är mitt uppe i en diskussion om att omforma de administrativa 
gränserna, har Ansvarskommittén, som driver arbetet en viktig roll. De menar att en ny 
omdaning av Sveriges politiska förvaltningsmodell kräver en bred folklig förankring. 
Nu är inte arbetet klart men som denna uppsats visat, uppstår problem om inte olika 
identitetsdiskurser harmoniserar. Vikten av att skapa samsyn kring regionaliseringen 
bör bejakas i det regionala utvecklingsarbetet annars riskerar regionaliseringen på sikt 
skapa splittring. Företrädarna för Region Skåne som intervjuats understryker också 
vikten av att skapa samsyn kring regionaliseringsfrågor men frågan är på många sätt 
komplex. De som tar besluten som påverkar exempelvis regionaliseringen är politikerna 
och de är folkvalda. Eftersom de är folkvalda ska de ju också representera folkets vilja 
vilket borde betyda ett det finns en förankring av folkets vilja i de politiska besluten. 
Även om det finns många olika faktorer som påverkar framstår ändock bristen på 
samsyn, förankring och diskrepans mellan platsrummet och flödesrummet som viktiga 
aspekter att beakta för Ansvarskommittén. 
 
I detta sammanhang har också EU en viktig roll. Eftersom deras policys är för generella 
i sin utformning och inte beaktar lokala och regionala variationer i önskad utsträckning, 
riskerar det att driva på polariseringen mellan de tidigare nämnda identitetsdiskurserna. 
Ett exempel på detta skulle kunna vara den skepsis som finns gentemot EU i bland 
annat Sverige. Risken med en sådan utveckling där bristen på samsyn ökar är att 
polariseringen drivs på och att vi får ett ”regionernas Europa” i stället för ett ”Europa av 
regioner”.  

5.1 Förslag till vidare forskning 
Under arbetet med uppsatsen har många intressanta och alternativa tankar kring ämnet 
uppstått. Men eftersom de inte alltid kvalificerar in under uppsatsens syfte har de inte 
behandlats i uppsatsen. Därför kommer det under föreliggande avsnitt presenteras ett 
antal tankar kring vad som i anknytning till denna uppsats skulle vara intressanta att 
utveckla. 
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Denna uppsats har fokuserat på aktörerna som arbetar med regional utveckling och som 
alla är inblandade i regionaliseringsprocessen. Ett intressant perspektiv på samma tema 
som uppsatsen är att i stället för att använda ett aktörsperspektiv skulle ett 
invånarperspektiv kunna tillämpas. Alltså hur ser invånarna i Region Skåne på 
regionaliseringen och hur delaktiga känner de sig? 
 
I uppsatsen har kritik riktats mot att olika policys är allt för generellt utformade och inte 
beaktar lokala och regionala variationer i samband med regionaliseringen. Detta kan 
skapa problem eftersom många policys fokuserar på storstäder som tillväxtmotorer. En 
sådan utveckling kan skapa en polarisering inom Europa och då framförallt mellan stad 
och land. Det finns tydliga tecken på denna utveckling dels eftersom EU genom 
strukturfonder bejakar en sådan utveckling dels genom att storstadsregionerna själva 
efterlyser en större nationell uppslutning om att fokusera på starstadsregioner som 
tillväxtmotorer för hela landet. Således finns en stark regionalförankring i 
storstadsregioner om att skapa en särskild ”storstadspolitik”. Resultaten från en sådan 
studie kan relateras till denna uppsats. Studier och uppsatser av sådan typ skulle kunna 
antingen bekräfta eller förkasta denna uppsats generaliserbarhet. 
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